CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenței echipei intersectoriale locale pentru
combaterea exploatării copiilor prin muncă

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;
având în vedere referatul de aprobare nr. 5177/07.04.2021 întocmit de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul Serviciului Juridic
nr. 8463/09.04.2021 precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza 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 dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. b), art. 182 și art.
196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se stabilește componența echipei intersectoriale locale pentru combaterea
exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie precum și în vederea
monitorizării celor mai grave forme de muncă a copiilor și a victimelor violenței în
familie, astfel:
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Art. 2 –Echipa intersectorială locală constituită la art.1 al prezentei hotărâri,
îndeplinește atribuțiile prevăzute la Secțiunea II.2.1 B lit.i din Anexa Nr.2 a 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;
Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului
Județean Dolj nr. 15/2021 își încetează aplicabilitatea.
Art. 4 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj,
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Mihai
Bravul’’ Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, Asociația ,,Vasiliada’’, Organizația ,,World
Vision’’ România și Fundația Terre des hommes Elveția vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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