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Nr. 30528/21.11.2019                                                                        PROIECT 

Dosar VI/D/ 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din 28 noiembrie 2019 

pentru modificarea anexelor la Hotărârea 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 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr. 47793/8.11.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie,raportul 

Serviciului Juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile: 

-  Legii nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată,  

- 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.173 alin. (1), lit.”d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”b”, 

precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Art.1.Anexele nr.1 și 2 la Hotărârea 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, precum şi instituţiilor publice şi organizaţiilor prevăzute în anexa nr.1, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

PREȘEDINTE        Avizat pentru legalitate 

Peter Ferenc               SECRETAR GENERAL  

                            Paul Cosma 



 

 
 

 

Nr. 47793/8.11.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor la  Hotărârea nr. 
92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) 
Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 92/2015, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.166/2016, s-a aprobat constituirea Echipei 
intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi 
exploatării copilului, precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.  

Având în vedere că, pe parcursul activității EIL, prin prisma cazurilor sociale care 
necesită o abordare interdisiciplinară, s-a conturat de comun acord nevoia participării 
Grupării de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Târgu Mureș, a Serviciului Autoritate 
Tutelară și a Direcției Școli - Compartimentul de Coordonare Cabinete Școlare din 
cadrul municipiului Târgu-Mureș, iar unele instituţii au propus schimbarea 
reprezentanților desemnați inițial, se impune modificarea componeței, conform 
anexei nr.1 la proiectul de hotărâre.  

Totodată, în urma consultării de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș a reprezentanţilor instituţiilor membre EIL, s-a convenit 
asupra actualizării definițiilor operaționale de la punctul III. ”Exploatarea” și punctul 
IV. ”Traficul de persoane” din Regulamentul de organizare și funcționare al EIL.  De 
asemenea, se mai impune și modificarea punctului C.3 privitor la înlocuirea 
temporară și motivată a membrilor titulari, sens în care Regulamentul de organizare 
și funcționare al EIL a fost actualizat, conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre. 

Ținând seama de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării și 
înlocuirii anexelor la Hotărârea nr. 92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei 
intersectoriale locale  (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi 
exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu 
anexele la proiectul de hotărâre alăturat.  

 

 

 
PREȘEDINTE 
Péter Ferenc 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL 
Miklea Hajnal Katalin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei 

intersectoriale locale (EIL) Mureș pentru prevenirea, combaterea violenței și 

exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al 

acesteia     

 

 

 

Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie a instituit în 

sarcina autorităților locale obligativitatea înființării, pe lângă direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului, a echipei intersectoriale locale în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței domestice, cu rol consultativ, alcătuită din 

reprezentanți ai unor instituții județene.  

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 s-a aprobat Metodologia-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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 92/2015, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.166/2016, s-a aprobat constituirea Echipei 

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

exploatării copilului, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.  

Având în vedere că, pe parcursul activității EIL, prin prisma cazurilor sociale care 

necesită o abordare interdisiciplinară, s-a conturat de comun acord nevoia participării 

Grupării de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Târgu Mureș, a Serviciului Autoritate 

Tutelară și a Direcției Școli - Compartimentul de Coordonare Cabinete Școlare din 

cadrul municipiului Târgu-Mureș, iar unele instituţii au propus schimbarea 

reprezentanților desemnați inițial, se impune modificarea componeței, conform anexei 

nr.1 la proiectul de hotărâre.  

De asemenea, în urma consultării, de către Direcția generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș, a reprezentanţilor instituţiilor membre EIL, s-a convenit 

asupra actualizării definițiilor operaționale de la punctul III. ”Exploatarea”, punctul 
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IV. ”Traficul de persoane”, respectiv a modificării punctului C.3 privitor la înlocuirea 

temporară și motivată a membrilor titulari, astfel că se impune modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al EIL, conform anexei nr.2 la proiectul de 

hotărâre. 

Având în vedere cele prezentate,  considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru 

supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei 

intersectoriale locale (EIL) Mureș pentru prevenirea, combaterea violenței și 

exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Delia Belean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan  

2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale 

locale (EIL) Mureș pentru prevenirea, combaterea violenței și exploatării copilului 

și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr. 47793/8.11.2019 şi în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr. 30567/22.11.2019 al Serviciului Administrație Publică și Cancelarie,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile Anexei I pct.IV.2.1 la Hotărârea 

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, art.13 alin.(4) alin.(5) și 

alin.(8) din Legea   nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(1) lit. „d” 

coroborate cu cele ale alin.(5) lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(4) și (5) din Legea nr. 217/2003, cu 

respectarea prevederilor anexei I pct.IV.2.1 din Metodologia - cadru privind prevenirea 

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

copilului şi de violenţă în familie, aprobată prin HGR nr.49/2011, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 92/2015 s-a aprobat constituirea Echipei intersectoriale 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. 

Pe lângă numărul minim de membri a unei echipe constituite, pot fi implicaţi şi alţi 

profesionişti, cadre didactice, medici legişti, terapeuţi specializaţi, consilieri de 

probaţiune, avocaţi, preoţi, persoana de îngrijire, respectiv persoana de referinţă a 

Nr.30682/22.11.2019 

Dosar. VI/D/1 
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copilului care, prin pregătirea profesională sau prin vocaţie, pot aduce un plus de 

calitate serviciilor oferite de echipa multidisciplinară.  

Prin urmare, întrucât, cazurile sociale aflate în competența EIL, necesită o abordare 

interdisciplinară, membrii acestei entități consideră necesară participarea Grupării de 

Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș, a Serviciului Autoritate Tutelară și a 

Direcției Școli – Compartimentul de Coordonare Cabinte Școlare din cadrul Municipiului 

Târgu-Mureș. 

De asemenea, unele instituții au propus schimbarea reprezentanților desemnați inițial în 

EIL. 

În urma consultării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, a reprezentanților instituțiilor membre ale EIL, s-a convenit asupra actualizării 

unor definiții operaționale de la punctul III. „Exploatarea”, respectiv, punctul IV. 

„Traficul de persoane”, precum și modificarea punctului C.3 privitor la înlocuirea 

temporară și motivată a membrilor titulari, sens în care se impune modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al EIL. 

Potrivit prevederilor art.13 alin.(8) din Legea nr.217/2003 înfiinţarea şi modul de 

organizare şi funcţionare al EIL se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv 

a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d" din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind 

gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar conform dispoziţiilor alin.(5) lit. 

„b” al aceluiaşi text de lege, acesta asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.92/2015 privind 

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

combaterea violenței și exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și 

funcționare al acesteia, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 
 
Întocmit: Szövérfi Gabriella / 2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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