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REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de hotărâre având ca obiect modificarea componenței Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra 

copilului și a violenței în familie Arad 
 

 
1. Descrierea situației actuale 

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. 
d), alin. (5) lit. b) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, asigură, printre altele, potrivit competențelor cei revin, 
cadrul necesar prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copiilor și 
a violenței în familie la nivelul județului Arad. 

În temeiul dispozițiilor art. 13 alin. (4) - (8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, ale  
prevederilor cap. IV din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea 
Metodologie i- 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 și a prevederilor art. 6 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, încă din 
anul 2018, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Județului Arad a fost constituită  Echipa 
Intersectorială Locală pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței 
asupra copilului și a violenței în familie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 
238/30.08.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 325/30.10.2018. 

 
2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea 

proiectului de hotărâre 
Obiectivul principal al Echipei Intersectoriale Locale este însăși prevenirea și combaterea 

violenței și exploatării copiilor de la nivelul județului Arad, și având în vedere propunerile 
formulate prin adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad nr. 
36782/14.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 20434/14.09.2021 prin care se propune 
aprobarea actualizării componenței echipei, formulez prezentul Referat de aprobare  privind 
proiectul de hotărâre având ca obiect modificarea componenței Echipei Intersectoriale Locale 
pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a 
violenței în familie Arad. 
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3. Schimbări preconizate prin propunere 

Prin adoptarea proiectului de hotărâre se asigură continuitatea atingerii obiectivului principal 
al Echipei intersectoriale, respectiv a prevenirii și combaterii exploatării prin muncă a copiilor și a 
violenței asupra acestora, precum și a violenței în familie la nivelul județului Arad. 

 
4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu 

rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, exacte și 
complete 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 238/ 30.08.2018 s-a înființat Echipa 
Intersectorială Locală în domeniul prevenirii și combaterii exploatării prin muncă a copiilor, 
modificată la rândul ei prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 325/30.10.2018. 

Echipa Intersectorială Locală se constituie și funcționează în baza următoarelor prevederi 
legale: 

- Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- 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, cu modificarile ulterioare,  

- Hotărârea Guvernului nr. 867/ 2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, 
cu modificarile ulterioare,  

- Hotărârii Guvernului nr. 75/ 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, cu modificarile 
ulterioare. 
Componenţa Echipei Intersectoriale Locale este coordonată de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, iar membrii acesteia sunt 
reprezentanţi ai următoarelor instituţii: 
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad; 
2. Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Arad; 
3. Inspectoratul de Poliţie al Județului Arad; 
4. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad; 
5. Direcţia de Sănătate Publică a Județului Arad; 
6. Inspectoratul Școlar Judeţean Arad; 
7. Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad; 
8. Organizaţii neguvernamentale. 

 În prezent, au intervenit modificări în ceea ce priveşte reprezentanții instituțiilor 
desemnate prin lege astfel că, în urma solicitărilor transmise de către instituțiile publice și 
organizațiile neguvernamentale desemnate formulate prin adresa DGASPC Arad, se propune 
actualizarea componenței Echipei intersectoriale după cum urmează:  

➢ Coordonator echipă – dl. Macavei Sorin - șef serviciu la Serviciul pentru Prevenirea 

Marginalizării Sociale, Trafic, Migrație și Repatrieri din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad;  

➢ Membru și înlocuitor al coordonatorului – dna. Codreanu Mihaela - șef serviciu la Serviciul 

Intervenție în regim de urgență, Situații de Abuz, Neglijare și Violență Domestică din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad; 

➢ Membru – dl. Popa Bogdan, reprezentant Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul 

Arad; 
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➢ Membru – comisar șef Binchici Bogdan, reprezentant al Inspectoratul Județean de Poliție 

Arad; 

➢ Membru – locotenent Bosoncea Valentin, reprezentant al Inspectoratului Județean de 

Jandarmi Arad; 

➢ Membru – dr. Ghișe Ramona, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a județului 

Arad; 

➢ Membru – dna. Milencovici Svetlana Zagorka, reprezentant al Inspectoratului Școlar 

Județean Arad; 

➢ Membru - dna. Ignuța Laura, reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad; 

➢ Membru – dl. Mihuța Marius, reprezentant Fundația Umanitar Creștină Speranța; 

➢ Membru - dl. Stepan Raul, reprezentant Fundația BNA Humanitas. 

5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz 
Nu este cazul  

 
6. Impactul financiar asupra bugetului județului 

Nu este cazul  
 

7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare 
Nu este cazul 

 

8. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz 

Consultările s-au realizat între reprezentanții DGASPC Arad și instituțiile publice și 
organizațiile neguvernamentale. 

 

9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii 

- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. b din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. (4) - (8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în 
familie, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

În sensul celor de mai sus, în baza dispozițiilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare 
următorul proiect de hotărâre având ca obiect modificarea componenței Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului 
și a violenței în familie Arad. 

 
 

 
 
 

Președinte,  
Iustin CIONCA 


