RoMÁxIA

JUDETUL CLUJ
COM{ IN AIZVORIJ CRI ULUI
CoNSILruL LOCAL _

IIoTÁnAREANr.62
Din 14 octombrie 2019

privind stabilirea componen(ei echipei mobite pentru intervenlia de urgendá in cazurile de
violen{á domesticá Ia nivelul Comunei Izvoru Cripului
Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului , judetul Cluj , intrunit in qedinta de lucru ordinará

din data de 14.10,2019
Avánd in vedere:

- adresa cu nr.22301din 03.10.2019 a Direcliei Generale de Asisten!á Socialá 9i Proteclie a copilului.
Ín conformitate cu prevederile:

- Art.112 alin.3 lit.o) din Legea nr.292/2011 a asisten{ei sociale cu modificárile si completárile

ulterioare,

-Art.13 din Legea nn2l7lN2013 pentru prevenirea gi combaterea violenPi domestice , cu modificárile

gi completárile ulterioare gi

-Art.l 9i

art.2 din Anexa la Ordinul nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de

urgentá in cazurile de violentá domesticá;
finánd seama de prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicá legislativá pentru elaborarea

actelor normative, republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare;

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1660 din 09.10.2019 al compartimentul de specialitate
precum gi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;
In temeiul drepturilor conferite prin a art. 129 OUG nr,57 l2019 codul administrativ,

CON ILruL LOCALAL COMUI\-EI Izvoru Criqutui

adopta prezenta H O T Á

Art. 1. Se aprobá componenfa echipei mobile pentru intervenlia de urgenfá
violenfá domesticá in comuna Izvoru Crigului, in urmátoarea componen!á:

nÁnB

:

in cazurile

de

Lukacs Orsolya Helena
- Kerekes Erika - Referent
- Kovacs Ioan - Politist Local
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire gi punerea in aplicare a prezentei hotárári se incredinIeazá
Primarul Comunei Izvoru Criqului gi membrilor menfiona{i mai sus.
Art. 3. Prin grija secretarului Comunei Izvoru Crigului ptezená hotáráre se comunicá in
-
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr.57 /2019 codul administrativ
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