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        PROIECT DE HOTĂRÂRE     
 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică 

 

 

  Consiliul local al comunei Tiream, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de ___________ 2019, 

       Având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.2064 din 
26.07.2019,referatul de aprobare al primarului comunei Tiream , înregistrat sub nr.2133 din 
01.08.2019 şi avizele comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 şi nr.3  ale Consiliului local al comunei 
Tiream;    : 

Legea Asistenţei Sociale nr 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Legea nr 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 
  Legea nr 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 Ordinul Ministerului Afaceriulor Interne nr 146/2018, privind modalitatea de gestionare a 
cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, 

În temeiul În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b),  precum  şi art.139 alin.(1) din OUG 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.-(1) Se aprobă componenţa echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile 
de violenţă  domestică în Comuna Tiream, în următoarea componenţă :  

 reprezentanţi ai autorităţii administratiei publice locale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream -Coordonator + 2 membrii 

 reprezentant ai Sectiei nr.5  Poliţia Rurală Petreşti – 1 membru 

 (2)Nominalizarea reprezentanţilor autorităţii administratiei publice locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, care vor face parte din echipa mobilă şi  
a reprezentantului Sectiei nr.5 din crdrul Poliţia Rurare Petreşti şi atribuţiile acestora se vor face 
prin dispoziţia Primarului comunei Tiream.  

Art.3. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Tiream şi Compartimentului juridic, resurse umane , asistenţă socială şi autoritate tutelară. 

Art4.- Prezenta hotărâre se comunică, Primarului comunei Tiream,  Compartimentului 
juridic, resurse umane , asistenţă socială şi autoritate tutelară, se aduce la cunoștință publică 
prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Tiream: www.tiream.ro 

 
                                                                     Tiream, la 1 august 2019  
             P R I M A R 
          Nicolae TAR                                                          Avizat, Secretar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                            jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
JUDEŢUL SATU MARE                          
COMUNA TIREAM 
- P R I M A R – 

Nr.2461 din 06.082019                                                          
 
 
 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE     
privind aprobarea Regulementului pentru eliberarea cardului  - legitimaţie 

de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

 
 

 

  Consiliul local al comunei Tiream, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de ___________ 2019, 

Având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.2451 din 
05.08.2019,referatul de aprobare al primarului comunei Tiream ,]nregistrat sub nr. 2452 din 
05.08.2019 şi avizele comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 şi nr.3  ale Consiliului local al comunei 
Tiream;    
 În conformitate cu prevederilor art.65 din Legea nr.448/2006 prind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b),  precum  şi art.139 alin.(1) din OUG nr. 
57/2019, privind Codul administrativ,   
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă  Regulamentului pentru eliberarea cardului – legitimaţie de parcare 
gratuită pentru persoanele cu handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezentul 
proiect, 
 Art.2.- Primarul comunei Tiream, prin aparatul de specialitate vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică :Primarului comunei Tiream,Compartimentului 
contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice, Compartimentului juridic, resurse umane , 
asistenţă socială şi autoritate tutelară. 
            Art.4.-  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei 
comunei Tiream:www.tiream.ro. 
 

                                                                     Tiream, la 6 august 2019  

            P R I M A R 
         Nicolae TAR                                                           Avizat, Secretar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                            jr.Maria GRIGORAŞ 
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