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 H O T Ă R Â R E 
privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică  

pe raza comunei Aluniş 
 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă  ordinară 
 

Văzând: 
-  Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş  nr. 3.607 din 13.06.2019 şi raportul de 
specialitate întocmit de compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate la 
primarului comunei Aluniş,  nr. 3.478 din 07.06.2019; 
-  Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
-         Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii 
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
-       Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
-            Prevederile art 1, art.2, art.7, art.13, art. 141, art.351, art.352 şi art.36 lit.d) din Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
-          Prevederile art. 1, art.3, art.5, art.8 și art.9 din Anexa la Ordinul Ministrului Muncii şi 
Justiţiei Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență in 
cazurile de violență domestică. 
 
         În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2), litera d) şi alin.(6), litera a), punctul 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1- (1) Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 

domestică pe raza Comunei Aluniş, formată din: 
o Savu Lenuţa- inspector, compartimentul de asistenţă socială; 
o Popa Florica-viceprimarul comunei Aluniş; 
o Rujoiu Elena-Giorgiana, inspector, compartimentul administraţie publică; 
o Sandu Ion-administrator piaţă; 
o Nedelcu Remus- şofer. 

               (2)  Echipa mobilă va fi coordonată de către doamna Savu Lenuţa-inspector 
asistenţă socială. 
                       (3) Atribuţiile echipei mobile sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind 
violenţa domestică, acestea urmând a fi prevăzute în fişa postului fiecărui membru al echipei 
mobile.  
 
 
 



Art.2.-  Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestică se va face cu autoturismul din gestiunea primăriei Comunei Aluniş. 

Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de membrii comisiei 
desemnate la art. 1. 
          Art.4. - Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
-      Compartimentului asistenţă socială;  
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei  
       Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei; 
- Altor autorităţi şi persoane interesate. 

 
 

Adoptată astăzi, 28 iunie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                Georgel Vişan 

                                                                                                        
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                            Secretar, 
                    Marilena Constantinoiu 
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