
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

 

privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2014; 
Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, 

- Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nr. 1679 /19.02.2014, 
- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 3934 /11.03.2014. 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate şi protecţie socială; 

Având în vedere prevederile : 
- H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării 

copiilor prin muncă; 
- art. 1 alin. 2 lit. f din Anexa la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi a art. 87 al 
legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

- dispoziţiile art. 32 al Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile copilului, 
republicată şi ale art. 6 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a muncii nr. 182/1999 privind 
interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 
ratificată prin legea nr. 203/2000, 

- art. 91 alin. 1 lit. d), alin 5 lit. a) pct 2 şi alin. 6 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- H.G. 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 copii 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 dispoziţiilor art. 97 – (1) şi art. 115 – (1)  lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
Art.1 Se constituie, la nivelul Judeţului Alba, sub coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba, echipa multidisciplinară şi interinstituţională – EIL pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, în componenţa prevăzută în Anexă, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
Art.2 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

          Instituţiei Prefectului - Judeţului Alba; 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;  
Compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE                                                                 
Ion DUMITREL                                                        
    CONTRASEMNEAZĂ  
          SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                 Mariana HURBEAN 
 
 
Alba Iulia, 27.03.2014 
Nr. 62 



ROMÂNIA                                                                                                  Anexa  
JUDEŢUL ALBA                                                                   la Hotărârea nr. 62/27.03.2014 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                      
 
 
 
 
 
Componenţa Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării 

prin muncă a copiilor  

 

1. Tiron Mirela – asistent social, DGASPC Alba 

2. Carmen Vingărzan - psiholog, DGASPC Alba 

3. Bota Dorel Marcel, - inspector principal de poliţie, IPJ Alba 

4. Dumitru Panţa – inspector şcolar, ISJ Alba 

5. Muntean Simona – inspector de muncă, ITM Alba 

6. Mihaela Presecan – doctor, DSP Alba 

7. Anca Sava – coordonator CR, ANITP – CR Alba 

8. Roxana Pântea – şef serviciu, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Alba 

9. Bleanţ Ana Maria – inspector, DAS Alba Iulia 

10. Crăciun Sorina – asistent social, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

11. Claudiu Duşa – asistent social, CPECA Alba  

12. Iuliana Polhac – asistent social, Organizaţia Caritas Alba Iulia 

13. Margareta Iancu – lucrător social, Organizaţia Trebuie Sebeş 
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