
 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL              
                                                              HOTĂRÂRE 
 

              cu privire la aprobarea  componenței nominale a echipei mobile 

         constituite  pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

 

  Având în vedere; 

- prevederile  legii nr. 217 /2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;  

- prevederile Ordinului  nr. 2525/2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale; 

- referatul  primarului comunei de aprobare a acestui proiect de hotărâre, avizul  

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,referatului compartimentului de specialitate,precum şi 

avizul secretarului comunei ; 

                       In temeiul prevederilor articolului 129 aliniatul 2 litera”d”,aliniatul ,aliniatul 7 litera”b” și    

art.196  aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 

din 5 iulie 2019; 

            Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în 

data de  31 august 2020,adoptă prezenta ; 

HOTĂRÂRE : 

  Articolul 1.Se aprobă constituirea  echipei mobil  pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică,la nivelul UAT Băița de sub Codru,în următoarea componență; 

 1.BANCOS SIMONA-NADIA-inspector compartimentul asistență socială și stare civilă 

 2.MEDEȘAN BOGDAN-sef post de poliție Băița de sub Codru 

 3.BLIDAR DINA-OTILIA-asistent medical din cadrul cabinetului medical Băița de sub Codru 

 4.BLIDAR CRINA-ROZALIA-director școala gimnazială cu clasele I-IV Baita de sub Codru 

  5.SARCA NELU-preot Biserica Ortodoxă Băița de sub Codru 

  6.ROMOCEA RĂZVAN-IONUȚ-preot Biserica Ortodoxă URMENIȘ 

  7.COSTIN GHEORGHE-preot Biserica Greco-Catolică Băița de sub Codru 

8.PODINĂVASILE-reprezentant al cultului Penticostal Băița de sub Codru 

9.CIURDAȘ IOAN-reprezentant al cultului penticostal URMENIȘ. 

Articolul 3. Atribuţiunile acestei comisii  sunt cele prevăzute în  Ordinului  nr. 2525/2018 a  

Ministrului Muncii și Justiției Sociale . 

  Articolul 4.Doamna BANCOȘ SIMONA-NADIA-inspector în cadrul compartimentului 

asistență socială și stare civilă din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Băița de sub Codru 

se numește în funcția de coordonator al acestei echipe mobile. 

  Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija 

secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

      - Primarului comunei 

                         - DGASP  Maramures 

                - Compartimentelor;  protecție socială și stare civilă,resurse umane. 

      - Membrilor echipei 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

          RUS  VASILE 
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la  31 august  2020. 

Nr.27 . 
                             Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __9____voturi „pentru __0___voturi împotrivă,___0___abțineri 

din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___9____ consilieri.   
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