
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

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

 
 
 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2176/13.03.2017 referitoare la Proiectul de 

Hotărâre nr. 2177/13.03.2017;  
- Raportul nr. 2178/13.03.2017 al Serviciului Administrație Publică, Relații 

cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului; 
     -  Raportul nr. 2564/22.03.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement;  

- Raportul nr.2572/22.03.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- Raportul nr.2578/22.03.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
nr.12766/S.E.I./16.02.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.1548/21.02.2017, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile 
domnului comisar șef Pană Tiberiu Mircea în Echipa Intersectorială Locală au 
fost preluate de către doamna Nicu Ramona, agent principal de poliție în 
cadrul I.P.J. Olt; 
     - Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
nr. 18081/S.E.I./06.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
1974/06.03.2017, prin care se comunică gradul reprezentantului 
Inspectoratului  de Jandarmi Județean Olt, respectiv Locotenent colonel;  



- Hotărârea Guvernului României 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; 

- 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. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin.(5) lit.a) pct. 2, alin.(6) 
lit.a), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.c) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.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, domnul  Pană Tiberiu 
Mircea - comisar șef, cu doamna Nicu Ramona - agent principal de poliție. 
 

    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; 

- Nicu Ramona –  Agent principal de poliție - Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt; 

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

- Marineanu Ştefania – Profesor - Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 
- Broboană Graţiela – Medic - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Olt; 
- Niculăiţă Nicolae – Locotenent colonel - 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, 
domnului comisar șef Pană Tiberiu Mircea, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 
 
 
 
    

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                  SECRETAR al JUDEŢULUI 

                                                                  Gabriel BULETEANU 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi „pentru”. 
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