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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică aprobată prin HCL Avrig nr. 40/2019
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 27/01/2021
Luând act de:
- HCL Avrig nr. 108/ 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Consiliului Local al orașului Avrig;
- Referatul de aprobare nr. 1265/20.01.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Dircția de Asitență Socială Avrig, înregistrat sub
nr. 1079/18.01.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig,
Analizând temeiurile juridice:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
d) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justitiei Sociale nr. 2525/2018 privind
aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
f) prevederile Legii nr. 217/2003, republicată, privind prevenirea și combaterea violenței
domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) prevederile Ordinului nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de
violenţă domestică de către poliţişti, cu modificări și completări ulterioare;
h) prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările şi completările
ulterioare;
i) prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,
cu modificări și completări ulterioare;
j) H.G nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificări și completări ulterioare ;
k) H.G nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificări și
completări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (9) lit. a), 139 alin. (1)
coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se actualizează componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică după cum urmează:
Nr. crt.
Prenume, nume
Funcție
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Diana-Ioana GAFTON
Inspector în cadrul DAS
Aniela TECULEȚ
Inspector în cadrul DAS
Constantin PETRE
Șef Serviciu Poliția Locală
Emil Lucian STOICA
Referent Poliția Locală Avrig
Mircea DORDEA
Inspector Poliția Locală Avrig
Dora Maria CRĂCIUN
Asistent medical comunitar
Cristina Maria DAVID
Asistent medical comunitar
Art.2 Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică în orașul Avrig prevăzută la art. 1 este realizată de către dna Alina Maria
LĂZĂROAE - Director Direcția de Asistență Socială Avrig.
Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 90/2019 rămân neschimbate.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției de Asistență Socială
Avrig și Serviciului Public de Poliție Locală Avrig,.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.6 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______
INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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