ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 47
Din 17.08.2021
Privind constituirea echipei mobile şi aprobarea procedurii şi modalităţilor de intervenţie în
cazuri de violenţă domestică

Consiliul Local al comunei Băiuţ judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.08.2021;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, proiectul de
hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiuţ şi raportul
compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Luînd în considerare prevederile Ordinului nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii
si Justiţiei Sociale pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, cele ale Ordinului
comun nr. 146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti,
ale art. 75, 76, 77 şi 78 din Legea asistenţei sociale nr. 292/20.12.2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. ”d”, alin. 7 lit ”b” şi alin. 14 şi art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 59/2019
privind codul administrativ cu modificările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

A rt.l: Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă
domestică la nivelul comunei Băiuţ având următoarea componenţă:
Coordonator - Ileş Viorica - consilier superior
Membru - Prohaska Roxana - asistent medical comunitar
Membru - Hollo Iosif- viceprimar
Membru - Prohaska Rolland - consilier local
Art.2 Transportul echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică,
se realizează cu mijloace de transport din dotarea Primăriei comunei Băiuţ care să asigure securitatea
atât a victimei, cât şi a echipei mobile.
Art.3. Semnalarea situaţiilor urgente de violenţă domestică pentru care este necesar sprijinul din
partea echipei mobile se realizează prin intermediul telefonului fix 0362.380012 la Primăria comunei
Băiuţ precum si la solicitarea organelor de politie de pe raza unitatii administrativ teritoriale.

Art.4. Se aprobă atribuţiile echipei mobile conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile codului administrativ:
Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
Primarului comunei Băiuţ
Membrilor comisiei
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PROHASKA ROLLAND

____ voturi împotrivă
abţineri din / 1 consilieri prezenţi în total 1 consilieri
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