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Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
1;  

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 159/28.09.2011 privind 
aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1  

Ţinând seama de adresa nr.22643/18.06.2012 emisă de Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, prin care se desemnează un alt reprezentant în cadrul Echipei 
Intersectoriale Locale a sectorului 1; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. n) și  art. 115, alin. (1) lit. b 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
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Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/28.09.2011 privind 
aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale  constituită la nivelul Sectorului 1, în 
sensul înlocuirii doamnei Bodea Andreia Mihaela - reprezentantul Inspectoratului Şcolar al 
Sectorului 1 cu domnul Ion Ștefan Gabriel, din partea aceleaşi instituţii. 

 



Art.2 Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Echipa Intersectorială Locală de la nivelul Sectorului 1 și 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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