
         R O M Â N I A                                                                  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

 

  H  O T  Ă  R  Â  R  E A NR. 27/2019 

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență 

 în cazurile de violență domestică în Municipiul Brad 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE   nr. 29/11573/21.02.2019 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE  nr. 28/11572/21.02.2019  a Primarului Municipiului 

Brad, domnul Florin Cazacu, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei 

hotărâri privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică în Municipiul Brad; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

28/11352/22.02.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 13/11566/25.02.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr.9/11568/25.02.2019 al comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement;  și raportul nr. 21/11569/25.02.2019 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor;    

 În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, 

ale Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările si completările ulterioare, ale 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale H.G. nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, precum și ale 

Ordinului nr. 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență 

domestic de către polițiști; 

În temeiul prevederilor art. 21, art. 36, alin. 2 lit. d - e, alin. 6 lit. a  pct. 2, alin. 

7, lit. c, art. 45 alin. 2, lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  



Art. 1. – (1) Se aprobă componenţa echipei mobile pentru intervenția de urgență 

în cazurile de violență domestică în municipiul Brad, astfel:    

                              a. – reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Brad – 

Coordonator + 3 membri; 

            b. - reprezentant al Compartimentului Juridic -1 membru; 

             c. - reprezentanți ai Poliției Locale Brad - 5 membri. 

          (2) Nominalizarea reprezentanților structurilor care fac parte din echipa 

mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul 

Brad și atribuțiile acestora se va face prin dispoziţie a Primarului Municipiului Brad. 

Art. 2. - Se împuternicește Primarul Municipiului Brad să încheie eventuale 

Acorduri de colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe 

plan local, precum și cu reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate 

relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, 

sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil. 

Art. 3. - Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică în municipiul Brad va fi realizată de către doamna Mihuț Emilia, 

Șef Serviciu Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Brad. 

Art. 4. - Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică în municipiul Brad, se realizează cu mijlocul de transport  Dacia 

Duster,  având număr de înmatriculare nr. HD – 09 - PMB, care asigură securitatea 

victimei și a echipei mobile. 

Art. 5. – Resursele financiare necesare realizării intervenției de urgență în 

cazurile de violență domestică în municipiul Brad vor fi alocate  de la capitolul bugetar 

68.02 ”Asigurări și asistență socială”. 

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 

Direcţia de Asistență Socială Brad și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și 

Impozite Locale. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 8.  – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

-  Primarului Municipiului Brad; 

-  Direcției de Asistență Socială Brad; 

-  Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite 

Locale; 

-  Poliției Locale Brad; 

-  Compartimentului Juridic. 

 
   Brad, 28.02.2019 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                                     SECRETAR 

      MIHAI  MUREȘ                                                                        CARMEN – IRINA BORA 

 
 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”   


