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HOTĂRÂRE 

privind actualizarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie și exploatării în familie 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Având în vedere: 
 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

-Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură și culte; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

-Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată;  

-HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în 

echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în 

familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii 

exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor 

state; 

- HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26/2013 privind înființarea și stabilirea componenței 

Echipei Intersectoriale Locale; 

-Adresa D.G.A.S.P.C. Gorj nr. 19566/15.09.2020 prin care se solicită instituțiilor membre ale 

Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra 

copiilor, violenței în familie și a exploatării în familie, desemnarea reprezentanților în vederea 

actualizării componenței echipei; 

-Adresa D.G.A.S.P.C. Gorj nr. 24131/12.11.2019 prin care se solicită instituțiilor membre ale 

Echipei Intersectoriale Locale (EIL) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra 

copiilor, violenței în familie și exploatării în familie, desemnarea reprezentanților în vederea 

actualizării componenței echipei; 

-Adresa D.G.A.S.P.C. Gorj nr. 23357/30.10.2020 prin care se propune modificarea și 

actualizarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul județului Gorj, 

 

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/126230#A2


 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1.  Se aprobă actualizarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) 

în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie și exploatării 

în familie, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26/2013, în forma prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26/2013 privind înființarea și stabilirea 

componenței Echipei Intersectoriale Locale se modifică în mod corespunzător. 

Art. 3.  Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate în anexă, Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

                

 

 

 

 

               PREȘEDINTE, 

         Popescu Cosmin-Mihai                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________2020 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți 



 

 

                                                                                ANEXĂ 

la Hotărârea nr._____din ____/12/2020 

 

Componența nominală a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și 

combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie și exploatării în familie 

 

NR. 

CRT. 

NUME, PRENUME INSTITUȚIA  

1. Bocșan Marieta Consiliul Județean Gorj 

2. Bîrsanu Lidia- Eleonora   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj 

3. Ungureanu Adelin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj 

4. Danciu Angela Instituția Prefectului  Județului Gorj 

5. Drondoe Mihaela Direcția Publică de Protecție Socială Tg Jiu 

6. Pigui Puiu-Ionuț  Inspectoratul  Județean de Poliție Gorj 

7. Popescu Scundu Mirela Inspectoratul  Județean de Poliție Gorj 

8. Grigore  Alexandrescu Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

9. Boieriu Constantin-

Marius 

Direcția de Sănătate Publică Gorj 

10. Ramona Coman Serviciul de Probațiune de pe langă Tribunalul Gorj 

11. Șoșoi Laurențiu- 

Marius 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

12. Torop Sorin- Stelian Asociația ,,Inimi de Gorjeni” 

13. Nicoleta Fiu-Mitrea Asociația pentru Șanse Egale Tg Jiu   

14. Fotescu Gabriel; 

 

Inspectoratul de Jandarmi  Județean ,,Tudor 

Vladimirescu” Gorj 

15. Țucă Irina Centrul  Județean pentru Resurse și Asistență 

Educațională Gorj  

16. Tulpan Claudia - Ofelia Centrul  Județean pentru Resurse și Asistență 

Educațională Gorj  



17. Ana -Maria Niculescu; 

 

Agenția Județeană pentru  Ocuparea Forței de Muncă 

18. Mărcuț  Leontina Asociația Părinților Școlii Generale ,,Sf. Nicolae”   

19. Matei Maria-Ionela Inspectoratul Teritorial de Muncă 

20. Ivănuș Daniela Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - 

Biroul Craiova 

21. Popa Cristian Politia Locală a Municipiului Tg-Jiu 

22. Netedu Dumitru Politia Locală a Municipiului Tg-Jiu 

 

 

 

 

 

 

               PREȘEDINTE, 

         Popescu Cosmin-Mihai                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale 

Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie 

și exploatării în familie 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice, republicată, și ale Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în 

echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în 

familie, aprobate prin HG nr. 49/2011, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26/2013 a 

fost înființată și s-a stabilit componența Echipei Intersectoriale Locale la nivelul judeţului Gorj, 

cu rol consultativ pentru managerii de caz, în ceea ce priveşte particularităţile cazurilor şi 

cooperarea dintre instituţiile participante la managementul de caz, precum şi pentru factorii de 

decizie, în ceea ce priveşte elaborarea de strategii, revizuirea acestora, înfiinţarea de servicii, 

realizarea de activităţi de prevenire prin formularea unor recomandări.  

La solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

instituțiile membre ale Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și 

combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie și exploatării în familie au desemnat 

noi reprezentanți în vederea actualizării componenței nominale stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 26/2013, iar, prin adresa nr. 23357/30.10.2020, Direcția Generală 

a propus Consiliului Județean Gorj actualizarea componenței acesteia prin adoptarea unei 

hotărâri în acest sens.  

Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea prezentului 

proiect de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

                                                       COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale 

Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie 

și exploatării în familie 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice, republicată, și ale Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă 

multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, 

aprobate prin HG nr. 49/2011, echipa intersectorială locală (EIL) constituită la nivel judeţean 

are rol consultativ și își desfășășoară activitatea în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

domestice, precum și al prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26/2013 a fost înființată Echipa 

Intersectorială Locală la nivelul judeţului Gorj și s-au stabilit atât componența, cât și modul de 

organizare și funcționare ale acesteia.  

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj actualizarea 

componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale aprobate prin actul administrativ 

menționat, la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

formulate în baza noilor propuneri de reprezentanți transmise de instituțiile membre ale acestei 

structuri. 

Temeiul legal avut în vedere la elaborarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- prevederile art. 13 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice, republicată, potrivit cărora: la nivelul județului se înființează, pe lângă direcțiile 

generale de asistență socială și protecția copilului, echipa intersectorială locală în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței domestice, cu rol consultativ; EIL are în componență câte un 

reprezentant al poliției, jandarmeriei, direcției de sănătate publică, al compartimentului 

violenței domestice din cadrul DGASPC, al serviciului pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice, precum și al organizațiilor neguvernamentale active în domeniu; din EIL 

pot face parte, dar fără a se limita, și reprezentanții serviciilor de probațiune, ai unităților de 

medicină legală, precum și ai altor instituții cu atribuții în domeniu; înființarea și modul de 

organizare și funcționare a EIL se aprobă prin hotărâre a consiliului județean; 

- prevederile Capitolului IV din Metodologia cadru privind prevenirea și intervenția în 

echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în 

familie, aprobată prin HG nr. 49/2011, potrivit cărora: EIL pentru prevenirea și combaterea 

exploatării copiilor prin muncă poate avea atribuții și în domeniul violenței asupra copilului și 

al violenței în familie; componența EIL este stabilită prin hotărâre a consiliului județean, 

aceasta este coordonată de direcția generală de asistență socială și prptecția copilului, iar 
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membrii săi sunt reprezentanți ai următoarelor instituții: DGASPC, inspectoratul judeţean de 

poliţie, inspectoratul de jandarmi judeţean, direcţia judeţeană de sănătate publică, 

inspectoratul şcolar judeţean, inspectoratul teritorial de muncă, organizaţii neguvernamentale; 

se recomandă totodată implicarea reprezentanţilor primăriilor, sindicatelor, patronatelor, 

bisericii, serviciilor de probaţiune, unităţilor de medicină legală, unităţilor de primire în regim 

de urgenţă şi centrelor regionale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor - Agenţia 

Naţională împotriva Traficului de Persoane; 

- prevederile art. 6 alin. (1) din HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase 

pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului coordonează activitatea echipei intersectoriale locale 

pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă și asigură monitorizarea 

acestor cazuri. 

Având în vedere prevederile actelor normative menționate, precum și Adresa 

D.G.A.S.P.C. Gorj nr. 23357/30.10.2020 prin care se propune actualizarea componenței Echipei 

Intersectoriale Locale la nivelul județului Gorj, considerăm legal prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,  

         COSTEL MARCĂU                                                                                                                                                                  

                             

 

 

 

 

                                                                             Compartiment 

                                                                              Contractări servicii sociale și 

                                                                             coordonare asistență socială 

                                                                             Marieta Bocșan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


