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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
NR. 58

Privind: constituirea echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică 
pe raza comunei Unirea, județul Brăila 

         Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 30.06.2021

Având în vedere adresa  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  
nr. 30531/24.06.2021, înregistrată la Primăria comunei Unirea cu nr. 2743/24.06.2021 prin 
care solicită date privind echipa mobilă de la nivel local pentru intervenția pe cazurile de 
violeță în familie, conform Ordinului 2525/2018, 

Referatul compartimentului de asistență socială nr. 2743 din 29.06.2021, 
Expunerea de motive a primarului comunei Unirea;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În baza:
       - Art. 6 lit “n”, „qq” si „rr” din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
     -  prevederile art. 7 și art. 13 alin. (8) din  Legea  nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
      - prevederile art. 1, art. 2 și art. 3 din Procedura pentru intervenția de urgență cazurile de 
violență domestică, aprobată prin Ordinul nr. 2525/2018 
- prevederile Ordinului nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de

violență domestică de către polițiști 
În temeiul art. 129 alin. (1)  și alin. (2)  lit „d”, alin. (7) lit „b”, art. 139 alin. (1) și art. 

196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. –Se constituie echipa mobilă pentru intervenția în cazurile de violență domestică 
pe raza comunei Unirea, județul Brăila, în următoarea componență: 

1. Mircia Ionel – viceprimar - președinte comisie 
2. Stoicescu Mariana – referent asistență socială – membru 
3. Puia Mihai Jenică – agent de pază – membru 
4. Postolache Marian – agent de pază – membru 
5. Cîmpureanu Vasilică - șofer - membru  
Art.2. –  Doamna Stoicescu Mariana, referent în cadrul Compartimentului de asistență 

socială va coordona echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică. 

Art.3. –  Echipa mobilă prevăzută la art. 1 va exercita atribuțiile prevăzute de lege și de 
celelate acte normative în materie.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

Art.4. –  (1) Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgență în 
cazurile de violență domestică se va face cu autoturismul Dacia Lodgy -  BR 19 CLU, ce 
aparține Unității Administrativ Teritoriale Unirea, județul Brăila. 

(2) Lucrătorii Postului de Poliție Comunală Unirea vor asigura securitatea victimei și a 
echipei mobile

Art.5. –  În bugetul anual al comunei Unirea vor fi prevăzute sume pentru susținerea 
serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială pentru victimile violenței domestice și 
pentru alte măsuri ce vizează prevenirea și combaterea violenței domestice. 

Art.6. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Unirea, persoanele nominalizate la art. 1 și  Postul de Poliție Comunală 
Unirea.

Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului de asistență socială și se 
aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei.
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