
RO M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţie de urgenţă în

cazurile de violenţă domestică

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava; -
Având în vedere:
- expunere de motive înregistrat la nr.862/ 06.03.2019 prezentat de domnul Dorin Rusu, 

primarul comunei Crucea, judeţul Suceava;
- raportul compartimentul de specialitate asistenţă-socială al primăriei prezentat de domnul 

Cîrciu Costel Aurel înregistrat la nr. 1480/12.04.2019;
- raportul comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă protecţie

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat la 
nr.1606/12.04.2019 şi al comisiei de specialitate pentru administraţie publică, juridică, şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 
160712.04.2019; ’ ’

Prevederile art.35 şi art.35 din Legea nr.217/2003pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice republicată ,cu modificările şi completările ulterioare , prevederile Ordinului nr 
2525/2018 emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale privind aprobarea Procedurii pentru 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.2, art.45 alin.(l) şi art.115 alin.(l) lit.b din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se stabileşte componenţei echipei mobile pentru intervenţie de urgenţă, evaluarea 
gradului de risc, prevenirea şi combaterea cazurile de violenţă domestică, în următoarea 
componenţă:

1. Cîrciu Costel Aurel -  coordonator echipă mobilă - consilier asistenţă socială;
2. Culbece Nicoleta - membru -asistent medical comunitar;
3. Panaite Mihai - membru-şef serviciu SVSU;
4. Bîrsanu Constantin - membru- consilier local;
5. Bontea Liana Mirela -membru-director Şcoala Gimnazială Crucea.

Art.2 (l)Echipa mobilă va verifica semnalările privind violenţa domestică cu sprijinul, 
organelor de poliţie de pe raza teritorială a UAT Crucea.

■ (2) Pentru intervenţia de urgenţă echipa mobilă va avea asigurat transportul de către
Primăria comunei Crucea.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de membrii echipei mobile 
iar prin grija secretarului comunei va fi comunicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava pentru control de 
legalitate.

Contrasemnează: 
Secretarul comunei,

Crucea, 12.04.2019 
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