
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

 
H O T Ă R Â R E  

Privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția  

de urgență în cazurile de violență domestică. 

 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU. 

       Având în vedere: 
     - expunerea de motive a Primarului comunei Florica, înregistrată cu nr.286/13.02.2019 
    -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate  
al primarului, înregistrat sub nr.291/13.02.2019, 
    -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
 ale Consiliului Local, înregistrate la nr.7/ 18.02.2019, 
     -prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată,           
     -prevederile art. 20 și 21 lit.k) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006: 
     -prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
    -prevederile art.1, art.2 și art.3 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, nr. 2525/ 
2018, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică, 

                In temeiul  art. 45 alin. (1) și art. 115 lit. ”b” din Legea administraţiei publice 
       locale  nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

             Art.1.– Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul  
comunei Florica, se va realiza de către echipa mobilă constituită în următoarea componență: 

1. Tănăsescu Nina- presedinte- referent cu atributii de asistenta sociala; 
2. Tirifan Ionel – membr- viceprimar; 
3. Popa Liliana Mariana- membru –asistent comunitar. 

      Art.2. Doamna Tănăsescu Nina referent cu atributii de asistenta sociala din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, se desemnează, coordonatorul  echipei mobile constituită conform 
art.1. 
     Art.3. Echipa mobilă, va dispune de mijlocul de transport ce aparține unității administrativ 
teritoriale, precum și de spațiul ce se află în incinta Postului de Politie Florica pentru a oferi 
gazduire  persoanelor prevazute in prezentul Ordin. 
         Art.4 Echipa mobilă prevăzută la  art.1, va asigura aducerea la îndeplinire a atribuțiilor 
prevăzute la art.3 din Ordinul nr. 2525/2018.  

            Art.5.-Secretarul comunei Florica, va asigura aducerea la cunoștința publică  
    a prevederilor  prezentei  hotărâri, precum și comunicarea hotărârii  instituțiilor 
    și autorităților interesate. 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 
28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei 
publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi 
împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


