ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotărâre
privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică
--------------------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi, validat prin Sentinţa
Civilă nr.1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci;
----------------------------------------------------------------------------------- ---------------Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2972/24.12.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară, din data de
31.01.2020
Analizând referatul de aprobare al d-lui Sîrghie Gelu, primarul comunei Gohor, înregistrat
cu nr. 2972/24.12.2019
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului cu nr. 3002/30.12.2019;
Având avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei
Gohor;
Având în vedere prevederile art.351 și ale art.352 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea
și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
prevederile Ordinului nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, privind aprobarea
Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
În temeiul art. 129, alin (1), ale alin (2) lit. a) și d), ale alin. (7), lit a) și b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
În baza art. 139, alin. (1) ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se stabilește componența echipei mobile, pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică, în următoarea component:
- Ungureanu Diana Mihaela – COORDONATOR ECHIPĂ MOBILĂ
- Lovin Alina- membru
- Chetrone Paul- membru
- Titire Andrei Cătălin - membru
(2) Atât coordonatorul, cât și ceilalți membri ai echipei mobile, vor avea atribuțiile prevăzute
de legislația în vigoare privind violența domestică, acestea urmând a fi prevăzute în Fișa postului
fiecărui membru al echipei mobile.
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 mașina poliției sau,
după caz, cu unul din mijloacele de transport aflate în dotarea primăriei.
Art.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de echipa stabilită la art. 1 și va fi
comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei Gohor.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Relu Tibiu CRÎNGANU

Contrasemnează,
Secretar general,
Onica Adriana Iulia

