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HOTĂRÂREA nr.13 
din 24 februarie 2020 

 
privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică, la nivelul U.A.T. Comuna Oancea 
 
Inițiatori: Bogatu Niculina, Rezmeriță Lidiea, Andronache Elena, consilieri în 
cadrul Consiliului local al comunei Oancea; 
Numărul și data depunerii proiectului : 413 din 04.02.2020 
 
        Consiliul Local al Comunei Oancea, Judeţul Galați, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 24.02.2020, 
          Având în vedere prevederile: 

 referatul de aprobare al inițiatorilor  înregistrat la nr.413/04.02.2020 ; 
 raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr .432/05.02.2020 ; 
 raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 – Învăţământ , sănătate si 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului. 
 adresa nr.47310/04.10.2019 a Consiliului Județean Galați - Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului,  înregistrată sub 
nr.2444/09.10.2019; 

 adresa nr.4912/DPCVD/DP/2020  Agenția Națională pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați; 

 Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.2525/2018 privind aprobarea 
Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

         Având în vedere prevederile art.129 alin.(1); alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.b  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
        In baza art.139 alin.(1), art.196  alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1. (1) Se stabilește componența echipei mobile, pentru intervenția de urgență 
în cazurile de violență domestică, la nivelul U.A.T. Comuna Oancea, Județul Galați, 
după cum urmează: 



Nr. 
crt. 

Funcția în instituția 
publică 

Numele și prenumele 
persoanei desemnate in cadrul 
echipei mobile 

Funcția în cadrul 
echipei mobile 

1 Consilier Cucereanu Rodica coordonator echipa 
mobilă 

2 Viceprimar Avădanei Pericle membru 
3 Asistent medical Stoica Ioana membru 
4 Șofer Avădanei Iulian membru 
5 Șofer Palade Petru membru 
6 Consilier local Bogatu Niculina membru 
        (2)Atât coordonatorul, cât și ceilalți membri ai echipei mobile  vor avea 
atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind violența domestică. 

         Art. 2. (1) Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență 
domestică, luând măsurile legale ce se impun. 

         (2)Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă va fi transportată cu mijlocul 
de transport aflat în dotarea Primăriei Comunei Oancea (microbuz 8+1- GL.96.PNL). 

         Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Oancea, precum și 
membrii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică, constituită la nivelul U.A.T. Comuna Oancea. 

        Art.4.  Prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului Județul Galați și se 
aduce la cunoștința publică pe pagina de internet  www.primariaoancea.ro  de către 
secretar Elisabeta Dima. 
 
 
    
Președinte de ședință,                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                   Secretar general, 
 
    Bogatu Niculina                                                          Dima Elisabeta 
 
 
Oancea -   24 februarie 2020 
 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =   9   consilieri 
Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =    9   consilieri 
Au votat  ”pentru”9 , Au votat ”împotrivă”…0,  Abţineri…… 
 

http://www.primariaoancea.ro/

