
ROMÂNIA
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.29/14.04.2003 

privind înfiinţarea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de 
Persoane – Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov ;
Având în vedere :

− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

nr. _____/________2010;

− Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

_____/________2010;

− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

− Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;

− Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

− Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 

integrare;

− Raportul  de avizare  al  Comisiei  de organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

− Ţinând seama de prevederile Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane, cu modificările şi completatările ulterioare;

 



− Potrivit  dispoziţiilor  Hotărârii  Guvernului  nr.299/2003  pentru  aprobarea 

Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane;

− Legea-cadru  nr.330/2009  privind  salarizarea  unitară  a  personalului  plătit  din 

fonduri publice ;

− În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit. ,,a” şi  ,,f”, alin.2 lit.,,b”, lit.,,c”, 

alin.5 lit.,,a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată, 

modificată şi completată ;

− În  temeiul  dispoziţiilor  art.97  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                            HOTĂRĂŞTE:

     Art.I  Se modifică art.1 şi va avea următorul conţinut: ,,(1) Se aprobă  înfiinţarea 

Centrului  de  Asistenţă  şi  Protecţie  a   Victimelor  Traficului  de  Persoane  -  Ilfov, 

instituţie publică fără personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Judeţean 

Ilfov-DGASPC Ilfov, cu sediul în .............................................., judeţul Ilfov”.

    Art.II  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.29/14.04.2003  se  modifică 

corespunzător. 

   Art.III  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfov  şi 

direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov  vor asigura ducerea la 

îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri.

                                              PREŞEDINTE

                                         Cristache   Rădulescu

Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI 

Monica  Trandafir 
Nr.______

Din________2010



ROMÂNIA
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____/_______2010 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

         Prin   Legea  nr.  678/2001   privind   prevenirea  şi  combaterea  traficului   de 

persoane  se prevede   înfiinţarea  unor  centre  de  asistenţă    şi     protecţie   a 

victimelor   traficului   de  persoane,  centre   de asistenţă   şi  protecţie   a  victimelor 

traficului de persoane, centre aflate in subordinea consiliilor judetene Arad, Botosani, 

Galati, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Satu Mare şi Timis.

         Conform  art.32 din  legea   sus  menţionată,,  victimele traficului de persoane 

pot  fi  cazate,  la  cerere,  temporar,  în  centre  de  asistenţa  şi  protecţie  a  victimelor 

traficului de persoane, infiinţate prin prezenta lege.’’ 

         În conformitate  cu prevederile    art. 52  alin. 1 şi alin 2 din  Hotărârea  

Guvernului  nr. 299 din 13.03. 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a  

dispoziţiilor  Legii  nr.  678/2001 privind  prevenirea  şi  combaterea  traficului  de  

persoane ,, Centrele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii optime de 

cazare şi igiena personală, hrana, asistenţa psihologică şi medicală.

       Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigura de către asistenţii 

sociali din aparatul consiliului local în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea 

centrele informaţii şi consiliere pentru a beneficia de facilităţile asigurate prin lege.’’

     Având în vedere cele expuse mai sus,   am iniţiat  proiectul de  hotărâre  alăturat 

pe  care  îl  supunem  spre  dezbatere  şi aprobare   Consiliului Judeţean  Ilfov. 

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
   Roman Gheorghe                                                                  Cristina Manicea

 



ROMÂNIA
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____/_______2010 

RAPORT 

         Prin   Legea  nr.  678/2001   privind   prevenirea  şi  combaterea  traficului   de 

persoane  se prevede   înfiinţarea  unor  centre  de  asistenţă    şi     protecţie   a 

victimelor   traficului   de  persoane,  centre   de asistenţă   şi  protecţie   a  victimelor 

traficului de persoane, centre aflate in subordinea consiliilor judetene Arad, Botosani, 

Galati, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Satu Mare si Timis.

         Conform  art.32 din legea   sus  menţionată,, victimele traficului de persoane pot 

fi cazate, la cerere, temporar, in centre de asistenta si protectie a victimelor traficului 

de persoane, infiinţate prin prezenta lege.’’ 

             În conformitate  cu prevederile    art. 52  alin. 1 şi alin 2 din  Hotărârea  

Guvernului  nr. 299 din 13.03. 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a  

dispozitiilor  Legii  nr.  678/2001 privind  prevenirea  si  combaterea  traficului  de  

persoane   ,, Centrele sunt amenajate şi dotate astfel încât sa ofere condiţii optime de 

cazare şi igiena personală, hrana, asistenta psihologică şi medicală.

       Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigura de către asistentii 

sociali din aparatul consiliului local în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea 

centrele informaţii şi consiliere pentru a beneficia de facilităţile asigurate prin lege.’’

     Faţă de cele meţionate  mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

                                   Direcţia Juridică  şi Administraţie Publică  
                                    Director Executiv,  

                                                        Irina Suliman                             
   

Şef Serviciu Juridic-Contencios,        
Avizare Legalitate Acte                                                       

Adela Steliana  Ralea          

 


