
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgențăîn cazurile de 
violență domestică pe raza municipiului  Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară , 
având în vedere:

- referat de aprobare nr. 14384/21.02.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 14386/21.02.2022 al Direcției Economice și Direcției 

Juridic, Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria;
- referatul nr.1749/21.02.2022 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență

SocialăAlexandria;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile art.120, alin.(1) și art.121, alin.(1) și alin.(2) din Constituția României 

republicată;
- prevederile art.7, alin.(2) din Codul Civil al României adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027;
- Ordinul nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenția de urgențăîn cazurile de violență domestică;
- Ordinul comun nr. 146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul 

Muncii si Justitiei Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta 
domnestica de catre politisti;

- prevederile Legiinr. 292/20.12.2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 24/27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată;

- prevederile art. 129, alin.(2), lit.d) și alin.(7), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare. 
În temeiul prevederilorart. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și ale art. 196, alin.(1), lit. a), din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E

ART.1. Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică pe raza municipiului Alexandria, formată din:

1. Bobonete Cristina – DAS Alexandria- Șef serviciu Ajutoare, Beneficii și Servicii Sociale –
coordonatorul echipei;

2. Oprea Violeta - consilier juridic- DAS Alexandria- Serviciul Resurse Umane, Juridic –
membru;



3. Meliszek Andrei Cristian–consilier debutant – DAS Alexandria- Serviciul Ajutoare, 
Beneficii și Servicii Sociale - Compartimentul Centrul Rezidential pentru Persoane Fara 
Adapost – membru și înlocuitor pentru coordonatorul echipei;

4. Radu Liliana- asistent medical- DAS Alexandria- Serviciul Ajutoare, Beneficii și Servicii 
Sociale - Compartimentul Centrul Rezidential pentru Persoane Fara Adapost- membru;

5. Moraru Cristiana - asistent medical comunitar – DAS Alexandria - Serviciul Sprijin 
Comunitar și Urgențe Sociale – Compartiment Asistență medicală comunitară -
membru;

6. Meliszek  Marinela- psiholog – DAS Alexandria –Serviciul Ajutoare, Beneficii și Servicii 
Sociale - Compartimentul Centrul Rezidential pentru Persoane Fara Adapost Centrul 
Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost - membru;

7. Marin Fivi-Debora – mediator sanitar – DAS Alexandria - Serviciul Sprijin Comunitar și 
Urgențe Sociale – Compartiment Asistență medicală comunitară – membru.

8. Echipajul de serviciu din cadrul - Direcției Poliția Locală a municipiului Alexandria –
Biroul  intervenție rapidă.

ART.2.Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgențăîn cazurile de violență 
domesticăîn municipiul Alexandria, se realizează cu mijloace de transport din dotarea Direcției 
de Asistență Socială Alexandria,sau după caz al Poliției Locale a municipiului Alexandria, care 
să asigure securitatea atât a victimei, cât și a echipei mobile.

ART. 3.Semnalarea situaților urgente de violență domestică pentru care este necesar 
sprijinul din partea echipei mobile se realizează prin intermediul liniilor telefonice ale 
institutiilor publice abilitate să intervină în cazurile de violență domestică, respectiv la 
numarul : 0800/801986 – Primaria Alexandria dispecerat permanent,precum și la solicitarea 
organelor de poliție de pe raza unității administrativ teritoriale.

ART. 4.Persoanele domiciliate în municipiul Alexandria supuse violenței domesticecare nu 
au unde să locuiască, pot beneficia de serviciile socialeacordate în cadrul centrelor 
subordonate DAS Alexandria,pe o perioadă de maxim un an.  

ART. 5.Se aprobă atribuțiile echipei mobile conformAnexei care face parte integrantă din           
prezenta hotărâre.    

ART.6. Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L.nr. 56/29.03.2021
privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică pe raza municipiului Alexandria.

ART.7.Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
înaintată Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Poliției municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria și Direcției Asistență Socială Alexandria, pentru cunoaștere și 
punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                             SECRETAR GENERAL,

PETCU MARIAN DRAGOȘ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR. 39/28 FEBRUARIE 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
NR.14384/21.02.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violențădomesticăpe raza municipiului Alexandria

Violența domestică în România este una dintre cele mai apăsătoare probleme existente în 
prezent, cu consecințe grave asupra dezvoltării armonioase a unei societăți.

