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 HOTĂRÂREA Nr.41 
din 23 iulie 2020 

 
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de  

  violență domestică la nivelul comunei Recea 
 
Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de  23 iulie 2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al compartimentului 
de specialitate, avizul secretarului general, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 – pentru muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii, juridică şi de disciplină; 
 În conformitate cu prevederile : 
a) art.7, art.13,art.14,  art.35¹, art.352  și  art.36 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice,republicată(r2), cu modificările și completarile ulterioare; 
b) Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
c) Legii nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare; 
d) Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, aprobată de Ministrul 

Muncii și Justiției Sociale prin Ordinul nr. 2525/2018, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
Art.1. – ( 1 ) Se stabilește componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de 

violență domestică la nivelul comunei Recea, județul Maramureș, în următoarea componenţă: 
1) BUJOR MELINDA , Consilier, Compartiment Asistență Socială, coordonatorul echipei, 
2) FLUȚAR CĂLIN, Polițist local; 
3)  MĂGUREAN MARIA, Medic, medicina familiei;  
4) STUPAR MIRCEA , Preot ortodox,  Parohia ortodoxă Recea; 
5) ONEȚ VERONICA, Director Școala Gimnazială Recea. 

(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 cu 
sprijinul poliției locale sau,după caz, al organelor de poliție de pe raza teritorială în care s-a semnalat situația 
de violență domestică, luînd măsurile legale ce se impun;  

(2) Pentru intervențiile de urgență echipa mobilă va fi transportată de poliția locală, cu unul din 
mijloacele de transport aflate în dotarea acesteia sau din dotarea comunei Recea, după caz; 

(3) Poliția Locală va asigura, pe timpul misiunii, paza și protecția victimei/victimelor precum și a 
membrilor care fac parte din echipa mobilă; 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința Compartimentul de 
Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Recea, precum și membrii 
echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, constituită la nivelul 
Comunei Recea; 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județului Maramureș, 
Compartimentului de Asistență Socială, membrilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de 
violență domestică, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site instituției;  
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                            Dragomir LUPUȚ                                                         Contrasemnează 
                                                                                                  Secretar General, 
                                                                         Maria PETRUȘ 
 Recea la 23 iulie 2020 
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15 
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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