
 

                 

                R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență 

 în cazurile de violență domestică la nivelul comunei  
Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată 
cu nr. __/___________ 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, înregistrat cu nr. __/___________ 2019; 
- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat nr. __/___________ 2019; 

- prevederile art. 3, art. 4, art. 7, art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 13, art. 14, art. 
16, art. 22^6, alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea 

violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 1 – 3 din Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică,  aprobată prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018; 

- prevederile Ordinului nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor 
de violentă domestică de către politiști; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) pct. 2 și pct. 8 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se constituie echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică la nivelul Comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, în următoarea componență:  

 Duță Florin – viceprimarul comunei Glodeanu Sărat; 
 Roman Paula – Vasilica – inspector în cadrul compartimentului de asistență sucială și 

autoritate tutelară; 

 Postelnicu Aurel – inspector în cadrul compartimentului financiar – contabil, impozite și 
taxe locale.  

Art.2 Roman Paula – Vasilica, inspector în cadrul compartimentului de asistență socială și 

autoritate tutelară, va coordona echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică.  
Art.3 Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de 

violență domestică se va face cu autoturismele Dacia Duster, respectiv Dacia Logan, ce 
aparțin Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Glodeanu Sărat, Județul Buzău. 
        



 

 

 
Art.4 (1) Se împuternicește Primarul Comunei Glodeanu Sărat să încheie contract de 
acordare a serviciilor sociale pentru asistarea sau, după caz, găzduirea victimelor, respectiv 

asistarea agresorilor.  
(2) Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale va fi semnat de părintele 
însoţitor sau, după caz, de reprezentantul legal. 

Art.5 În bugetul anual al comunei Glodeanu Sărat vor fi prevăzute sume pentru susţinerea 
serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială pentru victimele violenţei domestice şi 
pentru alte măsuri ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice. 

Art.6 Primarul Comunei Glodeanu Sărat, prin Compartimentul de Asistență Socială și 
Autoritate Tutelară, precum și persoanele mentionate la art. 1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Glodeanu Sărat, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Glodeanu Sărat și Consiliului Județean 
Buzău și Prefectului Județului Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaglodeanusarat.ro 
 
Nr. 5/25 ianuarie 2019 

 
 

                         INIȚIATOR                                         AVIZAT                              

              Primar,                                 Secretar,                    
               Neculai STOICA                                 Corina CAZACU 
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