
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.250/2021
privind  modificarea art.1  din HCL nr. 44#019 privind stabilirea componenţci ecliipei

mobile pentru intewenţia de urgentă în cazurile de violenţă domestică

Consiliul  Local  al  municipium  Sebeş, judeţul  Alba;

Întrunit  în  şedinţă publică ordinară din  data  de  30.09.2021,  ora  13,00;

Luând  în  dezbatere  proiectul   de  hotărâre  privind   modificarea  art.   1   din   HCL  iir.   44/201

privind  stabilirea  componeriţei  echjpei  mobile  pentru  intervenţia  de  iirgenţă  în  cazurile  de  violenţă
domestică;

Analizând:
-referatul   de   aprobare  nr.69763/17.09.202l    la   proiectul   modificarea   art.1   din   HCL   iir.

44#019   stab"rea   componenţei   echipei    mobile   pentru    intervenţia   de   urgenţă   În   cazurile   de

violenţă domestică;

Văzând:
-raportul  de  specialitate  nr.15815/] 6.09.2021   întocmit  de  Direcţia  Generală  de  Asistentă

Socială,   Medicală   şi   Comunitară   Sebeş`   prin   care   se   propune   modificarea  art.    1    din   HCL   nr.

44#019  privind  stabilirea  componenţei  echipei  mobile  pentru  intervenţia  de  iirgenţă  în  cazurile  de

vjolenţă  domestică;
-raportul  de  specialitate  nr.71216B3.09.2021   al  B.C.J.A.T.D.A  şi  raportul  de  specialitate

nr.71482/24.09.2021   al  Direcţiei  Poliţia  Locală  din  cadrul  aparatului  de  speciaHtate  al  primar`ilui

Municipiului  Sebeş;

Având   avizul   nr.584/202l   al   Comisiei   pentru  admjnistraţie  publică   locală`  juridică   Şi   de

disciplină    Şi    avizul    iir569.#02I     al    Comisiei    pentru    învăţământ,    cultură,    sport,    agrement,

monumente    istorice    protecţie    socială,    protecţie    copii,    culte,    sănătate    şi    familie    din    cadrul

ConsHiului  Local  al  Municipiului  Sebeş;

Analizând    HCL    nr.    44#019    privind    stabilirea    compouenţei    echipei    mobile    pcnt"

intervenţia  de  urgenţă în  cazurile  de  violenţă  domestică,  modificată  prin  HCL  nr.   I 7/2020;

Văzând   prevederile   art.    1    djn    Procedura   pentru    intervenţia   de   urgenţă   în   cazurile   de

violenţă   domestică   aprobată   prin   Ordinul   nr.   2525#018     prMnd   aprobarea procedurii  pentrii

intervenţia  de  urgenţă  în  cazurile  de  violenţă  domestică,  coroborat  cu  prevederile  art.  51   diii  Legea

nr.    217#003   pentru   prevenirea   şi   combaterea   violenţei   domestice,   modificată   Şi   coiTipletată.

republicată;

În  temeiul  art    129,  alin.  2,  lit.  d,  art.129,  alin.  7,  lit.  b)  din  OUG  nr.  57L2019  privind  Codul

administrativ,  modificat şi  completat;

În   baza   art.    139   din   OUG   nr.   57B019   privind   Codul   administrativ   cu   modificările   Şi

completările  ulterioare  :
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Art.   I  .   Se  modifică  art.1   diii   HCL  nr    44/2019  privind  stabmrea  componenţei  echjpei

mobile  pentrii  intervenţia  de  urgenţă  în  cazurile  de  violenţă  domestică  şi  care  va  avea  următorul

cuprins:
''Art.   1   Se   aprobă   componenţa   echipei   mobile   pentru   inteiventia   de   urgenţă   în   cazurile   de

violenţă   domestică   de   pe    raza   administrativ   teritorială   a   Municipiul    Sebeş,    în    următoarea

componenţă:

1.     Adam  Mioara  -coordonator  -  şcf  serviciu  beiiericii  de  asîstenţă  socială  şi  măsuri  de

prevenire  a marginalizării  sociale   -D.G.A.S.M.C.  Sebeş
2.     BalaurNoaghi  Andrei -inspector superjor -D G.A.S.M.C.  Sebeş

3.     Vinţaii  Oana  Denisa -asjsteiit  social  debutaiit -D.G.A.S  M.C.  Sebeş

4.    Voiculescu cosmina Raluca-consilier superior -D.G.A.S.M.C.  Sebeş

5.     Herlea Simona~ asistent  social  specialist -D.G.A.S.M.C.  Sebeş

6.    Fekete Alina Aurora-consilier superior-D.G.A.S.M.C.  Sebeş

7.    Reprezentant Direcţia Poliţia Locală Sebeş  (conform  programării)"

A±|L Conţiiiutul  celorlalte articole ale  HCL iir.  44/2019  rămâii  neschimbate;
Ari.  ŢŢI. De  ducerea  la  îndeplinire  a  acestei  hotărâri  răspund  persoanele  enumerate  la  ai`t.  Ţ,

Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi   Comuiiitară   Sebeş  şi  Direcţia  Poliţia  Locală

Sebeş;
Art.  IV. Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îiidreptăţite,  în  termenul  şi

condiţiile   prevăzute   de   legea   554/2004   privind   contenciosul   administrativ,   cu   modificările   şi

completările  ulterioare  ,

Prezenta  hotărâre  se  va  publica  i"  site-ul  primăriei  şi în  monitorul  oricial  al  Municipi`ilui
Sebeş şi se va comunica :

-   [nstituţiei  Prefectului  Judeţului  Alba

-   Primarului  Municipiiilui  Sebeş;
-   Viceprimarului  Municipiului  Sebeş;

-   Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicale  şi  Comunitare  Sebeş;
-Direcţiei  Poliţia  Locală  Sebeş;

-   Serviciul  Cheltuieli  şi  Resurse  UiT`ane;

-   Biroului  Contencios  Juridic,  Administraţie,  Transparenţă  Decizioiială  şi  Arliivă;

-   Compartimeiitului  Relaţii  Publice,  Comimicare  lnfonTiatică şi  Monitor Oficial  Local

Sebeş  la 30.09.2021
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