HOTARARE
privind completarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului
nr.80/29.11.2019 privind constituirea echipei mobile pentru
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul
comunei Movila Banului, judetul Buzau.
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, avand in
vedere:
- prevederile art.35 din Legea nr. 217/ 2003 republicata, pentru
prevenirea si combaterea violentei domestice;
- prevederile Ordinului nr.146/2578/2018 privind modalitatea de
gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti;
- prevederile Ordinului Nr. 2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind
aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de
violenţă domestică.
- adresa nr.242/COJES/20.02.2020 a Agentiei Nationale pentru Plati si
Inspectie Sociala Buzau;
-expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului inregistrata
sub numarul 1097/28.02.2020
-raportul de specialitate intocmit de compartimentul asistenta sociala
inregistrat sub numarul 1098/28.02.2020
-raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor , apararea ordinii
si linistii publice, munca si protectie sociala, protectie copii, sanatate
inregistrat sub numarul 1099/28.02.2020
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba completarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului
nr.80/29.11.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia
de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Movila
Banului, judetul Buzau, astfel:
La articolul nr.1 se completeaza cu articolul 1.2: “Se asigura spatiul
necesar in cazurile de violenta domestica la imobilul proprietatea UAT
Movila Banului din satul Movila Banului, strada Nuferilor, nr.167.
Art.2.Prevederile celorlalte articole raman neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza
domnul viceprimar Georgescu Calin Ion.
Art.4 Secretarul general al comunei Movila Banului va transmite
prezenta catre Institutia Prefectului – judetul Buzau si tuturor
persoanelor si institutiilor interesate si o va publica pe pagina de internet
www.comunamovilabanului.ro
Movila Banului, 9.03.2020
Nr.17
Presedinte de sedinta,
Trifan Daniela

Contrasemneaza,
Secretar general,
Ionita Alexandru Florin

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Movila
Banului în ședința ordinară din data de 9.03.2020 cu respectarea prevederilor art.
139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8
voturi ”pentru” , 0 ”abținere” și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 8 consilieri în
funcție și 8 consilieri prezenți la ședință

