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HOTĂRÂREA NR. 75 / 2020 

privind actualizarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică 

 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 

2019, convocat prin Dispoziţia nr. 178/2020, emisă de  primarul comunei Dăneşti; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.___/2020; 

- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.____/2020; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti, 

înregistrat sub nr.____/2020; 

Luând în considerare prevederile HCL nr. 56/2019 privind stabilirea componenței echipei 

mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

În conformitate cu prevederile art. 13, art.51 și art.52 din Legea nr.217/2003 pentru 

prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică; 

Ținând cont de prevederile art. 75-78 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul 

dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art.129 alin 2 lit.”a”, alin.(3), lit.c), art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 lit. „a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Atr.1. Se actualizează componența echipei mobile, pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică, (alcătuită din reprezentanți ai Serviciului Public de 

Asistență Socială): 

1. Both Norbert László – viceprimar al comunei Dănești  - coordonatorul echipei 

2. Bogács Angyalka-Klára – secretar general al comunei Dănești    - membru 

3. Luca Mariana-Mihaela - ajutor șef al Postului de Poliţie Dăneşti - membru 

4. Zsigmond Emma - consilier cu atribuții sociale     - membru 

5.  Bőjte Tünde-Mária –asistent medical comunitar           - membru 
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Art.2. (1) Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență domestică, 

cu sprijinul poliției locale sau, după caz, al 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 de poliția 

locală, cu unul din mijloacele de transport aflate în dotarea poliției. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul Public de Asistență 

Socială din cadrul Primăriei comunei Dănești și de către fiecare membru al echipei 

mobile. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija d-nei secretar general către Prefectura 

Judeţului Harghita și Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei. 

 

 

 

Dăneşti, la 26 noiembrie 2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston     SECRETAR GENERAL 

        Bogács Angyalka-Klára 



 ………………….…………….   ………………….……………… 

 

 

 

 


