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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 43 

din 28 octombrie 2019 

 

privind:           constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică, a unui coordonator al echipei mobile și datele concrete despre modul de alocare a 

mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile 

 

 

Consiliul local al comunei Cioraşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa ordinară la data de 

28 octombrie  2019,  

 

- văzând referatul pentru iniţierea proiectului de hotărâre pentru constituirea echipei 

mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, a unui 

coordonator al echipei mobile și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului 

de transport care este pus la dispoziția echipei mobile înregistrat sub nr. 

4175/03.10.2019; 

 

- văzând raportul compartimentului de resort pentru avizarea legalităţii proiectului de 

hotărâre pentru constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile 

de violență domestică, a unui coordonator al echipei mobile și datele concrete despre 

modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile 

înregistrat sub numărul 4462/7.10.2019; 

 

- în baza avizului favorabil al  Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement, religie înregistrat sub numărul 

4721/22.10.2019; 

 

- ţinând cont de prevederile Ordinului Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

nr. 2.525 din 7 decembrie 2018 privind  PROCEDURA  pentru intervenția de urgență 

în cazurile de violență domestică; 

 

- în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență 

socială organizat la nivelul comunelor stabilit prin  Hotărârea Guvernului nr. 797 din 

8 noiembrie 2017; 

 

- în temeiul  129  alin. (1) şi (2)  lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Stabilirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică în următoarea componență: 

1. reprezentantul compartimentului autoritate tutelară și asistență socială desemnat   

coordonatorul echipei; 

2. reprezentantul Serviciului pentru Situații de Urgență; 

3. reprezentantul Postului de Poliție Ciorăști. 

 

Art. 2. Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

stabilită la art. 1 i se asigură mijlocul de transport cu nr. de înmatriculare VN60PRI din 

proprietatea Comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

 

Art. 3. Prevederile prezentei  hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei, 

domnul Brăicău Nicolae Gabriel prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei şi Instituţiei Prefectului 

judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate prin grija secretarului 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea.    

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,         Contrasemnează, 

      Consilier local Tatarciuc Viorica Carolina    Secretarul comunei, 

               Rizea Fănica 

 

 


