ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 19
din 28.03.2019
privind stabilirea componenței echipei mobile,
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.03.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr.
1214/19.03.2019, raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1215/19.03.2019 precum și avizul
favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;
- prevederile art. 35^1 și ale art. 35^2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- anexa privind Procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică art. 1 la Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (2) litera d), alin.(6) litera a) pct.2, art. 45 alin. (1) și ale art. 115
alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
hotărăște:
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Art.1. (1) Se stabilește componența echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile
de violență domestică, în următoarea componență:
1. Moldovan Maria Andrea - referent superior – coordonator echipă mobilă
2. Ilieș Aurelia - inspector asistent - membru
3. Grama Ioan-Alexandru - polițist local principal - membru
(2) Membrii echipei mobile vor avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind
violența domestică, având rol de verificare a semnalărilor, de evaluare inițială și de realizare a
demersurilor necesare pentru depășirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitară
cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de
cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecție
provizoriu, orientarea către Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, denumită în
continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate
nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și agresori, acestea urmând a fi
prevăzute în Fișa postului fiecărui membru al echipei mobile.
(3) Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență domestică, în
colaborare cu organele de poliție de pe raza teritorială în care s-a semnalat situația de violență
domestică.
Art.2. Pentru intervențiile de urgență, transportul echipei mobile va fi asigurat cu
autoturismul din dotarea compartimentului poliție locală, ordine și liniște publică.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul asistență socială
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de Jos.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului
comunei Beica de Jos, D.G.A.S.P.C. Mureș, Secției de Poliție Rurală nr. 8 Petelea,
compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică, compartimentului asistență socială și
persoanelor nominalizate la art. 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează Secretar,

Haba Zaharie

Pop Silvestru-Vasile
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