
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Loc. ŞincaVeche, nr.314, com. Sinca, jud.Braşov 

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
Nr. 56/23.12.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
privind modificarea Hotararii Consiliul Local Sinca nr. 17 din 29.03.2019 privind stabilirea 

componentei echipei mobile  pentru interventia de urgenta  
in cazurile de  violenta domestica 

           Consiliul Local Sinca intrunit in sedinta ordinara in data de _________________, 
           Avand in vedere   referatul de aprobare nr. 8311 din data de 23.12.2021 a primarului 
comunei Sinca  si raportul de specialitate  al compartimentului de asistenta sociala 
inregistrat cu numarul nr. 8312 din data de 23.12.2021 privind modificarea Hotararii 
Consiliul Local Sinca nr. 17 din 29.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile  
pentru interventia de urgenta in cazurile de  violenta domestica, 
            Tinand cont de  prevederilor art. 51 din Legea 217/2003, privind prevenirea si 
combaterea violentei domestice, republicata si de prevederile art. 1 din Ordinului 
2525/2018,  emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, 

    În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin.7, lit. b), art. 139, alin. 1, art. 
196, alin. 1, lit. a) si art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTARASTE: 

Articol unic.  
Se modifica art 1 al Hotararii Consiliul Local Sinca nr. 17 din 29.03.2019 privind 

stabilirea componentei echipei mobile  pentru interventia de urgenta in cazurile de  
violenta domestica in sensul ca se va modifica un membru  din componenta echipei mobile 
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, doamna Popa Maria-
Viorica va fi inlocuita de catre doamna Muntean Silvia, iar art 1 al  hotararii va avea 
urmatorul cuprins: 

,, Se satbileste componenta echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile 
de violenta domestica:  
Coordonator echipa mobila: Mares Mirela-referent superior  
Membrii echipa mobila:   Goila Daniel-viceprimar 
                  Muntean Silvia - referent superior   
                                          Mares Emil –reprezentant ISU,, 

              INITIATOR       
                 PRIMAR                  SECRETAR GENERAL 
        BARLEZ  VICTOR     GALEA CRINA MARIA 
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Nr.   8311 / 23.12.2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
   Avand in vedere prevederile legale, Hotararea Consiliul Local Sinca nr. 17 din 

29.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile  pentru interventia de urgenta 
in cazurile de  violenta domestica si faptul ca un membru din echipa s-a pensionat, 
respectuiv doamna Popa Maria-Viorica, astfel propun ca aceasta sa fie  inlocuita de catre 
doamna Muntean Silvia, componenta echipei mobile pentru interventia de urgenta in 
cazurile de violenta domestica va avea urmatoarea componenta:  
Coordonator echipa mobila: Mares Mirela-referent superior  
Membrii echipa mobila:   Goila Daniel-viceprimar 
              Muntean Silvia - referent superior   
                                         Mares Emil –reprezentant ISU 
           In acest sens initiez un proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliul 
Local Sinca nr. 17 din 29.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile  pentru 
interventia de urgenta in cazurile de  violenta domestica pe care il supun spre desbatere 
si aprobare in sedinta ordinara din luna ianuarie 2022. 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA                                 Nr.  8312/23.12.2021     
 

 
Raport de specialitate 

Privind  modificarea  Hotararii Consiliului Local nr. 17/29.03.2019, privind stabilirea 
componentei echipei mobile  pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 
 
       Vazand prevederile art. 1  din Ordinul nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii pentru 
intervenţia  în cazurile de violenţă domestică: 
ART. 1 
    (1)  Intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează de către echipa mobilă 
alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare SPAS, 
sau, după caz, de către reprezentanţi ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 
denumită în continuare DGASPC. 
    (2) În vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte intervenţia de 
urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale/judeţene au responsabilitatea de a 
organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile prevăzute la alin. (1) din perspectiva 
alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă. În acest 
sens, prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, componenţa echipei mobile poate fi 
extinsă prin includerea unor reprezentanţi ai poliţiei locale, serviciului public de asistenţă medicală 
comunitară, oricăror alţi specialişti din cadrul aparatului propriu, reprezentanţi ai diferiţilor 
furnizori privaţi de servicii sociale, voluntari etc. 
    (3)  La momentul stabilirii componenţei echipei mobile se va desemna prin aceeaşi hotărâre un 
coordonator din cadrul serviciului public de asistenţă socială. 
    (4)  Din componenţa echipei mobile pot face parte reprezentanţi ai diferitelor culte religioase 
reprezentative pe plan local, precum şi reprezentanţi ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate 
relevantă în domeniul violenţei domestice, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, sprijinului 
umanitar, acţiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri de 
parteneriat/convenţii, voluntari. 
    (5)  Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean privind stabilirea componenţei 
echipei mobile se prevăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care 
este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă şi, după caz, dacă nu se 
identifică la nivel instituţional resursele necesare, acestea pot fi asigurate prin contractarea de 
servicii de la furnizorii privaţi de servicii sociale care furnizează servicii sociale în domeniu. 
   Avand in vedere ca un membru din echipa mobila stabilita prin Hotararea Consiliului Local  
numarul 17/29.03.2019, nu mai desfasoara activitatea in cadrul  primariei Sinca si in cadrul 
compartimentului de asistenta sociala, este necesara inlocuirea acestuia, astfel doamna Popa Maria 
Viorica  va fi inlocuita de catre doamna Muntean Silvia.  
                                                                                                                                                            

Compartimentul  Asistenta Sociala, 
Mares Mirela 

 
 


