
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 
ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E    
privind desemnarea echipei mobile pentru intervenții de urgență în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței domestice 
 
 
 
    Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
    Având in vedere : 

- Raportul d.lui Ștefan Ion, înregistrat la nr. 29103/21.11.2022 prin care solicită  
emiterea unei hotărâri a Consiliului local pentru desemnarea echipei mobile pentru intervenții 
de urgență în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice; 
       -   Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al primarului orașului Pogoanele, 
înregistrat sub nr. 29223/23.11.2022. 
       -     Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.  
      -     Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;  
        -      Articolul 1 din Anexa la Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 
        -      Prevederile art. 75-78 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
         -     Prevederilor art. 129, 133, 134, 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Se constituie echipa mobilă pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de 
violență domestică identificate pe raza orașului Pogoanele, având următoarea componență: 
- coordonator – dl Ștefan Ion, director Direcția de Asistență Socială;  
- membri – Dan Oița, referent Direcția de Asistență Socială; 
                  - Merișan Alina-Mioara, asistent medical comunitar. 
                  - Bănică Elena Ioana, asistent medical comunitar. 
                  - Iordache Bianca, consilier juridic. 
                  - Munteanu Dorina, polițist local 
  Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  



persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-
local/ . 
                      Președinte de ședință,                                  Contrasemnează Secretar General, 
                     Consilier Valeriu Vasile                                           Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 
 
 
 
Nr.  90  / 29.11.2022 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 29 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi 
“împotriva”,  din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 14 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