Conform prevederilor legale, violența domesticăînseamnă orice inacțiune sau acțiune 
intenționată de violență fizică, psihologică, economică, socială,cibernetică sau spirituală, care se 
produce în  mediul familial sau domestic, ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau 
foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să ia măsurile necesare 
pentru prevenirea violenței domesticeși pentru preîntâmpinarea unor situații de încălcare 
repetată a drepturilor fundamentale   ale  victimelor violenței domestice.

Prin referatul nr. 1749/21.02.2022întocmit de Serviciul Public Local Direcția de Asistență
Socială Alexandria, s-a propus aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 
urgențăîn cazurile de violență domestică pe raza municipiului Alexandria, modul de utilizare a
mijloacelor de transport și a liniilor telefonice pentru intervenția de urgență,  precum și atribuțiile 
echipei mobile, în conformitate cu prevederileLegii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 
2525/07.12.2018 pentru intervenția de urgențăîn cazurile de violență domestică.

În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce privește intervenția 
de urgențăîn cazurile de violență domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, 
coordona și sprijini activitatea echipei mobile, din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, 
materiale  și financiare necesare intervenției de urgență.În acest sens, prin hotărâre a consiliului 
local, componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției 
locale, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu precum și reprezentanți ai diferiților 
furnizori privați de servicii sociale, voluntari, etc. La momentul stabilirii componentei echipei 
mobile se va desemna prin aceeași hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de 
asistență socială.

Conform art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotârâre: Proiect de hotărâre 
privind ,,aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență  în  cazurile de 
violență domestică pe raza municipiului Alexandria".

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului 
Alexandria vor întocmi raportul comun de specialitate care va fi susținut la comisiile de specialitate 
spre avizare.

Dupa întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 
proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și 
avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA             
DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 14386/21.02.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violențădomestică pe raza municipiului Alexandria

Prin referatul de aprobare nr.14384/21.02.2022,Primarul municipiului Alexandria 
supunedezbateriișiaprobăriiConsiliului Local al municipiului Alexandria, aprobarea componenței
echipei mobile pentru intervenția de urgențăîn cazurile de violență domestică pe raza municipiului 
Alexandria .

Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să ia măsurile necesare 
pentru prevenirea violenței domestice și pentru preîntâmpinarea unor situații de încălcare 
repetată a drepturilor fundamentale  ale  victimelor violenței domestice.

În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce privește intervenția 
de urgențăîn cazurile de violență domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, 
coordona și sprijini activitatea echipei mobile, din perspectiva alocarii tuturor resurselor umane, 
materiale și financiare necesare intervenției de urgență.

Conform prevederilor art. 35^1 , alin.(1) din Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice, republicată, și art. 2 din Ordinul nr. 2525/2018, intervenția de 
urgență se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale prin intermediul unei 
echipemobile, formate din reprezentanți ai Serviciului Public de Asistență Socială, denumit în 
continuare SPAS, iar activitatea este coordonată de către reprezentantul Serviciului  Public de 
Asistență Socială desemnat prin hotărâre a Consiliului Local.

Potrivit art. 1, alin.(2) din Ordinul nr. 2525/07 decembrie.2018, prin hotărâre a Consiliului 
Local, componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției 
locale, serviciului public de asistență medicală comunitară, oricaror alți specialiști din cadrul 
aparatului propriu, reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari, etc.

Prin aceeași hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea componenței echipei mobile se 
prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la 
dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență.

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (1), lit. g, h si h^1 din Legea nr. 217/2003  pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice, republicată,  autoritățile administrației publice locale au obligația 
săîși prevadăîn bugetul anual sume pentru :

∑ susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială pentru victimele 
violenței domestice și pentru alte măsuri ce vizează prevenirea și combaterea violenței 
domestice; 

∑ cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, precum și cele necesare pentru obținerea 
certificatelor medico-legale pentru victimele violenței domestice;



∑ cheltuielile cu asistența medicală a victimelor violenței domestice care nu sunt asigurate 
medical.  

