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        PROIECT DE HOTĂ RÂRE nr. 70/15.11.2021  

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile 

de violență domestică 

 

  PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:   

-Adresa nr.19751/04.11.2021 a Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenții de 

urgență în cazurile de violență domestică din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu cu privire la 

comunicarea reprezentanţilor echipei mobile la nivelul comunei Roata de Jos ;  

-Referatul de motivare și aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 492/2232/15.11.2021;  

-Raportul de specialitate al compartimentului Autoritate Tutelară, Asistenţă socială și Arhivă, 

Compartiment Juridic și Secretar General u.a.t., înregistrat sub nr. 493/2233/15.11.2021 ,  

Văzând prevederile;  

- Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie,republicată,cu modificările și 

completările ulterioare, art. 1, art. 2, art. 7, art. 13, art. 14 și art. 15;   

- Ordinului Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr.2525/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență în familie;  

Ordinului comun nr. 146/2578/2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și 

Justiței Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;  

- Legii asistenţei sociale nr.292/2011,cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.75 – 

78;  

- Prevederile art. 155, alin. (2), lit. “d”, art. 129,alin.(1) şi (2),lit.d),alin.(7),lit.b),art.139 alin.(1) şi ale 

art.196,alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

În temeiul art. 136, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul 

administrativ,cu modificările şi completările ulterioare propun Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică și adoptarea unei hotărâri în acest sen, după 

cum urmează:   

HOTĂRÂRE   

Art.1. Se constituie echipa mobilă pentru intervenție de urgență în cazurile de violență   

domestică la nivelul comunei ,în următoarea componență:  

1.  Pintică Florica, consilier grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Autoritate 

Tutelară,   Asistență Socială și Arhivă - coordonator,  

2.    Flaider Evilena Elena, asistent medical comunitar - membru  

3. Zîrnă Marian - Agent sef principal sef Post Poliție Roata de Jos, Județul 

Giurgiu______________- membru.  
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Art. 2. – Atribuțiile Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică sunt cele cuprinse în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt prevăzute la 

art.3 din Anexa la Ordinul nr.2525/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență în familie.  

 

Art. 3. – Se desemnează doamna Pintică Florica – consilier grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Autoritate Tutelară,   Asistență Socială și Arhivă, în calitate de coordonator al 

echipei mobile.  

Art. 4. – Intervențiile echipei mobile vor fi sprijinte, la nevoie de un reprezentant al Postului 

de Poliție ROATA DE JOS.  

.  

Art. 5. – Semnalarea situatiilor urgente de violență domestică pentru care este necesar 

sprijinul din partea echipei mobile se realizeaza la Primaria comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

precum si la solicitarea organelor de politie de pe raza unitatii administrativ teritoriale.  

 

Art.6. Intervențiile echipei mobile vor fi sprijinte, la nevoie de un reprezentant al Postului de    

Poliție ROATA DE JOS.  

 

Art.7. Deplasarea mebrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de 

violenţă domestică se va face cu mijloace de transport aparținând administraţiei publice locale sau 

dacă este posibil cu sprijinul organelor de politie de pe raza unitatii administrativ teritoriale.  

 

Art. 8. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei, iar secretarul general al comunei o va comunica prin 

intermediul Compartimentului Relații cu publicul și R.E.C.L., celor în drept, Instituției Prefectului 

Județul Giurgiu și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției si pe site-ul 

primăriei www.primariaroatadejos.ro.  

INIȚIATOR,  

PRIMAR  

                        GHIDĂNAC MARIN 

                                                                                 Avizat, Secretar general U.A.T. ,  

                                                                                Alexandrescu Camelia Constanța ,  
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Anexa nr. 1 la P.H. nr. 70 / 15 .11.2021  

 

ATRIBUȚIILE ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE 

VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2525 /07.12.2018 privind aprobarea Procedurii 

pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică emis de ministrul muncii şi justiţiei 

sociale, echipa mobile are următoarele atribuții:  

a) verifică semnalările de violenţă 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) - 112;  

b) 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, prevăzute în anexa la Ordinul nr. 2525/2018; c) acordă informare şi 

consiliere victimelor violenţei domestice;  

d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale 

existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;  

e) 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.;  

f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu 

dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de 

protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;  

g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică 

probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;  

h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând 

consta în:  

(i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri 

medicale deurgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;  



(ii) 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;  

(iii) 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 de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;  

j) 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 legii, cazarea într-un centru rezidenţial. 

 

Primar 

GHIDĂNAC MARIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


