HOTARARE
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. 15883/15.10.2019 a Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie
Sociala Buzau;
-adresa nr.297/8.01.2019 a Consiliului Judetean Buzau.
-expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului inregistrata sub
numarul5965/13.11.2019
-raportul de specialitate intocmit de compartimentul asistenta sociala inregistrat
sub numarul 5966/13.11.2019
-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 5967/13.11.2019
HOTARASTE:
Art.1. Se constituie echipa mobila care va asigura interventia de urgenta in
cazul violentei domestice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau,
astfel:
1. Georgescu Calin Ion-viceprimar
2. Negoita Marian –sef S.V.S.U.
3. Corbu Marilena-referent asistenta sociala
Art.2. Persoanele desemnate la art.1 vor raspunde apelurilor si sesizarilor si vor
desfasura activitatea de interventie, in caz de urgenta, in regim de 24 /24 de ore,
conform dispozitiilor legale in materie, conform unei planificari lunare aprobata
de primarul comunei;

Art.3. Pentru asigurarea deplasarii la interventiile de urgenta in cazul violentei
domestice se va utiliza autoturismul din dotarea Comunei Movila Banului cu
nr.de inmatriculare BZ 04 PMB.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza
viceprimarul comunei Movila Banului.
Art.5. Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica prezenta
hotarare persoanelor prevazute la art.1 , Consiliului Judetean Buzau si Institutiei
Prefectului – judetul Buzau.
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Movila Banului în
ședința ordinară din data de 29.11.2019 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.

