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HOTĂRÂREA NR. 110 

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

domestică  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.09.2019 la 

care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

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

domestică; 

Având în vedere prevederile art. 13 lit. g), h) și h
1
), art. 35

1
 ,35

2
 și 36 lit. d) din Legea nr. 

217/2003(rep.2) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2525 din 2018 privind aprobarea Procedurii 

pentru interventia de urgenta în cazurile de violenta domestica; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 7602 din 11.09.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 8081 din 26.09.2019; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – (1) Se constituie echipa  mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică de pe raza comunei Oțeleni în următoarea componență: 

a) 2 membri reprezentanți din cadrul Compartimentului asistență socială; 

b) 1 membru reprezentant din cadrul Compartimentului protecție civilă; 

(2)  Nominalizarea reprezentanților compartimentelor prevăzute la art. 1 precum și 

atribuțiile acestora se va face prin Dispoziție a Primarului comunei Oțeleni. 

(3) Coordonatorul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică de pe raza comunei Oțeleni va fi desemnat prin Dispoziție a Primarului comunei 

Oțeleni dintre reprezentanții din cadrul Compartimentului asistență socială. 



ART.2 – Se împuternicește Primarul comunei Oțeleni să încheie acorduri de colaborare 

cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase, reprezentative pe plan local precum și 

reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței 

domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul 

caritabil. 

ART.3 – Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică în comuna Oțeleni se realizează cu mijloacele de transport aflate în proprietatea  

U.A.T. Comuna Oțeleni. 

ART.4 - În bugetul anual local vor fi prevăzute sume pentru sustinerea serviciilor sociale 

si a altor masuri de asistenta sociala pentru victimele violentei domestice si pentru alte masuri ce 

vizeaza prevenirea si combaterea violentei domestice. 

ART.5  Se suportă, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în 

urma luării în evidență a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu 

întocmirea actelor juridice, precum și cele necesare pentru obținerea certificatelor medico-legale 

pentru victimele violenței domestice. 

ART.6  Se suportă, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în 

urma luării în evidență a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu 

asistența medicală a victimelor violenței domestice care nu sunt asigurate medical. 

ART.7 Primarul comunei Oțeleni prin aparatul de specialitate va urmări ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.8 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului asistență socială; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Compartimetului protecție civilă; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 26 septembrie 2019           BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


