ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIȚA

H O T Ă R Â R E A nr. 6
din 28.02.2019
privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică
Consiliul local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă
ordinară în data de 28.02.2019;
Având în vedere :
 expunerea de motive a Primarului comunei, înregistrată la
nr. 723 / 22.02.2019 ;
 raportul referentului social, înregistrat sub nr. 724 \ 22.02.2019 ;
 raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului local, privind
activitățile economico financiare, socio – culturale, culte, învățământ,
sănătate,
familie și agricultură, înregistrat la nr. 725 / 22.02.2019 ;
 raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului local, privind
amenajarea teritoriului, urbanism, muncă, protecție socială, protecția
copilului, juridică și de disciplină , înregistrat la nr. 726 / 22.02.2019 ;
 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:
 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,
 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,
În temeiul art. 45 alin. (1) și 115 lit. ”b” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1.
Intervenț ia de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul
comunei Obrejița , se va realiza de către echipa mobilă constituită în următoarea
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componență :
- D_na Dițu Florentina – referent în cadrul compartimentului de asistență socială;
- D_na Ghiorghiaș Mirela - Gianina – consilier în cadrul compartimentului contabil;
- D_nl Pardos Tudorel – referent în cadrul compartimentului urbanism - sofer.
Art.2.
D_na Dițu Florentina - referent în cadrul compartimentul de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, se desemnează,
coordonatorul echipei mobile constituită conform art.1.
Art.3.
Echipa mobilă, va dispune de mijlocul de transport ce aparține unității
administrativ teritoriale, precum și de spațiul ce se află în Căminul Cultural și sediul
Primăriei pentru a oferi cazare persoanelor fără adăpost .
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
revizui fișele de post, prin adăugarea atribuțiilor privi nd serviciile sociale acordate.
Art.5.
Secretarul comunei Obrejița, va comunica prezenta hotărâre
persoanelor şi instituţilor interesate .

Preşedinte de şedinţă,
consilier local, Iliescu Gheorghe

Contrasemnează
secretarul comunei,
Purice Ionel – Daniel

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Obrejița, în şedinţa din data de 28.02.2019,
cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale,
republicată și actualizată, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 11 consilieri în funcție și 10 consilieri prezenți la ședință
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