
JUDEŢUL GGRJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E N r . 3 6 
privind constituirea echipei mobile ce va asigura intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 

domestică 

Consiliul local al comunei Pades,judeţul Gorj; 
Având in vedere: 
- Referatul de aprobare al proiectului de hotar are; 
- Raportul de specialiatate al compartimentului de asistenţă socială; 
- Referatul nr. 7296/31.07.2019 al compartimentului de asistenţă socială ; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ; 
- Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Prevederile Ordinului ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică ; 
- Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulteriorre; 
- Prevederile art. 129, alin(7),lit. „ b " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ ; 
în temeiul art.139 , alin (1), art.l96,alin(l),lit. „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Ar t . l Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazuri de 
violenţă domestică, la nivelul comunei Padeş, judeţul Gorj ,în următoarea componenţă: 

- Orzescu Daniela - consilier principal,compartimentul asistenţă socială- coordonator 
echipă mobilă 

- Stanciu Fanela- asistent medical comunitar- membru 
- Luca Ion - poliţist local- membru 
- Elena Gheorghe - poliţist local -membru 
- Ecobescu Adrian Grigore - consilier primar -membru 

Art.2 (1) Echipa mobilă va asigura intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestic cu sprijinul organelor de poliţie, colaborând cu acestea pentru realizarea 
demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, conform prevederiolor legale 

(2) Asigurarea transportului echipei mobile pentru intervenţii de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică se va realiza cu mijloace de transport aflate în dotarea 
Primăriei comunei Padeş. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Padeş şi reprezentanţii compartimentului de asistenţă socială. 

Art.4 Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului -
Judeţul Gorj, tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
şi la sediul instituţiei 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CÎLCIOIVASILICĂ 

Nr. 36 din 29 august 2019 
Adoptată cu un număr de 
12 voturi pentru, din totalul de 
12 consilieri în funcţie 

Contrasemnează, 
secretar general al comunei 
Bivolaru Eugéniu-Pompiliu 


