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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  492 

din  31.10.2019 
 

privind organizarea şi stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de 

urgenţă în cazurile de violență domestică din municipiul Galaţi             

 

Iniţiatori: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu, Consilier local, Oana-

Claudia Iurescu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 517/17.10.2019 

 

Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

31.10.2019;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1328792/17.10.2019, al iniţiatorilor - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu, Consilier local, Oana-Claudia 

Iurescu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1328795/17.10.2019, al 

Direcţiei Financiar Contabilitate şi al Serviciului Juridic şi Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galaţi; 

Având în vedere avizul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;  

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), alin. (3), alin. (5) din Anexa la Ordinul 

Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii 

pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violență domestică; 

Având în vedere dispoziţiile art. 75 şi art. 76 din Legea nr. 292/2011 privind 

asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere dispoziţiile  art. 35^1 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Ordinul comun al Ministrului Afacerilor 

Interne și al Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 146/2578/2018 privind 

modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către polițişti; 

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b” din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
     

Art. 1 – Se aprobă organizarea şi stabilirea componenţei echipei mobile pentru 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violență domestică din municipiul Galaţi, în 

următoarea componenţă:    

 – reprezentant al Direcţiei de Asistență Socială a municipiului Galaţi - șef serviciu 

SPAS, doamna Neagu Petruţa - Coordonator;  

– reprezentant al Direcţiei de Asistență Socială a municipiului Galaţi - doamna 

Pintilie Brânduşa; 

– reprezentant al Direcţiei de Asistență Socială a municipiului Galaţi - domnul 

Luca Levin Andrei; 

– reprezentant al Centrului de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost - șef 

Centru CUPA, doamna Gogoţ Gina; 

– reprezentant al Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri 

Galaţi - director centru CMSST Galaţi, doamna Colac Viorica; 

– reprezentant al Serviciului Juridic şi Legalitate din cadrul Primăriei 

municipiului Galați - consilier juridic, domnul Cojocaru Cătălin; 

–   reprezentant al Poliției Locale Galaţi - şef serviciu, doamna Krampulz Ingrid;    

–  reprezentant al Poliției Locale Galaţi - şef birou, domnul Podașcă Aurelian.   

 

 Art. 2 – Se împuterniceşte Direcţia de Asistență Socială a municipiului Galaţi să 

încheie un acord de colaborare cu reprezentanţi ai diferitelor culte religioase 

reprezentative pe plan local, precum şi reprezentanți ai unor asociaţii sau fundaţii cu 

activitate relevantă în domeniul violenţei domestice, egalităţii de şanse între femei şi 

bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil, după caz.                                                       
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Art. 3 – Transportul echipei mobile pentru intervenţia de urgență în cazurile de 

violență domestică în municipiul Galaţi se realizează cu mijlocul de transport al Poliției 

Locale Galaţi, care asigură securitatea victimei şi a echipei mobile. 

Art. 4 – Primarul municipiului Galaţi şi Directorul executiv al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a municipiului Galaţi se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 5 – Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2019;
	H O T Ă R Ă Ş T E:

