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Nr.231 din ll.01.2019 
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţa

domestică

Consiliul Local al comunei Poiana Stampei
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Poiana Stampei - domnul mg. Mezdrea Viluţ, 

înregistrata la nr. 232 din 11.01.2019.
- raportul de specialitate înregistrat la nr. 233 din 11.01.2019;
- Raportul de avizare ai comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină* 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr. _______  din
_________________________ 3

- art. 3, art 4, art. 7* art. 13 alin. 1 lit. b si art. 13, alin. 2, art. 14, art. 22, art. 35(1) si art 361it. d 
din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare, Anexa nr. 4: Modelul procesului verbal prevăzut la art. 22(6), 
alin. 4 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare, din Ordinul nr. 146 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea 
de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, art. 1, art. 2 şî art. 3 din Anexa: 
Procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, Ia Ordinul nr. 2525/2018

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art. 30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d), alin. 6, pct. 2, pct. 8, art. 45, alin.î si a rt.II5 alin.l lit.b) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

A rt. 1. Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică, în următoarea componenţă:

- Din partea Serviciului public de asistenţă socială:
1. Ţîcşa Doina-Ştefania - consilier asistenţă socială
2. Florea Mihaela -  asistent medical comunitar

- Din partea aparatului propriu:
1. Popescu Vladimîr - viceprimar
2. Tătaru Mirela - consilier juridic

A rt. 2. Doamna Ţîcşa Doina-Ştefania va coordona echipa mobilă pentru intervenţia de urgenţă 
în cazurile de violenţă domestică.
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Art. 3. Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestică se va face cu autoturismul Dacia Duster, având număr de înmatriculare SV-17- 
PPS.

Art. 4. Primarul comunei Poiana Stampei, prin compartimentul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul comunei va face publică prezenta hotărâre, o va comunica celor interesaţi şi 
instituţiei Prefectului judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate.

)

Iniţiator proiect de hotărâre, 
Primar - ing. Mezdrea Viluţ

)


