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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea componenței Echipei mobile în cazurile de violență domestică

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.10.2019,
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei Raciu, judetul Dâmboviţa, înregistrată sub nr. 6558/22.10.2019; 
-  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului,  înregistrat  sub  nr.
6559/22.10.2019, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu; 
- prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică; 
-  prevederile  Ordinului  nr.  2525/2018 respectiv  Anexa -  Procedură pentru intervenția  de urgență  în  cazurile  de
violență domestică; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările
și completările ulterioare; 
-prevederile  Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  (1)  Se  stabilesc  membrii  Echipei  mobile  pentru  intervenția  în  cazurile  de  violență  domestică,  după  cum
urmează: 
• Voicu Nicolae – viceprimar - coordonatorul echipei; 
• Preda Mihaela – consilier - membru; 
• Lixandru Mirela – asistent medical comunitar - membru; 
(2)  Sursa  de  finanțare  a  activităților  desfășurate  de  către  echipa  mobilă  de  intervenție  în  cazurile  de  violență
domestică, va fi bugetul local, din sume alocate cu acestă destinație, prin Planul de servicii sociale finanțate din
bugetul local pentru anul 2019. 
(3) Pentru deplasarea în teren a Echipei mobile, va fi folosit autoturismul disponibil la momentul respectiv, aflat în
dotarea Primăriei comunei Raciu, județul Dâmboviţa, Daewoo Cielo cu numar de înmatriculare DB-25-PMR. 
(4) Pentru spațiul unde vor fi cazate persoanele care solicită acest lucru se va încheia un contract de prestări-servicii,
cu Centrul de urgență pentru persoane – victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, aflat în subordinea
Primăriei Municipiului Târgovişte sau alt Centru de același fel, deoarece pe raza comunei Raciu nu avem un astfel de
loc unde să asigurăm condiții decente celor aflați în astfel de situație. 
(5) Perioada de cazare va fi de maxim 48 ore, timp în care persoana în cauză va face demersuri în vederea clarificării
situației în care se află. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Raciu.
Art.3  Secretarul  General  al  Comunei  Raciu,  judetul  Dâmboviţa,  va  asigura  transmiterea  prezentei  hotărâri
autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și publicitatea acesteia, în condițiile și termenele prevăzute de
lege.

Preşedinte de şedinţă,            Secretar General,
          Consilier local Dinu Maria Magdalena          jr. Zaharia Alin
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