ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MEREȘTI

Hotărârea nr. 10 / 2019
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă
în cazurile de violență domestică

Consiliul Local al Comunei Merești, întrunit în ședință ordinară la 11. Aprilie 2019,
Având în vedere
Proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă
în cazurile de violență domestică, inițiat de Primarul comunei Merești,
Referatul de aprobare nr. 304/13.03.2019 al Primarului Comunei Merești,
Raportul de specialitate nr. 337/19.03.2019 al Asistență Socială al primăriei Comunei Merești ,
Proces verbal de afișare nr. 344/2019, Raportul de avizare nr. 476/08.04.2019 al Comisiei de
specialitate: Comisia de protecție socială, culte, sănătate, cultură, învățământ, tineret, sport și de
agrement al Consiliului Local al Comunei Merești ;
În baza prevederilor Art. 1 din Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică, aprobat cu Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor Legii 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – (1) Se aproba componența echipei mobile pentru intervenția de urgență in
cazurile de violență domestică în comuna Mereşti în următoarea componență:
1. – reprezentanți ai Serviciului Public de Asistenţă Socială– coordonator + 2 membrii;
2. – reprezentant al Politiei Locale Merești – 1 membrii;
3. – reprezentant al Serviciul Pază şi Protecţie– 1 persoană
(2) Nominalizarea membrilor care fac parte din echipa mobilă pentru
intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică în Comuna Merești și atribuțiile acestora
se va face prin Dispoziție a Primarului Comunei Merești.

Art. 2. – Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică în Comuna Merești, se realizează cu mijlocul de transport al primăriei, care asigură
securitatea victimei și a echipei mobile.
Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Comunei Merești.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului
Comunei Merești, Serviciului Public de Asistenţă Socială, Poliției Locale și Instituției
Prefectului Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Merești, la 11.04.2019
Preşedinte de şedinţa,
PALFFY TIBOR
L.S.,s.s.- indescifrabil

Contrasemnează secretar,
GOLICZA GYONGYI
s.s.- indescifrabil

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Comuna Merești, cu respectarea prevederilor art. 36, art. 45 alin. (1),
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu .8. voturi pentru, .0.... voturi împotrivă, ...0.. abțineri.

