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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică de la nivelul comunei Cozma 

 

 

Ormenisan Petru primarul comunei Cozma   

Având în vedere Expunerea de motive nr. 673/04.04.2019, Raportul compartimentului de 

resort nr. 673/04.04.2019, precum și proiectul de hotărâre;  

Având în vedere: 

-prevederile Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile  art. 1 alin 2-5 din ORDINUL nr. 2525 din 7 decembrie 2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică; 

Văzând  avizele  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cozma și  tinând 

cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor; 

În temeiul dispozițiilor  art 36, (2) și  (6), lit "a " punctul 2  şi art. 45 din Legea nr. 

215/2001 –Legea   administraţiei  publice  locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;   

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă constituirea echipei mobile care va asigura intervenția în regim de 

urgență în cazurile de violență domestică, în următoarea componență : 

- Ormenișan Petru - primar; 

- Crăciun Adrian - secretar; 

- Conțiu Dorin  – referent asistenta sociala; 

- Gălățan Vasile– consilier local; 

- Suciu Cornel - muncitor.  

- Ksorvasi Ildiko-asistent medical comunitar 

Art. 2.  (1)Se desemnează domnul Conțiu Dorin, referent în cadrul Compartimentului 

Asistență socială al comunei Cozma,  coordonator al activității echipei mobile care va asigura 

intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică. 
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(2)Coordonatorul echipei mobile întocmește graficul lunar cu echipa mobilă și-l 

comunică Postului de Poliție Cozma. Anunță orice modificare intervenită cu privire la echipa 

mobilă. 

Art.3. Echipa mobilă prevăzută la art. 1 va exercita atribuțiile prevăzute de lege și de 

celelalte acte normative în materie.  

Art. 4. (1). In activitatea  sa  echipa mobilă va utiliza mijlocul de transport MS 11 

PRC,  pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în Comuna Cozma.   

(2). Lucrătorii Secției 9 de Poliție Rurală Breaza  vor  asigura securitatea victimei și a 

echipei mobile. 

Art. 5. Cu  ducerea la indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează  

persoanele nominalizate la art.1, Compartimentul Asistență Socială, Secția 9 de Poliție Rurală 

Breaza, Postul de Poliție Cozma. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Mureș, consilierilor locali, 

Compartimentul Asistenţă Socială,   Secția 9 de Poliție Rurală Breaza, Postul de Poliție Cozma și 

se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet  

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

Ormenișan Petru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


