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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind 

aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii 

exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17500 din 02 septembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.17506 din 02 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ - Serviciul Coordonare și control servicii 

publice de interes județean; 

-adresa nr.61721 din 31 august 2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu; 

- avizul nr.67/13.09.2022 al Comisiei pentru sănătate şi protecție socială; 

- avizul nr.143/13.09.2022 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.199 alin.(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.13 alin.(4) din Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.867/2009 privind interzicerea muncii periculoase pentru copii; 

- prevederile H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind prevenirea şi 

intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de 

violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind 

copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului 

de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul 

altor state; 

- prevederile H.G. nr.75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 

remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; 

- dispoziţiile art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale 

Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei 

asupra copilului şi a violenţei în familie, Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 

117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în 

domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a 

violenţei în familie; 

- prevederile art.59 şi art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

eleborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind 

aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii 

exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1. – Se aprobă constituirea Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi 

combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, în 

următoarea componenţă: 

- Târpan Andreea, Inspector de specialitate – D.G.A.S.P.C. Giurgiu; 

- Balasa Magdalena, Psiholog - D.G.A.S.P.C. Giurgiu; 

- Neculai Alexandru, Maior – Inspectoratul de Jandarmi Giurgiu; 

- Roşu Maria, Inspector – Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu; 

- Costache George, Preşedinte – Asociaţia Societatea de Oncologie Mama şi Copilul; 

- Dragu Remus, Inspector – Inspectoratul Teritorial de Munca Giurgiu; 

- Roşu Cosmina, Inspector şcolar – Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu; 

- Vasilescu Gabriela, Subinspector – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu.” 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 

2018 ramân neschimbate. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Giurgiu şi Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 

pentru ducere la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al 

judeţului. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu, 20 septembrie 2022 

Nr.208 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 

 


