
 
 
 
 
 
 

                   
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: înlocuirea unor membri ai echipei intersectoriale 

locale  (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin 
muncă, la nivelul judeţului Olt 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.11565/15.10.2019 la Proiectul de Hotărâre 
nr.11566/15.10.2019;  
- Raportul nr.11573/15.10.2019 al Serviciului Administrației Publică, Relații 
cu Consiliile locale și Monitorul Oficial al Județului; 
-  Avizul nr. 11920/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 
-  Avizul nr.11978/23.10.2019 al Comisiei  pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt nr.73668/SEI/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.11430/10.10.2019, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile 
doamnei agent șef adjunct  Nicu Ramona în Echipa Intersectorială Locală 
au fost  preluate de către doamna Stana Gheorghița - agent șef principal în  
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt; 

- Adresa Inspectoratului de Poliție Județean Olt nr.233297/CAPC/ 
S.G/30.09.2019, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt sub nr. 71402/30.09.2019, prin care informează că 
agent șef adjunct  Nicu Ramona - membru în Echipa Intersectorială Locală a 
fost înlocuit cu agent șef principal Stana Gheorghița; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt nr.75001/SEI/14.10.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.11509/14.10.2019, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile 
doamnei dr. Broboană Grațiela în Echipa Intersectorială Locală au fost  
preluate de către doamna dr. Stegaru Magdalena - Maria din cadrul Direcției 
de Sănătate Publică Județeană Olt; 



- Adresa Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt 
nr.9350/11.10.2019, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt sub nr. 74780/11.10.2019, prin care informează că 
doamna dr. Broboană Grațiela - membru în Echipa Intersectorială Locală va 
fi înlocuită cu doamna dr. Stegaru Magdalena - Maria; 

- Pct. IV din Metodologia cadru privind prevenirea şi intervenţia în 
echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi 
de violenţă în familie, înscrisă în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 
nr.49/2011; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.125/24.10.2012 cu privire la: 
constituire echipă intersectorială locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/24.04.2014 cu privire la: 
înlocuirea unui membru al echipei Intersectorială locală (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului 
Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.32/23.03.2017 cu privire la: 
înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.103/27.07.2017 cu privire la:  
înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  
Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/24.08.2017 cu privire la: 
înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  
Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.4/25.01.2018 cu privire la: înlocuirea 
unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  Olt; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin. (5) lit. b), art.182 
alin.(1) și alin.(4) coroborat cu  art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019,  

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. (1) Se înlocuiește reprezentantul Inspectoratului de Poliție 
Județean Olt în Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt, doamna 
Nicu Ramona – agent șef adjunct, cu doamna Stana Gheorghița – agent șef 
principal. 



  (2) Se înlocuiește reprezentantul Direcției de Sănătate Publică 
Județeană Olt în Echipa Intersectorială Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt, doamna 
dr. Broboană Grațiela, cu doamna dr. Stegaru Magdalena - Maria, medic 
specialist igienă. 

    Art.2. Componența actualizată a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă este 
următoarea: 

- Şandor Smaranda – Consilier - Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt; 

- Stana Gheorghița  –  Agent șef principal - Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt; 

- Chiriţă Adrian – Inspector de muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Olt; 

- Floricel Luminița – Inspector școlar pentru educație permanentă și 
activități extrașcolare - Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 

- Stegaru Magdalena - Maria – Medic specialist igienă - Direcţia de 
Sănătate Publică Judeţeană Olt; 

- Popescu Octavian – Maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - 
pentru cazurile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie. 

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administraţie Publică, 
Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, membrilor Echipei Intersectoriale 
Locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 
muncă şi instituţiilor reprezentate de aceştia în echipă, în vederea aducerii la 
îndeplinire, doamnei Nicu Ramona – agent șef adjunct, doamnei dr. 
Broboană Grațiela, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt.  
 
    

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 
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SA/2ex          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru” 


