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HOTĂRÂREA NR. 166 

din 27 octombrie 2016 

pentru modificarea HCJM nr.92/16 iulie 2015 privind aprobarea constituirii Echipei 

intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării 

copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.19.894/20.10.2016 a Direcţiei Juridice și Administrație 

Publică referitoare la modificarea Hotărârii nr.92/16 iulie 2015 privind aprobarea 

constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea 

violenţei şi exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare și funcționare al 

acesteia, solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 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, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 

români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, 

În temeiul prevederilor art.97,  alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

          hotărăşte: 

Art.1. Anexele nr.1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.92/2015  privind 

aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, 

combaterea violenţei şi exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și 

funcționare al acesteia, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1 și 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire, precum şi 

instituţiilor publice şi organizaţiilor prevăzute în anexa nr.1. 

 

VICEPREŞEDINTE                        Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                        SECRETAR 

                                  Paul Cosma 
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Nr.19.894/20.10.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

referitoare la modificarea Hotărârii nr. 92/16 iulie 2015 
privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru 
prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a acesteia 
 

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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, copiii victime ale 

traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de 

violenţă pe teritoriul altor state,  

A fost consitutită Echipa intersectorială locală (EIL) Mureş pentru prevenirea, 

combaterea violenţei şi exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a acesteia prin hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 92/16 iulie 2015. 

Având în vedere că Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 prevede o structură 

componentă a Echipei intersectoriale locale precum și recomandarea de a implica 

reprezentanți ai altor instituții publice iar pe parcursul activității EIL prin prisma 

cazurilor sociale care necesită o abordare interdisiciplinară, s-a conturat, de comun 

acord, nevoia participării Poliției Locale Tg.Mureș, Primăriei Municipiului Tg.Mureș și 

a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, instituțiile menționate 

au răspuns pozitiv invitației de participare alături de grupul specialiștilor care activează 

ca persoane desemnate în cadrul EIL. 

Întrucât ne dorim aderarea acestor trei instituții alături de cele 13 instituții existente 

inițial în EIL iar unele instituţii membre EIL au propus schimbarea participanţilor 

desemnați în cadrul Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, 

combaterea violenţei şi exploatării copilului se impune modificarea componenței - 

Anexa nr.1,  
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De asemenea, în urma consultării reprezentanţiilor instituţiilor membre EIL s-a 

stabilit de comun acord ca întrunirile EIL să se realizeze trimestrial respectiv 

convocarea membrilor să se realizeze prin fax și e-mail, astfel că, se impune 

modificarea art. C alineat C.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi 

exploatării copilului – Anexa nr.2. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

referitor la modificarea Hotărârii nr. 92/16 iulie 2015 privind aprobarea constituirii 

Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi 

exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE 
     Péter Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: șef serviciu Delia Belean  

Verificat: director Genica Nemeș 

Nr.ex.: 2 
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