
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. /(c 
DIN/ o2 

Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta 
domestica 

Initiator: Hurdubae Catalin-Constantin, Primarul municipiului Tecuci, judetul Galaji; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 9 ţ  

din 15c22.70ţ5 
Consiliul Local al mun. Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinar ă  in data 

de 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 9 

din 	J2o9 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Juridic 	inregistrat sub 

nr. 94,3 din i52 	. k9 
Avand in vedere referatul intocmit de Directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala 

Tecuci inregistrat sub nr. 	39 	din 	12 .- 0 2.&2 (9 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 si 5; 
Avand in vedere Legea nr. 292/20 1 1 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
Avand in vedere Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand din vedere Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica; 
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (6), lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In baza prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 1 15, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 

privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba constituirea echipei mobile in urmatoarea componenta: 
- Dorosan Dorina —consilier superior- Compartiment protectia copilului si a persoanelor 

victime ale violentei -coordonator; 
- Ilinca Cristina-consilier superior--Compartiment juridic si autoritate tutelara 

- Cacescu Irina-inspector de spcialitate -Compartimentul monitorizare si interventii in 
situatii de urgenta 

- Paic Andreea- referent-Compartimentul monitorizare si interventii in situatii de urgenta 
Art. 2. Deplasarea echipei mobile la interventii in cazuri de violenta domestica va fi 

asigurata de autoturismul echipei de patrula aI Politiei Locale Tecuci. Aceasta va asigura si 
securitatea echipei mobile. 



Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci si a 
Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT 
mun. Tecuci. 

Presedinte de sedinta, 

Contrasemneaza, 
Sem_:_etar, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 	 DIN /O225 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile 
de violenta domestica 

Violenţa domestică  este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunt ă  societatea 
contemporană, atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul României. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să  ia măsurile necesare 
pentru prevenirea violenţe domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situa ţii de încălcare 
repetată  a drepturilor fundamentale ale victimelor violen ţei domestice. 

Potrivit art. 351  din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violen ţei 
domestice, modificata si completata prin Legea nr. 1 74/20 1 8: 

Intervenţia de urgenţă  se realizează  din perspectiva acordării serviciilor sociale prin 
ntermediul unei echipe mobile formate din reprezentan ţi ai Directiei de Asistenţă  Socială,. 
(2) Echipa mobilă  are rol de verificare a semnal ărilor, de evaluare ini ţială  şi de realizare a 
demersurilor necesare pentru dep ăş irea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitar ă  
cea mai apropiată  în situaţiile în care victima necesit ă  îngrijiri medicale, sesizarea organelor de 
cercetare penal ă, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protec ţie provizoriu, 
orientarea către Direcţia generală  de asistenţă  socială  şi protecţia copilului, în vederea g ăzduirii în 
centre reziden ţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori. 

Conform art. 1 din Ordinul 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interven ţia de 
urgenţă  în cazurile de violenţă  domestică : 
(1) Intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă  domestică  se realizeaz ă  de către echipa mobilă  

alcătuită  din reprezentanţ i ai serviciului public de asisten ţă  socială, denumit în continuare SPAS, 
sau, după  caz, de către reprezentan ţi ai direcţiei generale de asisten ţă  socială  ş i protecţia copilului, 
denumită  în continuare DGASPC. 
(2) In vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce prive şte interven ţia de 
urgenţă  în cazurile de violen ţă  domestică, consiliile locale/jude ţene au responsabilitatea de a 
organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile prev ăzute Ia alin. (1) din perspectiva 
alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare interven ţiei de urgen ţă  
5) Prin aceea şi hotărâre a consiliului local/consiliului jude ţean privind stabilirea componen ţei 
echipei mobile se prev ăd ş i datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care 
este pus la dispozi ţia echipei mobile pentru interven ţiile de urgenţă . 
Avand in vedere cele aratate mai sus, propunem constituirea echipei mobile in urmatoarea 
componenta: 

Dorosan Dorina—consilier superior-Compartiment protectia copilului si a persoanelor victime 
ale violentei -coordonator; 



Ilinca Cristina-consilier superior-Compartiment juridic si autoritate tutelara; 
Cacescu Irina-inspector de specialitate-Compartimentul monitorizare si interventii in situatii de 

urgenta; 
Paic Andreea- referent-Compartimentul monitorizare si interventii in situatii de urgent. 
Deplasarea echipei mobile la interventii in cazuri de violenta domestica va fi asigurata de 

autoturismul echipei de patrula al Politiei Locale Tecuci. Aceasta va asigura si securitatea echipei 
mobile. 

Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local proiectul 
de hotarare in forma initiata. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUI 
NR. O23 DIN tJ 2  2 . 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile 
de violenta domestica 

Violenţa domestică  este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunt ă  societatea 
contemporană, atât Ia nivel interna ţional, cât şi la nivelul României. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să  ia măsurile necesare 
pentru prevenirea violen ţe domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situa ţii de încălcare 
repetată  a drepturilor fundamentale ale victimelor violen ţei domestice. 

Potrivit art. 351  din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, modificata si completata prin Legea nr. 174/2018: 

Intervenţia de urgenţă  se realizează  din perspectiva acord ării serviciilor sociale prin 
ntermediul unei echipe mobiie formate din reprezentan ţi ai Directiei de Asistenţă  Socială,. 
(2) Echipa mobilă  are rol de verificare a semnal ărilor, de evaluare ini ţială  şi de realizare a 
demersurilor necesare pentru dep ăş irea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitar ă  
cea mai apropiată  în situaţiile în care victima necesit ă  îngrijiri medicale, sesizarea organelor de 
cercetare penal ă, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protec ţie provizoriu, 
orientarea c ătre Direc ţia generală  de asistenţă  socială  ş i protecţia copilului, în vederea găzduirii în 
centre rezidenţiale adecvate nevoilor ş i aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori. 

