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HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 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. 19371/07.07.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş privind aprobarea constituirii Echipei 
intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi 
exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, 
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. Se aprobă  constituirea Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru 
prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului, conform  Anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei intersectoriale 
locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului, 
conform Anexei 2. 

Art.3. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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 1. 

 

 

PREŞEDINTE                                                               Avizat pentru legalitate                           

Ciprian Dobre                                                                    SECRETAR 

                                                                                                    Paul Cosma 
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Nr.19371/08.07.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, 
combaterea violenţei şi exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare și 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, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş are responsabilitatea de a coordona Echipa 
intersectorială locală pentru prevenirea, combaterea violenţei în familie şi violenţa asupra 
copilului precum şi a exploatării prin muncă a copilului, iar componenţa echipei se stabileşte 
prin hotărâre a consiliului judeţean. 

În acest sens, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.130/25.10.2012 s-a aprobat 
înfiinţarea Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia.   
 
In mod similar, pentru îndeplinirea atribuțiilor Direcției, se impune constituirea Echipei 
intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării 
copilului şi a Regulamentului de organizare şi  funcţionare a acesteia. In acest sens, ca 
urmare a analizei nevoilor sociale, în anul 2014 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş a depus pentru finanţare  proiectul “Dezvoltarea în județul Mureş a 
Reţelei interinstituționale de prevenire, intervenție si combatere a violentei asupra copiilor” 
în cadrul căruia a fost proiectată activitatea de constituire a Echipei intersectoriale locale de 
prevenire, intervenție și combatere a violenţei îndreptate asupra copiilor. In luna mai 2015 
Direcţia a demarat implementarea proiectului în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Mureş şi Organizaţia „Salvaţi Copiii” – filiala Mureş, proiect care va fi finanţat prin 
intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014,  Apelul “COERENT” lansat de Fondul 
Român de Dezvoltare Socială (FRDS). 
Având în vedere că fiecare instituţie relevantă şi-a desemnat participanţii în cadrul Echipei 
intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării 
copilului - Anexa nr.1, iar în urma consultării reprezentanţilor instituţiilor din judeţul Mureş  
s-a stabilit de comun acord Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei 
intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării 
copilului - Anexa nr.2, 
 
Propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei intersectoriale 
locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Schmidt Lorand 

                   Deak Elida/2ex/Expunere EIL 
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