
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 

Voturi pentru:  14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL    

       

HOTĂRÂREA Nr. 156 

din data de 28 noiembrie 2019  
  

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență 

în cazurile de violență domestică. 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 22165/2019 al Compartimentului Asistență Socială 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

  Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru  buget, 

finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț 

din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

 Având în vedere prevederile:   

- Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu 

modificările și completările ulterioare;   

- Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică;  

- Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale;  

- Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;  

- Ordinului Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii și Justiţiei 

Sociale  nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență 

domestică de către polițiști; 



 În temeiul prevederilor art. 89 alin. (7), art. 129 alin. (2) lit. d) și e) şi alin. 

(7) lit. b), precum şi  ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică de pe raza orașului Tășnad, după cum 

urmează :     

- secretarul general al orașului Tășnad. 

- reprezentanți ai Compartimentului de Asistență Socială din orașul Tășnad. 

- reprezentanți al Poliției Locale Tășnad;  

- reprezentanți ai Compartimentului Juridic al orașului Tășnad. 

- alți reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului orașului 

Tășnad. 

    (2) Nominalizarea reprezentanților instituțiilor care fac parte din echipa 

mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în orașul 

Tășnad și atribuțiile acestora se va face prin Dispoziție a Primarului orașului 

Tășnad.          

Art. 2 – Se împuternicește Compartimentul de Asistență Socială din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad să încheie Acorduri de 

colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan 

local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă 

în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, 

sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil.  

Art. 3 – Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică în orașul Tășnad, se realizează cu mijlocul de 

transport al Poliției Locale Tășnad, care asigură securitatea victimei și a echipei 

mobile.  

 Art. 4 - (1) Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică în orașul Tășnad este realizată de către 

reprezentantul Compartimentului de Asistență Socială Tășnad.             

   (2) Compartimentul de Asistență Socială Tășnad va elabora procedura de 

lucru a echipei mobile care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local în prima 

ședință ordinară a acestuia după aprobarea prezentei hotărâri a Consiliului Local 

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică.  

 Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

primarul orașului Tășnad prin Compartimentul de Asistență Socială.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


