ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA , JUDEȚUL BUZĂU.
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Săgeata , înregistrat sub nr.
din 171 din 23.12.2021,
- raportul de specialitate al compartimentului de asistență socială și autoritate
tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.172 din
23.12.2021 ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
ale Consiliului Local Săgeata ;
-prevederile H.C.L. Săgeata nr. 11 din 29 martie 2019 privind stabilirea componenței
echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazuri de violență domestică ;
- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată,
- 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,
-prevederile H.C.L. Săgeata nr. 11 din 19 martie 2019 prin care s-a stabilit
componența echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în caz de violență
domestică ;
- prevederilor art.129, alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
In temeiul art. 196, alin. (1) ,lit.a),art.199 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul
comunei Săgeata , se va realiza de către echipa mobilă a cărui componență se
modifică, după cum urmează ;
-Doamna Bucur Nicoleta-Loredana ,inspector în cadrul compartimetului
de asistență socială și autoritate tutelară;
-D.nul Calcan Valerică – inspector în cadrul compartimentului de
asistență socială și autoritate tutelară ;
-D.na Ciurea Nicoleta, asistent comunitar;
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Art.2. Domnul Calcan Valerică – inspector în compartimentul de asistență socială
și 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 mijlocul de transport ce aparține unității
administrativ teritoriale, precum și de spațiul ce se află la ,, Școala Bordușani” pentru a
oferi cazare persoanelor aflate în situații de risc.
Art.4 Echipa mobilă prevăzută la art.1, va duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute
la art.3 din Ordinul nr. 2.525/2018, iar secretarul comunei va revizui fișele de post, prin
adăugarea atribuțiilor privind serviciile sociale acordate.
Art.5 Cu data adoptării prezentei hotărâri , hotărârea nr. 11 din 29 martie 2019 a
Consiliului local își încetează aplicabilitatea.
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se
comunică Primarului comunei Săgeata , Instituției Prefectului-județul Buzău și
persoanelor interesate în condițiile și termenele prevăzute de lege.
Nr. 2 din 28 ianuarie 2022
Săgeata-Buzău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local-Stelian SBURLAN

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Elena PETRACHE

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Săgeata in sedinta
ordonară din din data de 28.01.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) cu un
numar de 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul total de 13
consilieri în functie si 11 consilieri prezenti la sedință.
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