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

∑ Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada
2021-2027;

∑ Ordinul nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale privind
aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență

domestică;
∑ Ordinul comun nr. 146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne și 

Ministerul Muncii si Justiției Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de 
violență domnestică de către polițiști;

∑ Prevederile Legii nr. 292/20.12.2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;

∑ Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

∑ prevederile art.129, alin.(2), lit.d) și alin.(7), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129, alin. (1) și art. 136, alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, 
considerăm ca proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al  municipiului 
Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre întocmit pentru        
,, aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică pe raza municipiului Alexandria’’.

Direcția Juridic ComercialDirecția Economică
Director executiv,                                                               Director executiv, 

POSTUMIA-ROXANDRA CHESNOIU                      HARITINA  GAFENCU



JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA SE APROBĂ
SERVICIUL PUBLIC  LOCAL                                         PRIMAR,
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ VICTOR  DRĂGUȘIN
ALEXANDRIA                          
NR.1749/21.02.2022

R E F E R A T

Privește:  aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violențădomestică pe raza municipiului Alexandria

Violența domestic înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, 
psihologică, economică, socială, cibernetică sau spirituală, care se produce în mediul familial sau 
domestic, ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă 
agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.   

Ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe 
prietenie, afecțiune și întrajutorare moralăși materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv 
de interes național.

Astfel, prevenirea și combaterea violenței domestice fac parte din politicaintegrată de 
ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă  problemă de sănătate publică.

Conform prevederilor art.1 si art. 2 din Ordinul nr. 2525/07 decembrie 2018, intervenția de 
urgențăîn cazurile de violență domestică se realizează de către echipa mobiă, alcătuită din 
reprezentanți ai serviciului public de asistență socială, denumit în continuare SPAS, iar activitatea 
este coordonată de către reprezentantul Serviciului  Public de Asistență Socială desemnat prin 
hotărâre a consiliului local.

Potrivit art. 1, alin.(2) din Ordinul nr. 2525/07 decembrie.2018, componența echipei mobile 
poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției locale, serviciului public de asistență
medicală comunitară, oricaror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, reprezentanți ai 
diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari, etc.,urmând a fi aprobată prin hotărârea 
consiliului local în următoarea componență:

1. Bobonete Cristina – DAS Alexandria- Șef serviciu Ajutoare, Beneficii și Servicii Sociale –
coordonatorul echipei;

2. Oprea Violeta - consilier juridic- DAS Alexandria- Serviciul Resurse Umane, Juridic –
membru;

3. Meliszek Andrei Cristian–consilier debutant – DAS Alexandria- Serviciul Ajutoare, 
Beneficii și Servicii Sociale - Compartimentul Centrul Rezidential pentru Persoane Fara 
Adapost – membru și înlocuitor pentru coordonatorul echipei;

4. Radu Liliana- asistent medical- DAS Alexandria- Serviciul Ajutoare, Beneficii și Servicii 
Sociale - Compartimentul Centrul Rezidential pentru Persoane Fara Adapost- membru;

5. Moraru Cristiana - asistent medical comunitar – DAS Alexandria - Serviciul Sprijin 
Comunitar și Urgențe Sociale – Compartiment Asistență medicală comunitară -
membru;

6. Meliszek  Marinela- psiholog – DAS Alexandria – Serviciul Ajutoare, Beneficii și Servicii 
Sociale - Compartimentul Centrul Rezidential pentru Persoane Fara Adapost Centrul 
Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost  - membru;



7. Marin Fivi-Debora – mediator sanitar – DAS Alexandria - Serviciul Sprijin Comunitar și 
Urgențe Sociale – Compartiment Asistență medicală comunitară – membru.

