
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.10 
din 26.01.2022

privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică identificate pe raza comunei Salsig

Având in vedere proiectul de hotarare n r . l l  din 17.01.2022 initiat de primarul 
comunei si referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr. 166 din 17.01.2022; 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr.167 din 17.01.2022;

Ţinând cont de raportul de avizare al „Comisiei pentru administraţie publica, 
juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea 
domeniului public si privat" din cadrul consiliului Local Salsig;

-avizul secretarului comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
- art.l si 2 din Anexa la Procedura pentru intervenţia de urgenta în cazurile de 

violenta domestica A Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
intervenţia de urgenta în cazurile de violenta domestica;

-art.351 alin. (1) si (2) din legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea 
violentei in familie (rl.2);

-art.129 alin. (2) lit.„d" şi alin. (7) lit. „b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative (r2) ;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l) si art.196 alin. (1) lit.„a" din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26 
ianuarie 2022,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.(l)Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia în regim de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică identificate pe raza comunei Salsig, în următoarea 
componenţă:

- coordonator: Zah lonela-Nicoleta- consilierul primarului
- membri: Sorina-Marinela ZAh-MARIAN -  asistent comunitar

Marin Pacurar-viceprimar
î



(2) Atribuţiile echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în cazurile 
de violenţă domestică identificate pe raza comunei Salsig sunt cele prevăzute in 
Anexa nr.l -parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2.Transportul echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică va fi asigurat cu mijloc de transport din cadrul 
Primăriei comunei Salsig.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se însărcinează 
primarul comunei si compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de 
specilaitate al primarului.

Art.4.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
-persoanelor nominalizate;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
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Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 10, absenţi: 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 împotriva, 0 
abţineri;
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