
 

 
 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 97/2019 
privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 
  
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al  primarului privind stabilirea 

componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică la nivelul municipiului Târgu Secuiesc,  

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. 3 lit. o și ș din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale cu modificările si completările ulterioare; 

Ținând cont de  prevederile art. 13 alin. 2, art. 351 și art. 352 din Legea nr. 217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
precum și de art. 1 alin. 2-5 din Anexa la Ordinul Ministerului Muncii nr. 2525/2018 privind aprobarea 
Procedurii  pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d, alin. (7) lit. b, art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. (1) – Se aprobă constrituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică în municipiul Târgu Secuiesc, în următoarea componență: 

Nr. 
crt. 

Nume prenume Funcția deținutăî 
n cadrul autorității 

Calitatea în 
cadrul echipei 

mobile 
1 Kalányos Csaba Referent I – Direcția de Asistență socială coordonator 
2 Bakk Anna Gyöngyvér Asistent social - Direcția de Asistență socială membru 
3 Susarenco Viorel Agent superior – Direcția Poliția Locală membru 
4 Faragó Csaba Agent superior – Direcția Poliția Locală membru 
5 Fazakas Sándor Agent superior – Direcția Poliția Locală membru 

(2) Coordonatorul activității echipei mobile va asigura intervenția în regim de urgență în 
cazurile de violență domestică, întocmește graficul lunar cu echipa mobilă și-l comunică Poliției 
municipiului Târgu Secuiesc orice modificare intervenită cu privire la echipa mobilă. 

(3) Asistentul social intervine doar în cazurile în care sunt implicați și copii minori care 
necesită internare de urgență într-un centru specializat pentru victime ale violenței în familie. 

Art. 2. – Atribuțiile Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică în municipiul Târgu Secuiesc sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. – Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică în municipiul Târgu Secuiesc, se realizează cu mijlocul de transport Dacia Logan CV-08-
KPH, aflat în dotarea Direcției Poliției Locale. 

Art. 4. – Se stabilește locația Serviciului Gospodăria Comunală situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Ady Endre, nr. 34 – ca spațiu care să asigure cazarea în regim de urgență pentru agresorul 
evacuat temporar din locuință, la solicitarea acestuia și în absența altor alternative de cazare (rude, 
prieteni, etc). 

Art. 5. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele 
nominalizate la art. 1., Poliția municipiului Târgu Secuiesc, Direcția Poliției Locale și Direcția de 
Asistență Socială 
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