ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
HOTĂRÂREA NR. 58/2021
privind actualizarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de
violenţă domestică la nivelul Comunei Boița
Consiliul local al comunei Boița, judeţul Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară la data de
12.07.2021,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 3654/08.07.2021 al primarului comunei Boița,
inițiator al proiectului de hotărâre, precum şi raportul compartimentului de asistență socială nr.
3639/07.07.2021 prin care se propune actualizarea componenței echipei mobile, pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență la nivelul Comunei Boița;
Văzând avizul Comisiei invatamant, sanatate si familie, munca si protective sociala,
protective copii, tineret si sport, activitati social-culturale si culte;
In baza HCL Boita nr. 44/2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Boita;
În conformitate cu art.51 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței
domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 alin.(2) din
Ordinul nr.2525/2018 Ministerului Muncii și Justiției Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestic, precum și prevedreile Legii nr.292/2011 a
asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispozitiilor art.129 alin. (2), lit. d) coroborat cu alin.(7) lit.b), art. 139 alin.1 şi
art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifica art.1 alin.(1) al Hotararii Consiliului Local Boita nr. 44/2019 privind
stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestica la nivelul comunei Boita si va avea urmatorul cuprins: ”Se stabileste componenta echipei
mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, alcătuită din:
1. Albu-Șchiopătă Nicoleta-Daniela –inspector compartiment asistență social,
2. Pacala Marius- agent Post Poliţia Boița;
3. Dragomir Ioan – Inspector IA – sef SVSU Boita.”
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei Boița, prin
aparatul de specialitate.
Art.3. Hotararea se va comunica autoritatilor publice si persoanelor interesate si se publica prin
grija secretarului general al comunei Boița, judetul Sibiu.
Adoptata in Boița la data de 12.07.2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Leu Ioan

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Petru Georgiana

Difuzat: 1 ex. Prefect, 1 ex. dos. sedinta, 1 ex. dos. hot, 1 ex. Primar, 1 ex. membrii comisiei, 1 ex. Comp. asistenta sociala., 1 ex. Afisare
9 ex.

