
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                     H O T A R A R E  
 
 
Privind  infiintarea unui adapost de noapte pentru agresorii in 
cazurile de violenta in com. Zarnesti, jud. Buzau  
   
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub  
nr.767/2019; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei  
com. Zarnesti inreg. sub nr. 768/2019; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- prevederile H.G. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei  

nationale privind promovarea egalitatii de  sanse si tratament intre 
femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice 
pentru perioada 2018-2021 si a Planului operational pentru 
implementarea Strategiei nationale privind promovarea egalitatii de 
sanse si de tratament  intre femei si barbati si prevenirea si 
combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021; 

- prevederile art. 56,57 din Legea 292/2011 a Asistentei sociale  
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile legii 17/2000 republicata, privind asistenta sociala  
a persoanelor varstnice, actualizata; 

- prevederile art. 36 alin(1),(2) lit.”d”, alin(6), lit.”a”, din legea nr.  
215/2001 administraţiei publice locale, republicată,  modificata şi 
completata;           
     In temeiul art. 45(1), art.115, alin(1), lit.”b”, din Legea 
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,     
       
                                H O T A R Ă Ş T E : 

      Art.1.Infiintarea unui „Adapost de noapte“, cu caractar provizoriu 
in incinta Caminului Cultural din satul Fundeni, com. Zarnesti, jud. 
Buzau. 
     Art.2. Scopul  acestuia este de a asigura accesul neingradit si 
adecvat la gazduire in situatiile de urgenta pentru agresorii din 
cazurile de violenta in situatia in care prin ordin de protectie 



provizoriu s-a luat masura evacuarii temporare a acestora din 
locuinta, la cererea acestora. 
     Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se 
incredinteaza Compartimentul de asistenta sociala din cadrul 
primariei zarnesti.  
     Art.4. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va 
transmite  autorităţilor interesate prezenta hotărâre.                             
                                            Presedinte de sedinta, 

                                                  Consilier, 
   Nr. 8/28.02.2019                                                                           
  Zarnesti           

                                                                              Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar, 
                                                                            Baltateanu Argentina  

 
 

 
 “Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in 
sedinta din 28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 

215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi 
pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in 
functie si ______consilieri prezenti la sedinta” 

 
 


