
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 23/2019
privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția 

în cazurile de violență domestică și punerea la dispoziția 
echipei mobile a unui mijloc de transport 

aparținând Politiei Locale Ozun

Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 08 martie 2019,
Având  în  vedere  expunerea  de  motive  al  primarului  comunei  şi  raportul  de

specialitate al Serviciului public de asistenta socială  Ozun; 
În conformitate cu prevederile:

 Legii asistenței sociale nr.292/2011, modificată și completată, 
 Legii  nr.217/2003  pentru  prevenirea  și  combaterea  violenței  domestice,

modificată și completată, 
 Ordinului  Ministerului  Muncii  şi  Justiţiei  Sociale  nr.2525/2018  privind

aprobarea  Procedurii  pentru  intervenţia  de  urgenţă  în  cazurile  de  violenţă
domestic și 

 Legii Politiei Locale nr.155/2010; 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”d”, coroborat cu alin.(6) lit.”a”, pct.2, art.45 alin.(1),

art.123 alin. (1), art.61 alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicată,
privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  componența  echipei  mobile  pentru  intervenția  în  cazurile  de
violență domestică,  în următoarea componență:

1. Ördög László – Polițist local I, 
2. Kádár László Tihamér – Polițist local III, 
3. Bölöni Dávid – Polițist local III.
Art.2. – Se desemnează doamna Bodoki Lőrinczi Mária Magdolna – referent SPAS,

în calitate de coordonator al echipei mobile.
Art.3. –  Se  aprobă  alocarea  unui  autoturism  care  deservește  Serviciul  Public  de

Poliție  locală  pentru  transportul  echipei  mobile  la  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de
violență domestică din comuna Ozun.

Art.4. – Persoanele nominalizate la art.  1 și 2 din prezenta hotărâre vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Ozun, la 08 martie 2019.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Németh Ioan

Difuzare:

 1 ex. membrii echipei, 

 1 ex. SPAS

 1 ex. Primar

 1 ex. Post Poliție Ozun

Contrasemnează  :
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília
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