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 HOTĂRÂRE  nr. 43/ 2019 
privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică 
 

 Consiliul Local Leliceni  întrunit în şedinţa ordinară pe data de 23 octombrie 
2019, convocată prin Dispoziţia nr. 155 /2019 a primarului comunei;  

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr. 71/2019 înaintat consiliului local Leliceni; 
• Referatul de aprobare nr. 72  /2019 înaintată de primarul comunei, Dl. Keresztes 

Balazs,  
• Raportul de specialitate nr. 2965/2019 al Compartimentului asistență socială, 

Autoritatea tutelară prin care se propune constituirea echipei mobile pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei 
Leliceni, județul Harghita; 

În conformitate cu: 
-  prevederile art. 3, art. 4, art.7, art.13 alin.(1) lit. b. și art. 13. Alin.(2), art. 14, 

art. 22, art. 35 și 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 Ministerului 
Muncii nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică; 

- Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
Luând în considerare  avizul favorabil al  comisiei pentru activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport; 

Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 



 
În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. d, respectiv alin. (7) lit. b. și h., art.196 alin.(1) 

lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se constituie echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică, după cum urmează: 

- coordonator – primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs 
- angajați al Primăriei Leliceni – 2 membri 
- reprezentant al Serviciului Public Poliția Locală- 1 membru 

Art.2. Mijlocul de transport, care este pus la dispoziția Echipei mobile, este 
autoturismul marca Renault Megane, nr. înmatriculare HR 10 CLL, al Primăriei 
comunei Leliceni. 

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de Compartimentul de 
asistenţă socială, autoritate tutelară, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 
Art.4:  Prezenta se comunică cu: 
 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
 Primarul comunei Leliceni; 
 Membrilor echipei mobile; 
 Compartimentul de asistenţă socială, autoritate tutelară, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului. 
 
 
 

 
  Președinte de ședință,                  Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier,               Secretar general al comunei,  
        Gere József              Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 43    
 
Adoptată în ședința din data de 23 octombrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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