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         CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E  

privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgenta în cazurile de 

violenta domestică în comuna Hârtop 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, 

înregistrat cu nr. 2239 din 16.06.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 

înregistrat cu nr. 2240 din 16.06.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării 

proiectului de hotărâre; 

-  Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Hârtop; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Legii nr. 217/2003 privind combaterea violenței în familie  republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

- art.1 din anexa la  Ordinul M.M.J.S nr.2525 din 7.12.2018 privind aprobarea Procedurii 

pentru intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestică  

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin. (4), lit. d, alin. (7), lit. b, art.139, alin.(1), art.196 

alin. (1), lit.a din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 

3.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta   

HOTĂRĂRE: 

Art. 1. -  Se  actualizează componența echipei mobile pentru intervenția de urgenta, în cazurile de 

violenta domestică în comuna Hârtop, după cum urmează: 

- Nechifor Vasile – referent cu atribuții de asistență socială – coordonatorul  echipei 

- Costan Gheorghe – viceprimar comună – coordonatorul  echipei 

- Vasiliu Dumitru – director Școala Gimnazială Hârtop 

- Velicu Manuela-Luminița – medic de familie - comuna Hârtop 

 

 



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 reprezentanții 

postului de poliție care participă la acțiunea comună de intervenție în situația semnalată. 

Art. 3. - Atribuțiile  echipei mobile pentru intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestică sunt 

prevăzute la art. 3 din Procedura pentru intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestică, aprobată 

prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.2525 din 7.12.2018. 

Art. 4. - Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 

28.02.2019. 

Art. 5. - Consiliul local pune la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgenta în caz de violență 

în familie, autoturismul din dotarea Primăriei comunei Hârtop, ori de câte ori situația o impune, ca urmare 

a  solicitării făcută de către coordonatorul echipei. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Hârtop,  Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și 

se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 
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