8. Echipajul de serviciu din cadrul - Direcției Poliția Locală a municipiului Alexandria –
Biroul  intervenție rapidă.

Prin aceeași hotărâre a consiliului local, privind stabilirea componenței echipei mobile se 
prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport, care este pus la 
dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență astfel, transportul echipei mobile  se va 
realiza cu  mijloace de transport din dotarea Direcției de Asistență Socială Alexandria, sau după 
caz al Poliției Locale a municipiului Alexandria,  care să asigure securitatea atât a victimei, cât și a 
echipei mobile.

Semnalarea situațiilor urgente de violență domestică pentru care este necesar sprijinul din 
partea echipei mobile se realizează prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice 
abilitate să intervină în cazurile de violență domestică, respectiv la – Primaria Alexandria, 
dispecerat permanent, precum și la solicitarea organelor de poliție de pe raza unității administrativ 
teritoriale a municipiului Alexandria.

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice, republicată, atât victimele cât și minorii aflați în îngrijirea acestora, cu 
domiciliul în municipiul Alexandria, pot beneficia de serviciile sociale care se acordăîn cadrul 
centrelor subordonate DAS Alexandria, pe o perioadă de maxim un an. 

Atribuțiile echipei mobile vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local.
Prin hotărârea nr. 56/29.03.2021, Consiliul Local al municipiului Alexandria a aprobat 

componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe 
raza municipiului Alexandria, însă, datorită faptului că au intervenit modificări în structura 
organizatorică a instituției, se impune  constituirea unei noi echipe aprobată prin hotărâre a 
consiliului local, urmând ca cea inițială să își  înceteze aplicabilitatea odată cu adoptarea noii 
hotărâri.

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată și a Ordinului nr. 2525/2018 pentru 
intervenția de urgențăîn cazurile de violență domestică, propunem întocmirea unui proiect de 
hotărâre care să fie supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Director executiv,
DOINA NEDEA



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                   ANEXĂ LA
CONSILIUL LOCAL                  HCL. NR. 39/28 FEBRUARIE 2022

ATRIBUȚIILE ECHIPEI MOBILE

Potrivit art.3 din Ordinul nr. 2525/2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale privind 
aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență             
domestică, echipa mobilă are următoarele atribuții:

ÿ verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale 
instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul 
unic de urgență la nivel național (SNUAU) – 112;

ÿ realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, 
pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare 
pentru victimele violenței domestice;

ÿ acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;
ÿ sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale 

existente pe raza localității / județului, adecvate nevoilor acestora;
ÿ informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de 

care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție 
provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat 
medico-legal, etc;

ÿ asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu 
dizabilitati, sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau de 
ordinul de protecție și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;

ÿ colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică
probleme medicale privind victimele și / sau copiii lor;

ÿ realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea 
putând consta în :

1- transport la unitatea sanitară cea mai apropiatăîn situațiile în care victima necesită 
îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri 
de urgență – 112;

2- sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru 
emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în 
vederea emiterii ordinului de protecție;

3- orientarea către SPAS  sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, 
acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate 
nevoilor și  aplicării managementului  de caz,  pentru victimeși , după caz, pentru 
agresori;

ÿ intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când  
prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului  
din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat  potrivit legii , cazarea într-un centru 
rezidențial.



Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 217/2003  pentru  prevenirea și combaterea 
violenței domestice, persoanele desemnate de autoritățile publice pentru instrumentarea 
cazurilor de violență domestică, vor avea următoarele atribuții principale:

- monitorizarea cazurilor de violență domestică din sectorul sau unitatea teritorială
deservită; 

- culegerea informațiilor asupra acestora; 
- întocmirea unei evidențe separate; 
- asigurarea accesului la informații la cererea organelor judiciare și a părților sau 

reprezentanților acestora;
- informarea și sprijinirea lucrătorilor poliției care în cadrul activității lor specifice

întâlnesc situații de violență domestică;
- identificarea situațiilor de risc pentru părțile implicate în conflict și îndrumarea acestora 

spre servicii de specialitate;
- colaborarea cu instituții locale de protecție a copilului și raportarea cazurilor, în 

conformitate cu legislația în vigoare.
Membrii echipei mobile, îndeplinesc și alte atribuții care decurg din legislația specifică

domeniului de activitate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER,

PETCU MARIAN DRAGOȘ


