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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

 urgență în cazurile de violență domestică 
 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 
Luând act de expunerea de motive a primarului orașului Aleșd în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr. 3201 din 16.04.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 2441 din 
22.03.2019 şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Luând în considerare prevederile art. 1 alin(2) din Ordinul nr. 2525/2018, privind 
aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;  

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 217/2003, pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. d), alin(6) lit.a) pct. 2 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art. 1. Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile 
de violență domestică în orașul Aleșd, în următoarea componență: 
Coordonator echipa mobilă: -Cociorva Gheorghe -șef serviciu SPAS 
Membrii:    -Pintea Anamaria  -inspector SPAS 
     -Secară Diana  -inspector SPAS 
     -Mureșan Mihaela  -mediator comunitar 
     -Ungur Adriana  -asistent medical comunitar  
     -Bocșan Ovidiu  -preot 
     -Creț Florin   -director Spital Aleșd 
     -Balogh Alexandru  -consilier primar probleme romi 
 Art. 2. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică în orașul Aleșd, se realizează cu mijlocul de transport 8+1 locuri BH-01-POA, aflat 
în posesia SPAS. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărâri se încredinţează SPAS Aleșd. 
Art. 4. Prezenta se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,  
-Primarul oraşului Aleşd 
-cu toti membrii prin grija șefului SPAS 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                  VARADI ZSOLT                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
 
 
Aleşd, 23 aprilie 2019 
Nr. 35  
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


