ROMANIA

CoNSILTL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI

Tel/fax :0232-325100 cod postal 701450

HotAnAnP Nr.31

violentd in familie la nivelul comunei Sinesti, judetul laqi

-

Consiliul local al comunei SineEti judelul lasi
Analizdnd:
-Expunerea de motive a Primarului inregistrati sub nr. 1547 din 08.03.2019;
-Re'feratul nr.1549 din 08.03.2019 al compartimentului de asistentd sociald;
-lin6nd cont de avizele favorabile prezentate de cdtre comisiile de specialitate ale consiliului local al comunei
Avdnd in vedere temeiurile juridice prevdzute de dispoziliile:
-ar|.7,ar1. 13 -14 ,aft..3sl - 352 ale L'egii nr. )lltzOOS pentru prevenirea gi combaterea violentei in familie, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare inclusiv prin Legea nr. 17412018'
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HorAnA$TE:

Art. 1. - Se aprobi constituirea echipei mobile pentru intervenlia de urgenli in cazurile de violenli
domesticd de pe raza comunei Sinegti judelul lagi alcdtuitd din reprezentan{i ai compartimentului de asisten!5 sociald,
al
serviciului public de asistenld meOlclta comunitird, oricdror alli specialigti din cadrul aparatului de specialitate
primarului, reprezentanti ai diferitilor furnizori privati de se
'
!a in
Art. 2 - Nomin'alizarea persoanelor care vor com
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Art. 3 - de imputerniceqte primarul comunei
cu
sau
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activitate relevantd in domeniul violentei domestice, egalitdtii de ganse intre femei gi barba{i, sprijinului
acliunilor in domeniul caritabil.
Art. 4 - Atribuliile echipei mobile constituita potrivit art. 1 sunt cele prevdzute de art. 3 din Pocedura pentru
intervenlia de urgenld in cazuriie de violen[i domestici aprobatd prin ordinul nr,252512018 al Ministrului muncii 9i
justi[iei sociale.
Art. 5. - Se desemnea zd d-na Loghin Mihaela, asistent medical comunitar, drept coordonator al echipei
va fi inaintatd
mobile constituitd conform prevederilor art. 2. elabordnd acesteia procedura de lucru ,procedurd care
spre aprobare Consiliului Local in prima gedintd din luna aprilie 201 9 '
Art. 6. - Asigurarea transportului echipei mobile pentru intervenliile de urgenta in cazurile de violenta
domestica se va realiza prin utilizarea autoturismului Dacia Duster proprietatea Consiliului local Sinesti.
Art.7. - Securitatea in intervenliile echipei mobile va fi asigurata prin agent de politie sau firma de paza'
Art. B. - primarul comunei Sinesti prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile

prezentei hotdr6ri.
'
Art, 9. - Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta hotarare:

.
.

.
.

-primarului comunei -spre gtiin{a 9i conformare,
-persoanelor responsabilizate prin prezenta hotarare -spre $tiinle 9i conformare,
-responsabilului cu pagina de internet a primariei locale,
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii.

Data:28 martie 2019.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Contrasemnat conform art.47
din Legea ff.21512001

SEcRETAR,
Jr. Nancy Loghin