Conform art. 1 din Ordinul 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interven ţia de 
urgenţă  în cazurile de violen ţă  domestică : 
(1) Intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă  domestică  se realizează  de către echipa mobilă  

alcătuită  din reprezentan ţi ai serviciului public de asisten ţă  socială, denumit în continuare SPAS, 
sau, după  caz, de către reprezentan ţi ai direcţiei generale de asistenţă  socială  ş i protecţia copilului, 
denumită  în continuare DGASPC. 
(2) In vederea asigurării eficienţei, operativităţii ş i permanenţei în ceea ce prive şte intervenţia de 
urgenţă  în cazurile de violenţă  domestică, consiliile locale/jude ţene au responsabilitatea de a 
organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile prev ăzute la alin. (1) din perspectiva 
alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare interven ţiei de urgenţă  
5) Prin aceea şi hotărâre a consiliului local/consiliului jude ţean privind stabilirea componen ţei 
echipei mobile se prev ăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care 
este pus la dispozi ţia echipei mobile pentru interven ţiile de urgenţă . 
Avand in vedere cele aratate mai sus, propunem constituirea echipei mobile in urmatoarea 
componenta: 

Dorosan Dorina —consilier superior- Compartiment protectia copilului si a persoanelor victime 
ale violentei -coordonator; 

Ilinca Cristina-consilier superior-Compartimentjuridic si autoritate tutelara; 



Cacescu Irina-inspector de specialitate-Compartimentul monitorizare si interventii in situatii 
de urgenta; 

Paic Andreea- referent-Compartimentul monitorizare si interventii in situatii de urgenta; 
Deplasarea echipei mobile la interventii in cazuri de violenta domestica va fi asigurata de 

autoturismul echipei de patrula al Politiei Locale Tecuci. Aceasta va asigura si securitatea echipei 
mobile. 

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile de 
legal itate. 

Serviciul Juridic 

Consilier juridic 



*** 
URO. 

*** 

ROMÂNIA 	 : 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
! 

TECUCI 

805300 TECUCI, 
str. Elena Doamna nr. 2, 
Tel. 0372-727.239; fax:0236-820.052; web: 
www.Drimariatecuci.ro ; 
e-mail: asistenta_socialamunicipiultecuci.ro 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 
Nr.  j(002/0-'oJL» ~ 

CATRE, 
Primaria Municipiului Tecuci 

In atentia: d-lui Primar Hurdubae Catalin Constantin 
Referitor la: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 
Document emis de: Directia de Asistenta Sociala Tecuci 

Violenţa domestică  este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunt ă  societatea 
contemporană, atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul României. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să  ia măsurile necesare pentru 
prevenirea violenţe domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situa ţii de încălcare 
repetată  a drepturilor fundamentale ale victimelor violen ţei domestice. 

Potrivit art. 3 5 1  din Legea nr. 2 1 7/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 
modificata si completata prin Legea nr. 1 74/20 1 8: 

Intervenţia de urgenţă  se realizează  din perspectiva acord ării serviciilor sociale prin 
ntermediul unei echipe mobile formate din reprezentan ţi ai Directiei de Asistenţă  Socială,. 
(2) Echipa mobil ă  are rol de verificare a semnal ărilor, de evaluare iniţială  şi de realizare a 
demersurilor necesare pentru dep ăşirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitar ă  cea 
mai apropiată  în situaţiile în care victima necesit ă  îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare 
penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protec ţie provizoriu, orientarea 
către Direc ţia generală  de asistenţă  socială  şi protecţia copilului, în vederea găzduirii în centre 
rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori. 

Conform art. 1 din Ordinul 2525/20 1 8 privind aprobarea Procedurii pentru interven ţia de 
urgenţă  în cazurile de violenţă  domestică : 
(1) Intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă  domestică  se realizează  de către echipa mobilă  

alcătuită  din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă  socială, denumit în continuare SPAS, sau, 
după  caz, de către reprezentan ţi ai direcţiei generale de asisten ţă  socială  şi protecţia copilului, 
denumită 	 în 	 continuare 	 DGASPC. 
(2) In vederea asigur ării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce prive şte intervenţia de 
urgenţă  în cazurile de violenţă  domestică, consiliile locale/jude ţene au responsabilitatea de a 
organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile prev ăzute la alin. (1) din perspectiva 
alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă  
5) Prin aceea şi hotărâre a consiliului local/consiliului jude ţean privind stabilirea componen ţei echipei 
mobile se prevăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la 
dispoziţia echipei mobile pentru interven ţiile de urgenţă . 

Avand in vedere cele aratate mai sus, propunem constituirea echipei mobile in urmatoarea 
componenta: 

Dorosan Dorina —consilier superior- Compartiment protectia cof 	soane1or victime ale 
violentei -coordonator; 	

,,7r 	
\ 

Ilinca Cristina-consilier superior--Compartiment juridic si 	, 	 \ 

• 	 j 



Cacescu Irina-inspector de specialitate -Compartimentul monitorizare si interventii in situatii de 
urgenta 

Paic Andreea- referent-Compartimentul monitorizare si interventii in situatii de urgenta 
Deplasarea echipei mobile la interventii in cazuri de violenta domestica va fi asigurata de 

autoturismul echipei de patrula al Politiei Locale Tecuci. Aceasta va asigura si securitatea echipei 
mobile. 

Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre aprobarea Conisliului Local Tecuci Procedura 
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica. 

DirppfAV. 


