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P R O I E C T      D E      H O T Ă R Â R E    NR. 87  

privind desemnarea echipei mobile pentru intervenții de urgență în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței domestice 

 
                                                                                                        Avizat Secretar general, 
                                                                                                       Valentino Adrian Cotruță 
 
       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. 
      -     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. 
  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/ . 

Inițiator, 
Primar, ing. Florin Dumitrașcu  


