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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 19/2022 
privind actualizarea ECHIPEI MOBILE DE INTERVENTIE la cazurile  

de violenta in familie la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău  
 
Primarul comunei Canesti , judetul Buzau ; 
avand in vedere : 
 

 

 

 prevederile referatului intocmit de catre asistentul social din cadrul aparatului 
de specialiate al primarului comunei Canesti , judeţul Buzău inregistrat la nr. 
430 din 10 februarie 2022 ;  

 prevederile Art. 1 din Dispozitia primarului comunei nr. 3/2019 privind 

constituirea Echipei Mobile de Interventie la cazurile de violenta in familie la 

nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău ;  

 prevederile art. 1 din Dispozitia primarului comunei nr. 26 din 16 martie 2021 

pentru  modificarea Dispozitiei primarului comunei nr. 117/2020 “privind 
incetarea suspendarii raportului de serviciu şi incetarea activitatii domnei 
Vlad Sofia ca urmare a demisiei din funcţia de referent resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căneşti,judeţul Buzău”; 
 prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Canesti nr. 2 din                        

31 ianuarie 2022 privind constituirea ECHIPEI MOBILE DE INTERVENTIE 
pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestica la nivelul 
comunei Căneşti , judeţul Buzău ;  

 prevederile art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta Europeana a 
Autonomiei Locale , adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata 
prin Legea nr. 199/1997; 

 prevederile art. 8  din ORDINUL  nr. 146/2.578/2018 al MINISTERULUI 
AFACERILOR INTERNE si MINISTERULUI MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către 
poliţişti ;  

 prevederile art.35^1 din LEGEA nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice*)modificata si completata prin 
Legea nr.174/2018 ; 

 prevederile art. 7 , alin. (2) din Codul Civil republicat ;  
 prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;  

 
În temeiul : art. 196 , alin. (1), lit. “b , art. 155 , alin. (1) , lit. e) , alin. (5) , lit. c) . 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrative , modificata si completata ; 
 
 

D I S P U N E : 
 
 

Art.1.  Se actualizează  ECHIPA MOBILA DE INTERVENTIE la cazurile de 

violenta domestică la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău in urmatoarea 
componenta :  
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU , COMUNA CANESTI 

PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
P R I M A R , 
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1. Epuran Viorica   - consilier (asistent social)    -   coordonator; 
 

2. Secuiu Veronica - asistent medical comunitar  -   membru ; 
3. Zotescu Neluţa   - consilier (achiz. pub şi reg. Agr.) -   membru ; 

   
 

Art.2.  Constiuirea , organizarea , functionarea drepturile si obligatiile membrilor 

sunt stabilite conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare .  
 
 

Art.3. Cu data emiterii prezentei dispoziţii se modifică prevederile art. 1 din 

Dispoziţia primarului comunei nr. 3 /2019 .  
 
 
    

Art.4. Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 

243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :  
 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei  ;  

- Sectia de Politie nr. 3 Berca – Post Poliţie Căneşti  
- Persoanelor desemnate  ;  

- pe site propriu – wwwcomunacanesti.ro ; 

 

 
 

Canesti - Buzau , 10 februarie 2022 
 

 
  

P R I M A R, 
Stoica MARIN     

 
         CONTRASEMNEAZĂ ,              

                                                                           SECRETAR GENERAL u.a.t,   

                                                                                      EPURAN Vasile 
 
 

2 , E.V./E.V.         
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 19 /2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) 10/02/2022  

2 Comunicarea către prefectul județului2) 10/02/2022  

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 10/02/2022  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 10/02/2022  

5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 10/02/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... 

în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 

zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.”; 
4)

 art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6)

 art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 
 
 

                                                                                                        


