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H O T Ă R Â R E nr.15 
  privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență  

           în cazurile de violență domestică pe raza orașului Costești 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară în 
data de 28.03.2019;  

 Având în vedere: 
          -Expunerea de motive a domnului Ing.Baicea Ion- Primarul orașului Costești, 
județul Argeș, înregistrată sub nr.5217/19.03.2019; 
           -Referatul de specialitate înregistrat sub nr.4853 din data de 13.03.2019, întocmit 
de doamna Dinu Florina- director executiv în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială; 

-adresele nr.4429 din 07.03.2019, prin care au fost desemnaţi reprezentanţii unor 
instituţii de pe raza oraşului Costeşti, ca membrii în echipa mobilă pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică pe raza orașului Costești; 
           -Ordinul nr.2525/2018, privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă 
în cazurile de violenţă domestică; 
           -Legea nr.217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile art.36 alin.(2), lit.d şi alin.(6), lit.a, pct.2 din Legea                                 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1), lit.,,b” din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență  în cazurile de 
violență domestică pe raza orașului Costești, în următoarea componenţă:  

-Dinu Florina –coordonator echipă- director executiv în cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială; 

-Bădescu Cristina- asistent medical comunitar-membru; 
-Gherghina Voicu Adina Ionela - asistent social- membru; 
-Constantinescu Alexandru-reprezentant Protoieria  orașului Costești; 
-Albulescu Cătălin - agent șef principal Poliția orașului Costești. 
Art.2.Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică la nivelul orașului Costești se realizează cu mijlocul de transport din dotarea 
UAT-ului orașului Costești, care să asigure securitatea atât a victimei cât și a echipei 
mobile. 

Art.3.Se aprobă atribuţiile echipei mobile, conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.      

Art.4.Secretarul oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre în termenul legal : 
-Institutiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Direcţiei de Asistenţă socială; 
-persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre. 

   Data astăzi: 28.03.2019 
        contrasemnează secretar oraş  

            Chiriţă Iuliana 
         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
TUDOR GHEORGHE GABRIEL 


