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H O T Ă R Â R E 
privind constituirea Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică pe raza Oraşului Valea lui Mihai 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 

30 martie 2022, 

Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre, nr.21/P.H. din 21 martie 2022 privind constituirea Echipei 

mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Oraşului Valea 

lui Mihai, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyakó Iozsef, avizat de Comisia: 

Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat  şi Comisia: Juridică, pentru 

administraţie publică locală, protecţie socială, sănătate şi familie ale Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 1553/21 martie 

2022 şi Raportul de specialitate al Direcţiei de asistenţă socială – Valea lui Mihai, nr.1616/23 

martie 2022 

- prevederile art.7 şi art. 51 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și prevederile Ordinului nr.2525/2018 al Ministrului Muncii și Justiției Sociale, 

privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 

În baza art. 129 alin (2) lit. d) şi alin. (7), art.136 alin. (1), 139 și art. 196 alin (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: (1) Se constituie Echipa mobilă pentru intervenția în regim de urgență în 

cazurile de violență domestică identificate pe raza Oraşului Valea lui Mihai, alcătuită din 5 

membri, în următoarea componență:  

 1 coordonator – un funcţionar public din cadrul Direcţiei de asistenţă 

socială Valea lui Mihai  

 4 membri – doi reprezentanţi ai unităţilor şcolare, un reprezentant al 

cultelor din Oraşul Valea lui Mihai, asistentul  medical şcolar. 

(2) Nominalizarea membrilor echipei mobile prevăzute la alin. (1) se va realiza 

prin Dispoziţia Primarului Oraşului Valea lui Mihai. 

(3) Atât coordonatorul, cât și ceilalți membri ai echipei mobile, vor avea atribuțiile 

prevăzute de legislația în vigoare privind violența domestică, acestea urmând a fi prevăzute în 

Fișa postului. 

Art.2: (1) Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență 

domestică, cu sprijinul organelor de poliție de pe raza oraşului Valea lui Mihai.   
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(2) Transportul echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în cazurile 

de violenţă domestică va fi asigurată cu mijloace din dotarea Primăriei Oraşului Valea lui 

Mihai. 

Art.3: Direcția de asistență socială – Valea lui Mihai va realiza demersurile 

necesare pentru inițierea unor acorduri de parteneriat  cu diferite instituții și autorități cu 

atribuții în domeniu, reprezentanți ai diferitelor culte religioase sau a unor asociații sau 

fundații cu activitate în relevantă în domeniu.  

Art.4: Primarul Oraşului Valea lui Mihai şi Direcția de Asistență Socială – Valea 

lui Mihai vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituția Prefectului - Județul Bihor,  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 Direcția de Asistență Socială – Valea lui Mihai,  

 Inspectoratul de Poliție Județean Bihor  

 D.G.A.S.P.C. – Bihor 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro      

 la dosar. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Contrasemnează pentru legalitate:    
     Iuhas Monika- Hilda                               SECRETARUL GENERAL 

                                                               AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                     Todor Maria  

 

 

 
 

Nr.29 din 30 martie 2022   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.29/30 martie 2022 

Nr 

crt 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[X] simplă;   [ ] absolută;   [  ] calificată; 
30/03/2022  

2.  Comunicarea către primar 12/04/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 12/04/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/04/2022  

 

http://www.recensamantromania.ro/
mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
mailto:primaria@valealuimihai.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/
http://www.valealuimihai.ro/

