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HOTĂRÂRE 

privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenţă în cazurile de violenţă 

domestică şi procedura pentru intervenţia de urgenţă 

         

                              

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data 12.03.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-nul 

primar – Iulian Constantin Soceanu, precum şi avizul Comisiei de specialitate 1, 2 şi 3, 

 Având în vedere: 

− Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

− Ordinul nr.2525/2018 privind procedura pentru interventia de urgenta in cazurile de 

violenta domestica; 

− Adresa DGASPC nr. 25370/04.12.2019, 

− Raportul de specialitate nr. 2164/11.02.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială, 

 Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.c si d, alin.7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art.1 – Se aprobă constituirea Echipei mobile pentru intervenția de urgenta in cazurile de 

violenta domestica in oras Techirghiol, care va avea următoarea componenta : 

− Logofatu Indiran – Director Directia De Asistenta Sociala 

− Floarea Lucian – Sef serviciu Politia Locala Techirghiol 

− Cretu Petre – agent politia locala  

− Maciucă Costel – agent politia locala 

− Ivan Crinu-Marian – agent politia locala 

− Saghiu Ionuţ – agent politia locala 

− Geampalia Andrei – agent politia locala 

− Olarita Ilie – agent politia locala 

− Maxim Ionica – agent politia locala 

− Guta Florica – referent Directia de Asistenta Sociala; 

− Menseit Leila – inspector Directia de Asistenta Sociala; 

 

        Art.2. – Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgenta in cazurile de violenta 

domestica in orașul Techirghiol este realizata de domnul Floarea Lucian – Sef serviciu Politie 

locala Techirghiol. 

 

        Art.3 -  Se  aproba Procedura pentru intervenția de urgenta in cazurile de violenta 

domestica, conform anexei nr.1- parte integranta din prezenta hotărâre. 
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        Art.4 – Mijlocul de transport care este pus la dispozitia Echipei mobile pentru 

interventiile de urgenta este  autoturismul marca Dacia Logan cu număr de înmatriculare         

CT-04-PRI. 

 

       Art.5 – Secretarul general al orasului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

  

 Techirghiol, astăzi – 12.03.2020. 

 Nr. 56. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                  FLORIN  ZISU                                                     DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 


