
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

       

      H O T Ă R Â R E A 

NR.85/2019  

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență  

în cazurile de violență domestică, de pe raza orașului Teiuș 

 

 

Consiliul Local al orașului Teiuș, judetul Alba, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31 

octombrie  2019,ședință publică. 

Luând în dezbatere: 

- -proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică, de pe raza orașului Teiuș.  

- Referatul de aprobare nr.14541/23.10.2019 a proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței 

echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, de pe raza orașului 

Teiuș.  

- Raportul de specialitate nr.14543/23.10.2019, al compartimentului asistență socială privind 

stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică, de pe raza orașului Teiuș.  

-     avizele nr.14944/30.10.2019,14945/30.10.2019,14973/30.10.2019 ale comisiilor de specialitate pe    

      domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

- Adresa Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba nr. 11.978 din 03.10.2019, 

înregistrată la Primăria orașului Teiuș cu nr.13479/03.10.2019, privind înființarea, componența 

nominală și specializările membrilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 129, alin. (1) și  alin.(2), lit. d) coroborate cu cele ale alin. (7), lit. b), din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ 

- art. 35
1
 și art. 35

2
 din Legea nr.217 / 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2525 / 2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 

 

În  temeiul  art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta 

                                           

H O T Ă R Â R E : 

 

Art.1. (1). Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică, de pe raza orașului Teiuș, formată din:  

1. Sîrbu Alin Marius – inspector asistent– coordonatorul echipei 

2. Popa Laura –referent superior - membru 

3. Tamaș Crișan Daniela-referent superior - membru 

4. Popa Cătălin –polițist local- membru 

5. Haic Mircea – polițist local – membru  
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         (2). Persoana de rezervă pentru membrii desemnați din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului orașului Teiuș:Irimie Cristina-asistent comunitar,Ban Constantin-polițist local,Marian 

Sergiu -polițist local. 

 

           Art. 2. Echipa mobilă desemnată la art. 1 va duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute la art. 3 din 

Ordinul nr. 2525 / 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică. 

 

Art. 3. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică de pe raza orașului Teiuș se va realiza cu autovehiculul din dotarea Poliției locale oraș Teiuș, 

având numărul de înmatriculare AB 38 WPT. 

 

 Art. 4. (1) Programul de lucru al echipei mobile este de 24 ore. În cadrul programului de 24 ore, 

coordonatorul și membrii echipei desemnații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului 

Teiuș, vor asigura permanența prin rotație. 

             (2) În perioada concediilor legale, persoanele din echipa mobilă se înlocuiesc reciproc. 

 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

compartimentul asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Teiuș. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 Art. 7. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba , Primarului 

orașului Teiuș, persoanelor desemnate la art. 1, Poliției orașului Teiuș și Direcției de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba,dosar ședință,dosar hotărâri. 

            (2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei orașului Teiuș și 

pe site-ul Primăriei orașului Teiuș.        

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

                                                         

 

                                                          Teiuș,31 octombrie 2019 

 

 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier HARITON PAUL LUCIAN                            BARA  MARIA      
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