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         H O T Ă R Â R E  

 

privind constituirea echipei mobile pentru interventia de  

urgenta în cazurile de violenta domestica 

 

 

          Având în vedere:  

 - Cererea nr. 5578/31.10.2019 a dnei Bruski Robin Ellaine prin care se ofera 

voluntar pentru a face parte din echipa mobila; 

-  Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistenta Sociala, 

înregistrat sub nr. 5422/22.10.2019, 

          - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

Tinand cont de prevederile:  

- Art. 141 si art. 351 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie; 

- Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de 

urgenţă în cazurile de violenţă domestică; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), coroborat cu art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. (1) Se constituie echipa mobila pentru interventia de urgenta în cazurile 

de violenta domestica avand urmatoarea componenta: 

a) Foica Natalia Cristina - asistent social in cadrul Compartimentului Asistenta 

sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus, in calitate 

de coordonator al echipei mobile. 

b) Bruski Robin Ellaine - voluntar, in calitate de membru. 

c) Pentea Florian - viceprimar al comunei Hidiselu de Sus, in calitate de 

membru. 

(2) Se imputerniceste primarul comunei pentru a semna acorduri de 

parteneriat/convenţii cu reprezentanţi ai diferitelor culte religioase reprezentative pe 

plan local, precum şi reprezentanţi ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate relevantă 

în domeniul violenţei domestice, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, sprijinului 

umanitar sau acţiunilor în domeniul caritabil, in vederea extinderii componentei 

echipei mobile. 

Art.2. Echipa mobila isi va desfasura activitatea conform Ordinului nr. 

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

violenţă domestică si potrivit altor acte normative in vigoare aplicabile acestor cazuri. 
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Art.3. Transportul echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de 

violenta domestica se va realiza cu mijloace de transport aflate in patrimoniul comunei 

Hidiselu de Sus sau prin contractarea de servicii de la furnizorii privaţi de servicii 

sociale care furnizează servicii sociale în domeniu. 

 Art.4. Activitatea desfasurata de echipa mobila se va efectua in colaborare cu 

organele de politie de pe raza comunei Hidiselu de Sus si nu numai. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele 

desemnate in echipa mobila pentru interventia de urgenta în cazurile de violenta 

domestica. 

Art.6.   Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului – Judetul Bihor 

- Primarul Comunei Hidiselu de Sus 

- Compartimentul Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala  

- Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bihor 

- Postul de politie comunal Hidiselu de Sus 

- La dosar 

                 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 

           Alexandru Tirla                                                             p. SECRETAR 

                                                                                           Emanuel Dringo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 80 
Hidiselu de Sus, 18 decembrie 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 


