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P R O I E C T    D E    H O T A R A R E  nr. 6 

 

Privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția 
de urgență în cazurile de violență domestică 

 

 Consiliul local al comunei Podgoria, intrunit in sedinta ordinara pe 
luna FEBRUARIE  in data  de 28.02.2019; 

 
 Avand in vedere: 

-expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria, înregistrată sub 

nr…..din……………; 
-raportul Compartimentului de resort din cadrul Aparatului de 

specialitate  al Primarului Comunei Podgoria,  înregistrat sub nr. …/……; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate   ale Consiliului Local 

inregistrate sub nr…./..…;  

-adresa nr. 2163/SIS/11.02.2019 a A.J.P.I.S. Buzau; 
-prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.1, art.2 și art.3 din Ordinul Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, nr. 2525/2018, privind aprobarea Procedurii pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 
-prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicată;           
-prevederile art. 20 și 21 lit.k) din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 
-prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct. 2 din Legea 

administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 

  
 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  si art. 115  alin.(1) lit.b). alin.(3) 
lit.b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 



            Art.1. Se stabileste componenta  echipei mobile constituită la nivelul 
comunei Podgoria pentru a interveni de urgență în cazurile de violență 

domestică, dupa cum urmeaza: 
-doamna Enache Veronica   – referent în cadrul Compartimentului de 

Asistență socială, 

-doamna Bedereag Valentina - asistent medical comunitar in cadrul 
Compartimentului Sanatate , 

-domnul Gugoasa Nicusor – sofer in cadrul Compartimentului 
Administrativ si de Gospodarire Comunala . 
       Art.2. Doamna Enache Veronica   - referent în  Compartimentul de 
Asistență socială din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, se 

desemnează  coordonatorul  echipei mobile stabilita potrivit  art.1. 
      Art.3. Echipa mobilă va dispune de mijlocul de transport  auto ce aparține 
unității administrativ teritoriale. 

      Art.4 Echipa mobilă prevăzută la  art.1, va asigura ducerea la îndeplinire a 
atribuțiilor prevăzute la art.3 din Ordinul nr. 2525/2018, iar secretarul 
comunei va completa fișele de post, prin adăugarea atribuțiilor privind serviciile 

sociale acordate.   
         Art.5. Secretarul comunei   va comunica în  condițiile și termenele 

prevăzute de lege,  prezenta hotarare: 

-Institutiei Prefectului ,Judetul Buzau; 
-Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau. 

 - persoanelor interesate . 

 
Initiator, 

Primar, 
 

Prof. Chiru Marius Viorel 

 
 

                                                                                      Avizat de legalitate,  

(cf. art. 117 lit „a” din  Legea nr. 215/2001R) 
                                                                                        Secretar,  

 
                                                                                          Rapeanu Violeta  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Proiect de hotarare nr. 6/11.02.2019 
 


