ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind constituirea echipei mobile
care va acționa la nivel local în cazul semnalării unor cazuri de violență domestică
Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
28.02.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 2.525/2018 privind aprobarea
Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestice al Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
Analizând referatul de aprobare nr. 1524 din 26.02.2019 al primarului comunei Pângărați, prin care se
propune constituirea echipei mobile care va acționa la nivel local în situația semnalării unor cazuri de violență
domestică;
Examinând referatul nr. 1430 din 21.02.2019 al Compartimentului serviciu de asistență socială și autoritate
tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (5) lit. „a”, pct. 2, alin. (9,) art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.
(1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, adoptă
următoarea:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se constituie echipa mobilă, care va acționa la nivel local în cazul semnalării unor cazuri de violență
domestică și va asigura intervenția de urgență din perspectiva acordării serviciilor sociale, în următoarea
componență:
1.
2.
3.
4.
5.

Paleu Gabriela
Antonoaea Florin-Bogdănel
Moroșanu Constantin
Bălan Ioan
Jitaru Victor

- referent
- consilier superior
- șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență
- cadru tehnic PSI
- bibliotecar

Art. 2 În vederea îndeplinirii obligațiilor care revin autorităților implicate în gestionarea cazurilor de violență
domestică semnalate, echipa mobilă prevăzută la art. 1 se completează cu reprezentantul / reprezentanții Postului de
Poliție din comuna Pângărați, jud. Neamț care participă la acțiunea comună de intervenție în situația semnalată.
Art. 3 Prin grija primarului comunei, în cooperare cu reprezentanții Postului de Poliție din comuna Pângărați, se vor
lua toate măsurile necesare pentru asigurarea resurselor și a logisticii necesare pentru asigurarea unei intervenții
utile și eficiente a echipei mobile care va acționa la nivel local în cazul semnalării unor cazuri de violență domestică
în vederea realizării intervenției.
Art. 4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, primarului
comunei Pângăraţi, compartimentului financiar - contabilitate, impozite şi taxe din aparatul de specialitate al
primarului comunei Pîngăraţi, precum şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişaj.

Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Laurențiu-Bogdan RADU
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 17
Din 28 Februarie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

