ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 12 din 15 martie 2019

privind stabilirea componenţei echipei mobile și a procedurii pentru intervenţia de urgenţă în
cazurile de violenţă domestică
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,
Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 1439 din 06.03.2019 întocmit de asistentul
social al comunei Dochia;
În baza Ordinului Nr. 2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii
pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
Având în vedere:
- prevederile art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. În temeiul art. 36 alin. (6) lit a,pct.2) art.45 alin. (1) și (6), art.115
alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, emite prezenta:
HOTĂRÂRE

ART.1. Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de violență
domestică , după cum urmează
Coordonatorului echipei mobile- Ciubotaru Ana Ilona -inspector asistență socială
Membri: - Anăstăsoaiei Alina- Maria - Asistent medical comunitar
-Copcic Beatrice -

Bibliotecar

-Ceaușu Vasile - Viceprimar
-Bucătaru Vasile - Paznic
-Barcan Ilie
- Paznic
-Todirașcu Andrei -Preot paroh
ART. 2 Se desemnează coordonator al echpei mobile de intervenție d-na Ciubotaru Ilona
inspector asistență socială.
ART.3 Se stabilește mijlocului de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru
intervenţiile de urgenţă , autoturismul cu numărul de înmatriculare NT 14 CLD.

ART.4 (1) Se aprobă Procedura de intervenţie de urgenţă în cazurile de violenţă domestică ,
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă fișa pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă
necesare pentru victimele violenţei domestic , conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii echipei mobile
desemnați la art.1.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
.

Președinte de ședință
Aniței Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi

