
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind componenta echipei mobile pentru interventie de urgenta in 
caz de violenta domestica in comuna Pârscov 

Consiliul local al comunei Pârscov 

Avand in vedere ; 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Pârscov inregistrata 
la nr.768/13.02.2019; 

- Raportul de specialitate al compartimentului asistenta sociala si 
protectia copilului din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Pârscov inregistrata la nr.769/13.02./2019; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Pârscov inregistrate la 
nr.770/13.02.2019; 

- Prevederile Ordinului nr.146/2018 , Ordinului nr.2525/2018 ale 
Ministerului Muncii si Justitiei Sociale privind aprobarea 
Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta 
domestica ; 

- Prevederile Legii 217/2013 pentru prevenirea si combaterea 
violentei domestic ; 

In temeiul art.36 alin. 2 lit.e si art.45 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata,modificata si completata 

HOTĂRĂSTE : 

Art.1.(1) Se aproba componenta  echipei mobile pentru interventie de 
urgenta in caz de violenta domestica formata din reprezentanti ai Sectiei 
11 Politie Pârscov si personal din cadrul Compartimentului asistenta 
sociala si protectia copilului – Primaria Pârscov , respectiv consilier  
Caloian Adriana si referent Fotache Silvia , care vor colabora in evaluarea 
riscului si aplicarea prevederilor legale. 
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(2) Spatiul pus la dispozitie se afla in comuna Pârscov,sat Pârscov , in 
clădirea cu Dr.de familie Gheorghe Gabriela. 

Art.2. Sectia 11 Politie Pârscov si compartimentul de  asistenta sociala si 
protetia copilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Pârscov vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor si institutiilor interesate. 

Presedintele sedinței, 

Consilier Eugenia Mihăescu 

Pârscov,13 februarie 2019. 

Nr.12. 

Contrasemnează, 

Secretar,Neculai Calen 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din 
data de 13.02.2019  , cu respectarea prevederilor art.45  din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale , republicata si actualizata , cu un numar de voturi 15 pentru , - abtineri   si - voturi 
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta. 
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