
 

HOTĂRÂREA NR. 322 
din 19 decembrie 2019 

 
privind: actualizarea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism 
constituit pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați, 
în vederea prevenirii şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării copiilor prin 
muncă şi a violenței în familie 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13657/11.12.2019 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 57969/02.12.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
13657/03.12.2019;  

Având în vedere prevederile Convenției O.N.U. cu privire la drepturile copilului, 
ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenței în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea 
muncilor periculoase pentru copii; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară şi în rețea în 
situațiile de violență asupra copilului şi de violență în familie şi a Metodologiei de intervenție 
multidisciplinară şi interinstituțională privind copiii exploatați şi aflați în situații de risc de 
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 
migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 430/23.12.2013 privind 
înființarea, pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați, a 
Echipei Intersectoriale Locale (EIL) privind prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, 
exploatării copiilor prin muncă şi a violenței în familie, precum şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcționare al acesteia; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b)  din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
                                              

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea componenței Echipei Locale Intersectoriale (EIL), 
organism constituit pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Galați, după cum urmează: 
1. Dumitrache Cecilia, şef serviciu - Serviciul evaluare inițială şi intervenție în situații de 
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abuz, neglijare, trafic, migratie şi repatrieri din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Galați; 
2. Bucătaru Magda, şef serviciu – Serviul control relații de muncă din cadrul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Galați; 
3. Loleş Cristian, comisar şef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați; 
4. Curduman Iulian, maior în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați; 
5. Bulai Diamanta Luminița, director al Centrului Judetean de Resurse şi Asistența 
Educațională Galați – reprezentant al Inspectoratului Şcolar al Județului Galați; 
6. Iordăchescu Liliana, psiholog în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați; 
7. Robea Mariana, director al Fundației pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situații 
de risc social din județul Galați “FAMILIA” 

 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 430/23.12.2013 privind înființarea, pe lângă Direcția 
Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați, a Echipei Intersectoriale Locale 
(EIL) privind prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin 
muncă şi a violenței în familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare al acesteia. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi, Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați, Inspectoratului de Poliție 
Județean Galați, Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați, Inspectoratului Scolar al 
Județului Galați, Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați, Fundației pentru sprijinul 
familiilor cu mulți copii aflate în situații de risc social din județul Galați “FAMILIA”. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

                   Ionel Coca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                       SMRUSSMAC – consilier superior 
1. ex./ 10.12.2019                                                                                                                                       Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 


