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HOTĂRÂREA NR. 69 
din 24 aprilie 2019 

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

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Asistenţă Socială Buftea; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
• Avizul Comisiei pentru lnvătământ, Sănătate, Familie; 

În conformitate cu prevede'rile art. 351 din legea nr. 21712003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, ale art.1, art. 2 din Procedura pentru intervenţia de 
urgenţă în cazurile de violenţă domestică, aprobată prin Ordinul nr. 2525/2018 emis de 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, ale Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale şi ale art. 36 
alin. (2), lit. (d), lit. (e) alin. (6), lit. (a), pct.2, alin. (7) lit.(a), alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) - Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică în Oraşul Buftea, care va avea următoarea componenţă: 

- Directorul Executiv al Directiei Asistentă Socială Buftea - coordonator 
- 2 reprezentanţi ai Direcţiei Asistenţă S~cială, respectiv: 

1 reprezentant - Compartimentul Asistenţă Socială 
1 reprezentant - Compartimentul Mediatori Sanitari 

- 2 reprezentanţi ai Serviciului Poliţia Locală. 
(2) - Nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa mobilă pentru intervenţia 

de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în Oraşul Buftea, atribuţiile acestora precum şi 
Procedura de lucru privind intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 
elaborată de către Directia Asistentă Socială în colaborare cu Serviciul Politia Locală se vor 

' ' ' aproba prin dispoziţie a Primarului oraşului Buftea. 
Art.2. - (1) Activitatea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică în oraşul Buftea, este coordonată de către Directorul Executiv al 
Directiei Asistentă Socială din subordinea Consiliului Local Buftea. 

' (2) În vederea asigurării eficienţei intervenţiilor în cazurile de violenţă domestică, 
se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Asistenţă Socială pentru încheierea unor 
acorduri de parteneriat, cu instituţii/asociaţii, Serviciul Poliţia Locală, Poliţia Oraşului 
Buftea, DGASPC Ilfov, reprezentanţi ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan 
local, reprezentanţi ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate relevantă în domeniul 
violenţei domestice, etc. 



Art. 3. - Asigurarea transportului pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică în oraşul Buftea se va realiza cu mijlocul de transport pus la dispoziţie de 
Serviciul Politia Locală. 

Art.4. ' - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Direcţia Asistenţă Socială Buftea şi Serviciul Poliţia Locală. 

Art. 5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri, comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, Direcţiei Asistenţă Socială Buftea, Serviciului Poliţia Locală în vederea 
aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANG~~A 


