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H O T Ă R Â R E A Nr. 53
privind modificarea HCL nr.39/2019 privind desemnarea coordonatorului și a componenței echipei mobile
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza teritorială a comunei Ciortesti,
conform Legii 217/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului 2525/ 2018
Consiliul local al comunei Ciortești, judeţul Iaşi întrunit la lucrările
şedinţei ordinare din data de 16 mai 2019;
dând citire: proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii mai sus menţionate, proiect
întocmit de către Primarul comunei Ciortesti, judeţul Iaşi, doamna Apostol Alina, în temeiul dispoziţiilor
art.45 alin.(6) teza a doua din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art.30 alin.1, lit.c din Legea 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ciortesti pentru
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art.54 alin. (4) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
examinând referatul de aprobare al Primarul comunei Ciortesti – doamna Apostol Alina, precum și
raportul de specialitate al secretarului comunei Ciortesti
având în vedere: raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatul de
desemnarea coordonatorului și a componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică de pe raza teritorială a comunei Ciortesti, conform Legii 217/2003 republicată, cu
modificările și completările ulterioare și Ordinului 2525/ 2018; HCL Ciortesti nr.39/2019 desemnarea
coordonatorului și a componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică de pe raza teritorială a comunei Ciortesti, conform Legii 217/2003 republicată, cu modificările și
completările ulterioare și Ordinului 2525/ 2018;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea
şi combaterea violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului Ministerului Muncii
și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică; Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; Hotărârii
Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii
Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse

între Femei şi Bărbaţi; Ordinului Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale
nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;
prevederile art.30 alin.1 lit.c din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alineatul (2) literele d) și e), alineatul (6) litera a) punctul 2, alineatul
(7) litera c), ale art. 45 alineatul (2) litera f), precum şi ale art. 115 alineatul (1) litera b) din Legea nr.
215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile
de violență domestică de pe raza comunei Ciortesti, după cum urmează:
✓ Muntenescu Rodica - inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Ciortești – membru – telefon: 0746.537.486;
✓ Scafariu Florentin – viceprimar al Comunei Ciortești – membru – telefon:0747.099.939;
✓ Morărașu Vasilica - Asistent medical – membru– telefon: 0766.322.735;
✓ Botez Florentin – consilier local/profesor – localitatea Rotăria-membru–
telefon:0720.675.531;
✓ Popa Dorel Constantin – director Scoala Ciortești- membru– telefon:0740.088.423.
Art. 2 Se aprobă desemnarea doamnei Muntenescu Rodica – inspector superior, în calitate de
coordonator al echipei mobile.
Art. 3 Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în
cadrul Comunei Ciortești, se realizează cu mijlocul de transport al UAT Comuna Ciortești, Dacia Logan cu
număr de înmatriculare IS 19 PCC.
Art. 4 Se împuternicește Primarul comunei Ciortesti să încheie acorduri de parteneriat cu Poliția
Municipiului Iasi, DGASPC Iasi, reprezentanți ai diferitelor culte religioase sau ai unor asociații
sau fundații cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării eficienței intervențiilor în
cazurile de violență domestică, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor
în domeniul caritabil.
Art.5 Atributiile echipei mobile și procedura de lucru a echipei mobile vor respecta preverile Legii
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare
precum și ale Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii
pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
Art. 6 La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.
Art.7 Primarul comunei Ciortesti, prin coordonatorul echipei mobile, va aduce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.8 Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Iaşi pentru controlul legalităţii, primarului comunei Ciortești, autoritaţilor şi persoanelor nominalizate la
art.1.
Ciortesti, 16 mai 2019
Preşedinte de şedinţă,
Sălăvăstru Mihai
 ________________________
Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 16 mai 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezenți

