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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
domestică, identificate pe raza Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în
data de 12.04.2019,
Având în vedere:
-Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr.48 din 12.02.2019;
-Raportul compartimentului de specialitate al Serviciului public de asistenţă socială din cadrul
Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna Arini, înregistrat sub nr.84 din
12.04.2019;
-Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava,
înregistrat sub nr.85 din 12.04.2019;
Luând în considerare :
-Adresa nr.47407 din 12.02.2019, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a Judeţului Suceava, Serviciul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale,
Compartimentul violenţă în familie.
-Prevederile art. 3, art.4, art.7, art.13 alin.l lit. b şi art.13, alin.2, artl4, art.351^^i art.36 lit. d
din Legea nr 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-art.l, art.2, art.3, din Anexa: Procedură pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă
domestică, la Ordinul Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nr.2525/2018;
îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (4) din Legea 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare;
în baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin.(6) lit. „a”, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. „b”
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de
violenţă domestică identificate pe raza comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, având următoarea
componenţă:
1. Marta PATA, Inspector clasa I grad profesional debutant la Serviciul public de asistenţă
socială din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna Arini.
2. Anton-Spiridon MAZĂRE- viceprimar, din partea Primăriei Comunei Dorna-Arini.

3 Aurelia CHIRILUŞ- Asistent medical comunitar- Asistent medical principal V-Serviciul
Doma Arini.
4 Cătălin PAŢA - Şef de post din cadrul Postului de poliţie Doma Arini, Secţia nr.15 Poliţie
rurală Vatra Domei.
5. Gorge CHIUARIU - Agent principal de Poliţie, din cadrul Postului de poliţie Doma Arini,
Secţia nr.15 Poliţie rurală Vatra Dornei.
Art.2 - Se desemnează Doamna Marta PAŢA, Inspector clasa I grad profesional debutant la
Serviciul public de asistenţă socială din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului
Comunei Doma Arini, drept coordonator al echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în
cazurile de violenţă domestică.
Art.3 - Asigurarea transportului echipei mobile pentru intervenţiile urgente în cazurile de
violenţă domestică se va realiza de către Poliţia Doma-Arini, cu ajutorul mijloacelor de transport din
dotarea acestei instituţii publice.
Art.4 - Primarul comunei Doma Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,
iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu-I

DORNA ARINI, 12 aprilie 2019

