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HOTARAREA nr. 55 
privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile ce va  
asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

 
 

Consiliul local al comunei  Ziduri,  
      Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului Comunei Ziduri, Judetul Buzău, 
privind constituirea si stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, înregistrată sub nr. 
8528/14.12.2021; 

  - raportul compartimentului asistență socială din cadrul aparatului 
de specialitate a  primarului comunei Ziduri, înregistrat cu numarul 8529 
din 14.12.2021; 

- raportul de avizare ale proiectului de hotărâre, emis de Comisia de 
specialitate nr. 305/29.12.2021; 
 - 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, 
 - prevederile Ordinului comun al Ministerului de Interne si 
Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 146/2578/18.12.2018 privind 
modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;  
 - prevederile art. 75-78 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile art. 129 alin.2 lit d, și  alin.(7) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  

Luând in considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata cu 
modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1.Se constituie echipa mobilă ce va asigura intervenția de urgență 
în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Ziduri, în următoarea 
componență: 

- Domnul Nedelcu Nicolaie - viceprimarul comunei, 
- Doamna Matei Anișoara  – inspector în cadrul compartimentului 

de asistență socială, 
- Doamna Lăudatu Mariana – referent în cadrul compartimentului 

de asistență socială, 
 

 
 



 
 
 
 
        Art.2. Se desemnează, coordonatorul echipei mobile constituită 
conform art.1 domnul  Nedelcu Nicolaie. 
       Art.3. Echipa mobilă, va dispune de mijlocul de transport ce aparține 
unității administrativ teritoriale, precum și de spațiul ce se află în imobilul 
Căminului Cultural  pentru a oferi găzduire victimelor, sau după caz 
agresorilor. 
         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. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
insarcinează primarul comunei, și persoanele desemnate la art.1. 

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Ziduri, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire și se  comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.  

 
 
 

      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Constantin Cristea                                 Secretar general, 
                                                Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  
29.12.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind 
Codul administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi la şedinţă. 
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