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REFERAT DE APROBARE 

 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică 

 
Intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează de către 

echipa mobilă alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă socială.  
În vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale și cele 
judeţene au responsabilitatea de a organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei 
mobile, din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare intervenţiei de urgenţă. În acest sens, prin hotărâre a consiliului local, 
componenţa echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanţi ai 
poliţiei locale, serviciului public de asistenţă medicală comunitară, oricăror alţi 
specialişti din cadrul aparatului propriu, reprezentanţi ai diferiţilor furnizori privaţi de 
servicii sociale, voluntari etc.  

La momentul stabilirii componenţei echipei mobile se va desemna prin aceeaşi 
hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de asistenţă socială. 
            Din componenţa echipei mobile pot face parte reprezentanţi ai diferitelor culte 
religioase reprezentative pe plan local, precum şi reprezentanţi ai unor asociaţii sau 
fundaţii cu activitate relevantă în domeniul violenţei domestice, egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi, sprijinului umanitar, acţiunilor în domeniul caritabil, cu care au 
fost încheiate acorduri de parteneriat/convenţii, voluntari. 
           Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local privind stabilirea componenţei echipei 
mobile se prevăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport 
care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă şi, după caz, 
dacă nu se identifică la nivel instituţional resursele necesare, acestea pot fi asigurate 
prin contractarea de servicii de la furnizorii privaţi de servicii sociale care furnizează 
servicii sociale în domeniu.  

Intervenţia de urgenţă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării 
serviciilor sociale în situaţiile de violenţă domestică, iar activitatea echipei este 
coordonată de către reprezentantul serviciului public de asistenţă socială desemnat prin 
hotărâre a consiliului local. 

In acest sens propun un proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei 
echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică. 

 
VICEPRIMAR, 

LISTAR GHEORGHE - MANOLE 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestică 

  

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate ale primarului întocmesc 
rapoartele de specialitate. 

Conform prevederilor art.1, alin.(1) și (2) din Ordinul nr. 2525/2018  privind aprobarea 
Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică interventia de urgenta 
in cazurile de violenta domestica se realizeaza de catre echipa mobila, alcatuita din 
reprezentanti ai serviciului public de asistenta sociala, denumit in continuare SPAS, iar 
consiliile locale/judeţene au responsabilitatea de a organiza, coordona şi sprijini activitatea 
echipei mobile prevăzute la alin. (1) din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă. În acest sens, prin hotărâre a 
consiliului local/consiliului judeţean, componenţa echipei mobile poate fi extinsă prin 
includerea unor reprezentanţi ai poliţiei locale, serviciului public de asistenţă medicală 
comunitară, oricăror alţi specialişti din cadrul aparatului propriu, reprezentanţi ai diferiţilor 
furnizori privaţi de servicii sociale, voluntari etc. 

Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean privind stabilirea 
componenţei echipei mobile se prevăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului 
de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă , asa cum 
prevede alin (5) al aceluiasi articol. 

Vicerimarul comunei poate propune un proiect de hotărâre privind stabilirea 
componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică,  
consiliul local fiind abilitat de lege să hotărască oportunitatea adoptării acestuia. 
 
 
 

Consilier superior, 

VIORICA PALADI 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile 

de violenţă domestică 
 

Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
propriu al primarului cu nr.1554 /23.03.2021, 
 analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare nr. 
1553 /23.03.2021, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, 

în baza prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 
2525/2018 emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale pentru intervețtia de urgență în 
cazurile de violență domestică, 

în temeiul art.196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019- Noul Cod Administrativ, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Art.1. – (1) - Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile 
de violență domestică de pe raza comunei Unțeni, formată din: 

- PALADI VIORICA – consilier superior - coordonator echipa mobilă; 
- NASTASIU GEANINA-MIHAELA – asistent medical comunitar -  membru; 
- ȘOPTICĂ OTILIA – referent SVSU – membru; 
-      NICHIFOR CORNELIU – muncitor calificat (șofer). 

            -  (2) – Intervenţia de urgenţă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării 
serviciilor sociale în situaţiile de violenţă domestică, cu respectarea atribuțiilor prevăzute de lege. 

 Art.2. - (1)Echipa mobilă va verifica  semnalările privind situațiile de violență domestică, cu 
sprijinul organelor de poliție de pe raza teritorială în care   s-a semnalat situația de violență domestică. 

- (2) Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă va fi transportată  cu  mijlocul de transport  
aflat în dotarea primăriei. 

Art.3. – Membrii echipei mobile desemnați la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
 

INITIATOR, 
LISTAR GHEORGHE-MANOLE 


