










H O T Ă R Â R E A  NR. 24/28 martie 2019

priveşte: aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestică pe raza comunei Bucov

Consiliul Local al Comunei Bucov, judeţul Prahova, întrunit în şedinţa ordinară , având în vedere:
. expunerea de motive nr. 6699 /11.03.2019 a Primarului comunei Bucov;
- raportul comun de specialitate nr. 6700 / 11.03.2019 al Compartimentului Juridic, din cadrul 

Primăriei comunei Bucov;
- referatul nr. 6701 / 11.03.2019 al Compartimentului de Asistenţă Socială Bucov;
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei

Bucov;
- Ordinul nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru intervenţia de 

urgenţă în cazurile de violenţă domestică;
- Ordinul comun nr. 146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 

Muncii şi Justiţiei Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domnestică de către 
poliţişti;

- prevederile art.75, 76, 77 şi 78 din Legea asistenţei sociale nr. 292/20.12.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 36 alin. (2), lit. d şi alin. (6), lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l. Se aprobă componenţa echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile r’ 
violenţă domestică pe raza comunei Bucov, formată din:

1. Baciu Florica , funcţionar public în cadrul compartimentului de asistenţă socială -  coordinatt
2. Voiculescu Tonia funcţionar public în cadrul compartimentului de asistenţă socială -  memb
3. Lazăr Alina , consilier în cadrul compartimentului de asistenţă socială -  membru
4. Mardare Ion -poliţist local -m embru
5. iacob Răzvan -poliţist local -membru
6. Stoica Florentin -poliţist local -m em bru
7. Aron Alexandru -poliţist local -m em bru.

Echipa mobilă poate fi sprijinită în activitatea sa de medicii din comună, de preoţii corni 
dar şi de poliţia română şi voluntari.

ART.2. Transportul echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domesui-u 
în comuna Bucov, se realizează cu mijloace de transport din dotarea Primăriei Bucov, sau a Poliţiei 
Locale a comunei Bucov, care să asigure securitatea atât a victimei, cât şi a echipei mobile.

ART. 3. Semnalarea situaţiilor urgente de violenţă domestică pentru care este necesar sprijinul din 
Partea echipei mobile se realizează prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate să
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-ntervină în cazurile de violenţă domestică, respectiv la numărul : 0244/275046 -  Primăria Bucov 
erat permanent, precum şi la solicitarea organelor de poliţie de pe raza unităţii administrativ

terito riale
a Rţ  4 . Se aprobă atribuţiile echipei mobile conform Anexei care face parte integrantă d in

pre:zenta hotărâre.

prei 
Bucov.

aRţ 5- Prin grUa Secretarului comunei Bucov, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei 
lui judeţului Prahova pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Bucov, Poliţiei comunei 

poliţiei Locale din cadrul Primăriei comunei Bucov şi Compartimentului de Asistenţă Socială

Bucov pentru cunoaştere şi punere în aplicare.
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domestică, echipa mobilă are următoarele atribuţii:
- verifică semnalările de violenţa domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale 

instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de 
urgenţă la nivel naţional (SNUAU) -1 1 2 ;

- realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza 
Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele 
violenţei domestice;

- acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
- sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente 

pe raza localităţii / judeţului, adecvate nevoilor acestora;
- informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care 

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

- asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi, 
sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau de ordinul de protecţie şi 
păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;

-colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme 
medicale privind victimele şi / sau copiii lor;

- realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând 
constă în :

1- transport la unitatea sanitară cea mai apropiată in situaţiile în care victima necesită îngrijiri 
medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă -1 1 2 ;

2- sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui 
ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de 
protecţie;

3- orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în 
condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului 
^  caz, pentru victime ş i , după caz, pentru agresori;

- intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin 
ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar 
acesta din urmă a solicitat potrivit leg ii, cazarea într-un centru rezidenţial. Conform prevederilor art. 14 
din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, persoanele desemnate de 
autorităţile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenţă domestică, vor avea următoarele 
atribuţii principale:

- monitorizarea cazurilor de violenţă domestică din sectorul sau unitatea teritorială deservită; 
culegerea informaţiilor asupra acestora; întocmirea unei evidenţe separate; asigurarea accesului la 
lnformaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;

- informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice întâlnesc situaţii 
de violentţă domestică;



. identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea acestora spre 

$ervicii de specialitate;
. colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea cazurilor, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.
Membru echipei mobile, îndeplinesc şi alte atribuţii care decurg din legislaţia specifică domeniului

de activitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
CONSILIER,

OOiOtAM jWfcZL





r o m â n i a  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.26/ 28 martie 2019
Privind modificarea şi completarea anexei nr 1 la HCL nr 17/1999 cu privire la însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucov, judeţul Prahova

Având în vedere:

HCL 17/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Bucov, judeţul Prahova;

Anexa Nr.33 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Bucov la HGR 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al 

municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;

HCL nr 19/6 martie 2015 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Bucov. 

judeţul Prahova precum şi avizul favorabil nr 1/16.02.2015 eliberat de Preşedintele de atribuire 

de denumiri al judeţului Prahova, dl Constantin Stere;

HCL nr 13 din 18 febuarie 2014 privind reactualizare PUG şi RLU comuna Bucov. 

judeţul Prahova în baza avizului unic nr 2101 din 30.01.2014 emis de Comisia tehnică de 

amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Prahova ;

Expunerea de motive a dlui primar Savu Ion înregistrată sub nr.7250/2019 precum şi 

raportul de specialitate nr 7251/2019 al consilierului juridic dna Badea Georgiana A lina ;

Raportul de avizare al comisiei nr 2 -juridica din cadrul Consiliului Local Bucov;

Legea 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

juridic al drum urilor;

OUG 43/1997 privind regimul drumurilor Art. 1” (1) Regimul drumurilor reglementează 

m mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si folosirea terenurilor, 

conducerea, coordonarea si controlul activitatilor in legătură cu drumurile publice. Administrarea 

drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea. 

