
 

  

    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

  
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile  de violenţă domestică şi spaţiul de cazare 

 
 Consiliul  Local al  comunei Bahna, judeţul  Neamţ, intrunit in sedinta ordinara din 31.05.2019 
            Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Bahna, înregistrată sub nr. 1214 din 27.05.2019 
- Raportul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bahna 
- Prevederile art. 1şi art. 2 din Ordinul Ministerului muncii şi Justiţiei sociale nr. 2525/07.12.2018 

privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestic. 
- Prevederile art. 35^1 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice , republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Prevederile  art. 36 alin.6 lit. a  , pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
  În temeiul art.45 alin. 1 şi art. 115, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

                                                         HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1.Se stabileşte componenţa echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile  de violenţă 
domestică la nivelul comunei Bahna astfel:  

1. Jipa Nicoleta şi Pletea Mirela – Compartiment Asistenţă Socială - coordonatori 
2. Căprioară Sofica-secretar al comunei - membru 
3. Radu Claudia, Pădure Andreea - asistenti medicali comunitari – membri 
4. Olaru Gabriela – mediator sanitar - membru 
5. Creţu Ioan – şef Post Poliţie Bahna - membru 
6. Caraiman Irina , Puşcaşu Mircea – medici de familie - membri 
7. Creţu Lenuţa - consilier educaţional-membru 
8. Ciobanu  Sergiu – Ovidiu – viceprimar (consilier local) - membru 

     Art. 2.Se alocă mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare NŢ-10-PCB, proprietatea UAT Bahna 
pentru a fi pus la dispoziţia echipei mobile, necesar intervenţiilor de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică. 
     Art. 3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
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