
  
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA DOBARCENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E A  NR.16 

PRIVIND actualizarea  componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de 

violenta domestica pe raza comuna Dobarceni 

 

Consiliul Local al Comuna Dobarceni, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara ,  

avand in vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comuna Dobarceni; 

- referatul  compartimentului de Asistenta Sociala ; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comuna 

Dobarceni; 

- Ordinul nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru interventia 

de urgenta in cazurile de violenta domestica; 

- Ordinul comun nr. 146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul 

Muncii si Justitiei Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domnestica de 

catre politisti; 

- prevederile art.75, 76, 77 si 78 din Legea asistentei sociale nr. 292/20.12.2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  prevederile art. 129 alin. (2), lit. d si alin. (7), lit. b, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ :  

                        HCL Dobârceni nr  49/31 10  2019 PRIVIND actualizarea  componentei echipei mobile 

pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comuna Dobarceni 

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

H O T A R A S T E: 

ART.1. Se actualizeaza componenta echipei mobile pentru interventia de urgenta in 

cazurile de violenta domestica pe raza comuna Dobarceni, formata din: 

                        1. MATEESCU MARCEL-viceprimar COORDONATOR ECHIPĂ 

MOBILĂ 

                                  2. VECHIU ELENA – consilier superior Comp.As.Soc. membru 

                        3. CISMANESCU MIHAELA-asistent comunitar 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 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 primariei. 



  
 

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

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

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Botosani, Primarului 

comunei Dobarceni  și  compartimentului de  Asistență Socială din cadrul Primăriei. 

                           

PRESEDINTE DE SEDINTA      CONTRASEMNEAZA 

 Mantaluta Puiu       SECRETAR General, 

                                                                                                                                  Cimbru Liliana 

 

DOBIRCENI  

Nr 16/31 03 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


