
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

 

                                                         HOTĂRÂREA  NR. 47 

                                                              din 21.10.2019 

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență 

 în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Cenad, județul Timiș 

 

 

Consiliul local Cenad; 

            Analizând: 

• Referatul de aprob are a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în 

calitate de inițiator al proiectului; 

• Raportul Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

• Hotărârea Consiliului Local Cenad nr.9 din 19.03.2018 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Compartimentului de 

asistență socială la nivelul comunei Cenad, județul Timiș; 

 În temeiul prevederilor: 

• art.1, art.2 și art.3 din Legea nr.217 / 2003-pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art.1, art.2 din Ordinul nr.2525 / /2018 al Ministului Muncii și Justiției Sociale; 

• Art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia 

public locală –republicată; 

              În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ;  

  

                                                                  HOTĂRÂSTE: 

 

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

de violență domestică, la nivelul comunei Cenad, județul Timiș, în următoarea componență: 

1. Bara Erika-Ramona - Referent social-Primaria comunei Cenad -Coordonator 

2. Mușat Florin-Iulian -Șef poliția Cenad    -Membru 

3. Curcă Iulian-Ovidiu  -Lucrător poliția Cenad   -Membru 

4. Velciov Petru            -Medic uman     -Membru 

5. Covaci Gheorghe      -Preot      -Membru 

6. Iancov Milenco         -Șef SVSU Cenad                                            -Membru 

 

         (2) -Echipa mobilă pentru intervenție va verifica toate semnalările și va  respecta 

atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind violența domestică; 

 Art.2- Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă va fi transportată cu mijloacele de 

transport aflate în dotarea Primariei comunei Cenad, respectiv al poliției Cenad (Microbuz-TM 

01 CEN,  Autospeciala Dacia Logan MAI 46814); 

 

 



           Art.3 -Prezenta hotârăre se comunică: 

                     - Institutiei Prefectului Judetul Timis-Directia controlul legalitatii actelor şi 

contencios administrativ; 

            -  Direcţia Generală de Asistență Socială Timiș;  

                      -  Compartimentului de asistență socială; 

           - Membriilor echipei mobile; 

          -  Se va afișa. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Președinte de ședință,                                            Contrasemnează, 

                      Cornut Gheorghe                                                       SECRETAR, 

                                                                                                   Marianuţ Miroslav 


