
      ROMÂNIA                                                         Nr. 65 din 19 decembrie 2019               
JUDEŢUL CARAS SEVERIN 
Comuna EFTIMIE MURGU 
-CONSILIUL LOCAL - 
 
                                                            HOTĂRÂRE 
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență 
în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Eftimie Murgu 

  
     Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 19.12.2019. 
Luând in dezbatere Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Eftimie 
Murgu, dl. Vladia Mihai cu privire la stabilirea componentei echipei mobile pentru 
interventia de urgentă in cazurile de violenta domestica ; 
     Luand in considerare : 
-Raportul de specialitate al Compartimenului de Asistenta Sociala Eftimie Murgu, 
-Ordinul nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgentă 
in cazurile de violentă domestică ; 
- Legea Asistentei Sociale nr.292/2011 cu modificarile si completraile ulterioare; 
-Legea nr.197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calitatii in domeniul 
serviciilor sociale ,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a a 
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor 
sociale ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Legea nr.217/22.05.2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice 
,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-H.G. nr.177/23.03.2016 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale 
pentru Egalitate de Sanse intre femei si barbați; 
 
       În temeiul dispozițiilor art. 139  alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;     
 

H O T Ă R A S T E: 
  

  
Art.1.  Se aprobă componenţa echipei mobile pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică in comuna Eftimie Murgu, care va fi formată din 
urmatoarele persoane: 
 
 



 
Nr.crt. Nume si prenume Functia Date de contact 

1 VLADIA MIHAI PRIMAR 0771286598 
2 IMBRESCU LIVIU SECRETAR 0785804805 
3 TURNEA REMUS 

ANDREI 
VICEPRIMAR 0768293162 

4 OTIMAN MIHAI INSPECTOR DE 
SPECIALITATE 

0786711483 

    5 PETA MARIA GHID DE TURISM CU 
ATRIBUTII DE ASISTENT 

SOCIAL 

0787709510 

 
Art.2. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică în comuna Eftimie Murgu, se realizează cu mijlocul de 
transport al Poliției  Eftimie Murgu, care asigură supravegherea și protecția echipei 
mobile. 
Art.3. Compartimentul  de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Eftimie Murgu va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Eftimie Murgu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Eftimie Murgu,  
Instituţiei Prefectului - Judeţul Caras Severin, compartimentelor de resort. 
  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
SIMION ANDREI DIDRAGA                                           Contrasemnează 
                                                                                               Secretar general 
                                                                                                Liviu Imbrescu 
 
 
 
 


