
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

 

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică la nivelul  comunei Teaca 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Teaca, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019 

             

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Teaca  

-raportul de specialitate  prin care se propune constituirea echipei mobile pentru intervenţia 

de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul comunei Teaca 

-adresa nr. 7733/18.03.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Bistriţa-Năsăud, privind responsabilitatea consiliilor locale de a alcătui,organiza,coordona şi sprijini 

echipa mobilă necesară pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică  

      - rapoartele  de avizare  favorabile  ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

 

   În conformitate cu prevederile  : 

-art.3, art.7 alin(1-6),.13 alin (1-3),art.14
1
,art.35

1 
art.35

2 
şi art.36 lit.d) din Legea  nr.217/2003 

pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

-art.1,art.3,art.5,art.8 şi art.9 din Anexa la Ordinul Ministrului Muncii nr.2525/2018 

privind aprobarea Procedurii pentru intervenția  în regim de urgență în cazurile de violență 

domestică 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1.(1)Se stabilește componența echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică la nivelul comunei Teaca ,în următoarea componenţă: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Funcţia deţinută în cadrul autorităţii Calitatea în 

cadrul echipei 

mobile 

1. COSTA ZAHARIE  

OLIMPIU 

Inspector superior în  Compartimentul  de 

asistenţă socială și autoritate tutelară 

Coordonator 

2. ARDELEAN DANIEL  Inspector asistent în  Compartimentul  de 

asistenţă socială și autoritate tutelară 

Membru 

3. APĂFĂIAN TEODOR  Sef  SVSU Membru 

4. DAN ANDREEA 

ANTONELA  

Mediator  sanitar Membru 

5. RUS IOSIF-MIREL  șofer Membru 

 

 

 

 



 

         (2) Atât coordonatorul, cât și ceilalți membri ai echipei mobile, vor avea atribuțiile prevăzute 

de legislația în vigoare privind violența domestică, conform   Anexei  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

       Art. 2. (1)Echipa mobilă va verifica  semnalările privind situațiile de violență domestică, cu 

sprijinul poliției locale sau, după caz, al organelor de poliție de pe raza teritorială în care   s-a 

semnalat situația de violență domestică. 

        (2) Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă va fi transportată  cu  unul din mijloacele de 

transport aflate în dotarea primăriei. 

      Art.3.Prezenta  hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către  Compartimentul de Asistență Socială 

din cadrul Primăriei  Comunei Teaca  și de către fiecare membru al echipei mobile. 

       Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”  din   15 consilieri prezenţi la 

ședință. 

       Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: 

        - Instituției Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud 

        -Primarului Comunei Teaca 

       - Compartimentului  de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Teaca 

       -Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud-Compartimentul 

Violenţa în Familie şi Marginalizarea Socială  

       - Secţiei de Poliţie  de pe raza Comunei Teaca 

       

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

       Bugnar Ioan                                                                              SECRETAR, 

                                                                                                                       Cioșan Ana 
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