
                                                                                                                                                                                                             

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

                                    

                                      

                                                             HOTĂRÂREA 

 NR.105  DIN 28.07.2022 

privind modificarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile 

de violență domestică la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș. 

  
  

Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.07.2022  

Având în vedere:  

- Raportul de specialitate nr. 8385 din 06.07.2022 al Compartimentului de asistență 

socială, 

- prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011,   

- Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

-  Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică  

- HCL nr. 62 din 11.04.2019, 

- Având în vedere modificările survenite în structura personalului primăriei orașului 

Tăuții Măgherăuș, 

- Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

Adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Â R E: 

  

  

Art.1.Se aprobă modificarea componenţei echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică în orașul Tăuții Măgherăuș, după cum urmează: 

 

- Pozan Cristina Ana – Inspector Serviciul de Asistență Socială. 

- Pîrje Marina - Inspector Serviciul de Asistență Socială. 

- Bîndilă Călin-Ioan – Secretar UAT, 

- Buciuman Anamaria – Polițist local. 

- Frânc Emanuel – Polițist local. 

- Kerekeș Gheorghe-Dan – Polițist local. 

- Tămaș Vasile-Gabriel – Polițist local. 

- Fagi Diana – Polițist local. 

 



 

 

Art.2. Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei va aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 
Art.3.   Prezenta se comunica la: 

- Prefectura judeţului Maramureş; 

- Primarul oraşului; 

- Serviciul financiar-contabil; 

- Poliției orașului Tăuții măgherăuș; 

- Serviciului de Asistență Socială; 

- Persoanelor nominalizate; 

- Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare 

 

 

 

 

 

                                     Președinte de ședință 

                                    Lauran Marin - Florin        

 

 

 

 

                                                           Contrasemnează, Secretar general, 

                                                                                                                Bîndilă Călin-Ioan  

 

 

 

 

 

Au fost prezenți 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.105 din 28.07.2022      
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