
R OM A N I A
JUD. CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E Nr.54/2019
cu privire la constituirea echipei mobile pentru interventia de urgentă în cazurile de violentă

domestică la nivelul Comunei Negreni, judetul Cluj

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2019 Având in
vedere referatul de aprobare nr.3750/15.11.2019 a domnului primar privind oportunitatea aprobarii constituirii
unei echipei mobile pentru interventia de urgentă în cazurile de violentă domestică la nivelul Comunei Negreni
si raportul de specialitate înregistrat sub nr.3751/15.11.2019 al compartimentului de asistenţă socială din
primărie;

Tinand cont de proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Negreni avizat favorabil de
comisia de specialitate din cadrul consiliului local Negreni.

Tinând seama de prevederile : - art.3, art.4,art.7, art.13, alin.(l), lit.,,b, si alin.(2), art. 14, art.1, art.226
alin.(4) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violem domestic, republicată, cu modificările
si completările ulterioare ;

- prevederile art. 1, art.2 si art.3 din Procedura pentru intervenţia de urgenţă cazurile de violenţă
domestică, aprobată prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţ Sociale nr.2525/ 2018;

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

- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) alin.(7) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
In temeiul prevederilor art. art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R E Ş T E

Art. 1. Se constituie echipa mobilă pentru interventia de urgenţă în cazurile de violenta
domestică la nivelul Comunei Negreni, judetul Cluj, în următoarea componentă :

1. Nistor Vlad Daniel - viceprimarul comunei Negreni
2. Botis Florentina - referent superior în cadrul compartimentului de autoritate

tutelară,asistentă socială şi protecţia copilului;
3. Bolba Florin Dan – referent în cadrul compartimentului de situatii de urgenta;
Art.2. Doamna Botis Florentina, referent superior în cadrul compartimentului de autoritate

tutelară, asistentă socială şi protecţia copilului, va coordona echipa mobilă pentru interventia de
urgentă în cazurile de violentă domestică.

Art.3. (1) Deplasarea membrilor echipei mobile pentru interventiile de urgentă în cazuri de
violentă domestică se va face cu autoturismul Dacia Logan sau cu autoutilitareale ce aparţin Unitatii
Administrativ Teritoriale Comuna Negreni, Judeţul Cluj.

(2) Lucrătorii Postului de politie Negreni, vor asigura securitatea victimei şi a echipei mobile.
Art.4. Constituirea, organizarea, functionarea, drepturile si obligatiile membrilor

echipei mobile sunt stabilite conform prevederilor legislatiei specifice în vigoare .
Art.5. In bugetul anual al comunei Negreni vor fi prevăzute sume pentru susţinerea

serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei
domestice.

Art.6. Primarul Comunei Negreni, prin compartimentul de autoritate tutelară, asistenta
socială şi protecţia copilului si persoanele mentionate la art. 1 va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.7. Secretarul comunei Negreni va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei
Negreni, Postului de politie Negreni, Consiliului judeţean Cluj şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj.

Nr.54 Consilieri total: 11
Din 29.11.2019 Consilieri prezenţi: 9

Votat pentru:9
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează - secretar general,
Nistor Vlad Daniel Secan Radu
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