
                                                                       
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  

 
 P R O I E C T  de H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea componenţei echipei mobile ce va asigura intervenţia de urgenţă în cazuri 
de violenţă domestică  

 
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.03.2019  ; 
 
Având în vedere : 

-  expunerea de motive a dlui viceprimar Ilie Constantin , care exercita de drept 

atributiile conferite de lege primarului , conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare, inregistrat sub nr. 42 /22.03.2019 ,  

-  raportul de legalitate  al secretarului comunei inregistrat la nr.  43/22.03.2019,  

-  avizul comisiei de specialite din cadrul Consiliului Local Sageata,  

În conformitate cu : 

- adresa nr.2163 din 11.02.2019 comunicată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Buzău , 

- adresa nr.297/08.01.2019 comunicată de Consiliul Judeţean Buzău , 

- prevederile art.1, art.2 şi art.3 din anexa la Ordinul nr.2525/2018 privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică , 

- prevederile art.35 indice 1 alin (1)-(4) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative , republicată , R2, cu modificările şi completările ulterioare ,  

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.d şi alin (6) lit.a) pct.2 , art. 45 alin (1)  , coroborat cu 

prevederile  art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare . 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



  Art.1   Se stabileşte componenţa echipei mobile ce va asigura intervenţia de 

urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău , după 

cum urmează : 

 

- Bucur Loredana Nicoleta – inspector asistenţă socială, 

- Voinea Laurenţiu Ionuţ – inspector asistenţă socială , 

- Ciurea Nicoleta – asistent medical comunitar .  

-  

      Art.2  Doamna Bucur Loredana Nicoleta , inspector în cadrul compartimentului de 

asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 

se desemnează , coordonatorul echipei mobile constituită conform art.1. 

 

  Art.3  Echipa mobilă , va dispune de mijloc de transport ce aparţine unităţii 

administrative teritoriale , precum şi de spaţiul ce se află în sediul Scolii Generale cu 

clasele I-IV sat Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău, pentru a oferi cazare 

persoanelor fără adăpost  .  

 

    Art.4  Echipa mobilă constituită conform art.1 , va asigura aducerea la îndeplinire a 

atribuţiilor prevăzute la art.3 din Ordinul Ministerelui Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 

2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică . 

 

    Art.5 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului autorităţilor şi 

instituţiilor interesate (Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău , Primarului Comunei 

Săgeata , Compartiment asistenţă socială  ). 

               
            PT.PRIMAR                                                                     AVIZEAZĂ 
             VICEPRIMAR ,                                                                  SECRETAR,                                                          
         ILIE CONSTANTIN                                                      IANCU VIORICA RAIMONDA                                               
    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Nr. 11  Sageata  - Buzău, 22.03.2019               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara din data de 
28.02.2019,cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 215/2001, a administraiei 
publice locale ( R2) , cu un număr de 12  voturi pentru ,0 abţineri şi  0 voturi împotrivă  , din 
numărul total de 12  consilieri în funcţie şi  consilieri prezenţi la şedină 12. 
Consiliul Local Săgeata  