^Eârarea, intretinerea si exploatarea drumurilor.



Văzând art 8 alin (1) ,  art 10 , art 11 din OUG 43/1997 privind regimul drumurilor;

Art. 3 alin (1) şi (4) din leuea 21 3/1998 privind bunurile proprietate publica precum şi

anexa W-
Hotarare nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor

prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu 

modificările şi completările ulterioare;

In conformitate cu art 36 alin (2) lit ”c” , art 120 alin (1) si (2) din legea 215/2001 legea 

administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul art 45 alin (3) din legea 215/2001 legea administraţiei publice locale 

republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL BUCOV, JUDEŢUL PRAHOVA , HOTĂRĂŞTE:

Articol unic : Anexa nr .1 la HCL nr 17/1999 cu privire la însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucov, judeţul Prahova , la secţiunea I 

"Bunuri imobile”, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) Se modifică următoarele poziţii:

-la poziţia nr. 15 , coloana 1 va avea următorul cuprins :” cod clasificare 1.3.7.” , coloana 

2 va avea următorul cuprins f ’Strada Tineretului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” este 

situată în comuna Bucov , sat Bucov şi este compusă din 3 tronsoane cu suprafaţă totală de 

51366 mp cu o Lungime totală de 4099 m , amplasare: de la intersecţia cu DN1B la DE 3951 , 

tip îmbrăcăminte : tronson I este asfaltat iar tronsoanele II şi III sunt pietruite, tronson I: parcela 

4074 ,suprafaţă 20926 mp, lungime 1727 m , carte funciară 24120 , nr cadastral 24120, tronson 

II. parcela 4074 ,suprafaţa 10160 mp , Lungime 592 m, carte funciara 24121 , nr cadastral 

24121 , tronson III :tarlaua 99 , parcelele 41115,4118 suprafaţa 20280 mp , lungime 1870 m 

carte funciară 21687 , nr cadastral 21687”, coloana 4 va avea următorul cuprins: ”anul 

dobândirii 1987”, coloana 5 va avea următorul cuprins" 302221”, coloana 6 va avea următorul 

cuprins. Legea nr.213/1998 , OG.43/ 1997, carte funciară 24120 -tronson I, carte funciară 

4121-tronson II, carte funciară 221687-tronson III.



-la poziţia nr 18 , coloana 1 va avea următorul cuprins:” cod clasificare 1.3.7”, coloana 2 

,-a avea următorul cuprins "Strada Eroilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: ’’Situată în 

comuna Bucov , sat Bucov, de la intersecţia cu DN1B până la cimitirul nou , asfaltată , suprafaţă 

otală 10974 mp şi lungime 940 ml din care tronson I ,parcelă 2008/1 suprafaţa 9825 mp , 

lungime 727 m, carte funciara 24135, nr cadastral 24135 şi tronson II suprafaţă 1149 , lungime 

2 1 3  m< carte funciară 24818 , nr cadastral 24818”, coloana 4 va avea următorul cuprins: "anul 

dobândirii 1987”, coloana 5 va avea următorul cuprins ”241777” ,coloana 6 va avea următorul 

cuprins: "Legea nr.213/1998 , OG.43/ 1997, carte funciară 24135 -tronson I, tronson II, carte 

funciară 24818 ;

-la poziţia nr 24 , coloana 1 va avea următorul cuprins: ”cod clasificare 1.3.7”, coloana 

2 va avea următorul cuprins ” Strada Dimitrie Cantemir” , coloana 3 va avea următorul cuprins: 

"Situată în comuna Bucov, sat Pleaşa , din strada Regele Carol I până la intersecţia cu strada 

Fabricilor ” , tip îmbrăcăminte asfalt, Suprafaţă totală 25278 mp, lungime 2686 m, alcătuită din 

două tronsoane respectiv Tronson I cu o suprafaţă de 13261 mp , lungime 1530 m carte funciară 

24392 , Tronson II , parcela DC 1734 , suprafaţă 12017 mp , lungime 1156 m, carte funciara 

24423, nr cadastral 24423, coloana 4 va avea următorul cuprins: ’’anul dobândirii 1987”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins ” 181333” ,coloana 6 va avea următorul cuprins: ’’Legea 

nr.213/1998 , OG.43/ 1997, carte funciară24392 -tronson I, tronson II, carte funciară 24423”;

b) La secţiunea” bunuri imobile ” după poziţia nr 87 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr 

88-89-90, conform anexei la prezenta.

Hotărârea

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează,

s-a adoptat cu 17 voturi ’’pentru”
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