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      HOTĂRÂREA  Nr.36 / 30.10.2019 
privind constituirea echipei mobile , pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe 

teritoriul Comunei Apa.  
Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

30.10.2019, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.1233 / 17.10.2019 a primarului comunei Apa, Raportul compartimentului de 
specialitate nr.1234 /17.10.2019, Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr. 1283/30.10.2019,   
- prevederile art.1, art.2 , art.3 din Ordinul MMJS nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică,  
- adresa D.G.A.S.P.C. Satu Mare nr.28536 / 04.10.2019,   

In temeiul art.196,alin.1,lit.a)  din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se constituie echipa mobilă a pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe 
teritoriul Comunei Apa, în următoarea componență: 
1. Marton Cătălina – consilier (asistent social) – coordonator; 
2. Sălăgean Daniel – viceprimarul comunei Apa – membru, 
3. Rusu Viorel – medic generalist C.M.I. Dr.Rusu Viorel Apa – membru; 
4. Vâlcu George - șef post Poliția Apa, - membru, 
5. Olari Delia-Angela – director școala gimnazială ,, Vasile Lucaciu,, Apa – membru, 
Art.2. Mijlocul de transport pus la dispoziția echipei mobile pentru intervenții de urgență este  
autoturismul proprietatea Comunei Apa cu nr. SM – 09 – APA . 
Art.3. În caz de nevoie,  persoanelor fără adăpost li se va oferi cazare la Centrul de zi de socializare și 
petrecere a timpului liber pentru vârstnici, situat în sat Apa, com.Apa, nr. 444. 
Art.4.  Echipa mobilă își desfășoară activitatea și are atribuțiile prevăzute la art.3 din Ordinul MMJS 
nr.2525/2018 privind aprobarea Proceduri pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei: 

   -   Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, 
   -   Primarului comunei Apa, 
   -   D.G.A.S.P.C. Satu Mare. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.139  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. Nr. consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, 
Voturi ,,pentru,,: 10,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0.  

 
        Președinte de ședință                                                              

              Ghiran Ciprian-Florin       Contrasemnează 
              Secretar general UAT 
         Moldovan Vasile 


