
         ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                   Proiect    Nr.  1526/26.05.2021 
COMUNA NEGRILESTI 
  CONSILIUL LOCAL 
 
 

  HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea articolului 1 al H.C.L. Negrilesti nr. 14 din 28  

martie   2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în caz de violență 
domestică  

 
 Consiliul local Negrilesti, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în 
data de ____, în prezența a ___ consilieri din totalul de11  în funcție , ședința fiind 
publică; 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1527/26.05.2021 al primarului comunei Negrilesti; 
- raportul de specialitate nr. 1528/26.05.2021 al responsabilului cu asistența socială 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti; 
 - avizul consultativ al Comisiei nr.1, 
- avizul consultativ al Comisiei nr.2 
- H.C.L Negrilestinr. 14 din 28  martie   2019 privind constituirea echipei mobile 
pentru intervenția în caz de violență domestică; 
- prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, 
republicată; 
- prevederile Ordinului comun al ministrului muncii și justiției sociale și ministrului 
afacerilor interne nr. 146/2578/ 11.12.2018 privind modalitatea de gestionare a 
cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti; 
- prevederile Ordinului nr. 2525/2018/7.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică publicat în M.O. al României 
nr.95 din 06.02.2019; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) alin. 7 lit. b) și c), art. 139 
alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019/3.07.2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 ART. I Articolul 1 al H.C.L. nr14 din 28  martie   2019.  privind constituirea 
echipei mobile pentru intervenția în caz de violență domestică  se modifică, se 
completează și va avea următorul cuprins:  

Art.1. Se aprobă constituirea  echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă  în 
cazurile de violenţă domestică, în următoarea componenţă: 

1. Veja Anisia-Aurora  – referent cu atributii de  asistentă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilești – coordonator ; 
2. Bugnar Daniel-Ioan viceprimar al comunei Negrilesti – membru; 
3. Muresan Calin Vasile –agent  de poliţie  –membru ; 

          4. Ag  Suket Andrei Stefan –  șeful Postului de Poliție Negrilesti-membru  
  



ART. II Celelalte articole ale H.C.L. nr. 14 din 28  martie   2019  privind 
constituirea echipei mobile pentru intervenția în caz de violență domestică  rămân 
neschimbate. 
  
 Art. III Hotărârea s-a adoptat cu ______ voturi "pentru", ___ "abțineri", ___ 
voturi "împotrivă" (majoritate simplă). 

 

 Art. IV Hotărârea se comunică cu: 
- Instituția Prefectului- Județul Bistrița-Năsăud. 
- primarul comunei; 
- D.G.A.S.P.C. BN; 
- membrii comisiei constituite la articolul I; 
 
 
                 Primar,                                                                   Aviz de legalitate, 
            Costin Dumitru                                                          Secretar general, 
                                                                                  Muresan Danuta-Domnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


