
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 28/2019 

privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta  in 

cazurile de violenta domestica pe raza comunei Ciumani 

 

Consiliul Local  Ciumani, la şedinţa extraordinară ţinută în data de 24.04.2019, 

 

Având în vedere Proiectul dehotărâre nr. 26/2019 privind aprobarea componentei 

echipei mobile pentru interventia de urgenta  in cazurile de violenta domestica pe raza 

comunei Ciumani, respectiv Expunerea de motive nr. 26/2019 a Primarului  comunei 

Ciumani, văzând raportul de specialitate nr. 26/2019 înaintat de Compartimentul de asistență 

socială, precum raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, 

culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului; 

 

Luând în considerare prevederile: 

 Art. 75, art. 76, art. 77 și art. 78 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 13, Art.35^1 și Art.35^2  din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea 

violentei domestice, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinului nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru 

interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica; 

 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

      

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e), alin. (6) 

lit.a), pct. 2, art.45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 
ART.1.  Se aproba componenta echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de 

violenta domestica pe raza  comunei Ciumani, formata din: 

 

Sövér Adél – referent social, coordonatorul echipei mobilă 

Andras Csilla – referent de satare civila si asistenta sociala,membru 

Bartalis Judit Maria – referent asistenta sociala,memebru 

Kiraly Zsolt – referent la centrul social,membru 

Bege Szidonia- asistent comunitar,membru 

András Sándor – șef SVSU, membru 

                
ART.2.  Transportul  echipei  mobile  pentru  interventia  de  urgenta  in  cazurile  de  

violenta domestica  in  comuna Ciumani,  se  realizeaza  cu  autoutilitarul comunei Ciumani 

marca TOYOTA, care sa asigure securitatea atat a victimei, cat si a echipei mobile. 

 

 



ART.  3.  Semnalarea  situatiilor  urgente  de  violenta  domestica  pentru  care  este  necesar 

sprijinul   din   partea   echipei   mobile   se   realizeaza   prin   intermediul   liniilor   

telefonice ale Primariei comunei Ciumani,respectiv nr.0733-068186, precum si la solicitarea 

organelor de politie de pe raza unitatii administrativ teritoriale. 

 

ART. 4. Se aproba atributiile echipei mobile conform Anexei nr. 1 care face parte integranta  

din prezenta hotarare. 

 

ART. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Public de Asistență 

Socială din cadrul Primăriei comunei Ciumani și de către fiecare membru al echipei mobile. 

 

ART. 6. Prin  grija referentului de specialitate care îndeplinește sarcinile de secretar al 

comunei Ciumani, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei  Prefectului judetului Harghita 

pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei Ciumani, Politiei locale Ciumani, si 

Serviciul Public de Asistenta Sociala al comunei Ciumani, pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


