0JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA PESTIUS MIC
PRIMAR
NR.59/872/22.07.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de
urgență în cazurile de violență domestică

În conformitate cu dispozițiile art.36, alin (2), lit.d, alin (6), lit. a pct.2 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, potrivit cărora consiliul
local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni și asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului , a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei și a altor personae sau grupuri aflate în nevoie socială
Prezentul demers are la bază prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței domestic, republicată, cu modificăriel și completările ulterioare, Ordinul
Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/07.12.2018, publicat în M.O.F. din data de
03.02.2019, privind aprobarea procedurii pentru intervenția în cazurile de violență domestică și
prevederile din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 actualizată.
Conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/07.12.2018, încaz
de violență domestică intervenția de urgență se realizează de către echipa mobile alcătuită din
reprezentanți ai serviciului public de asistență socială, sau după caz , de către reprezentanți ai
direcției generale3 de asistență socială și protecția copilului, consiliilor locale revenindu-le
responsabilitatea de a organiza , coordona și sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva
alocării tuturor resurselor umane, material și financiare necesare intervenției de urgență.
Propun ca echipa mobile în caz de violență domestică să aibă următoarea component:
- reprezentanți ai primăriei Peștișu Mic, care se ocupă de asistența socială- coordinator si
2 membrii.
- reprezentant al Poliției comunei Peștișu Mic- 1 membru titular.
Asigurarea transportului echipei mobile în caz de violență domestică se realizează cu
mijlocul de transport al Poliției Peștișu Mic, care asigură securitatea victimei și a echipei
mobile, și /s-au cu mașina primăriei Peștișu Mic.
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REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de
urgență în cazurile de violență domestică
,, Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se
confruntă societatea contemporană, atât din perspectiva consecințelor imediate ale
fenomenului, cât și a implicațiilor pe termen lung pe care astfel de manifestări le au
asupra dezvoltării psiho-comportamentale a copiilor victime sau martori ai actelor de
violență.
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și-a
propus trasarea liniilor directoare în desfășurarea activităților de prevenire și combatere a
violenței domestice.
Pentru a sprijini atât activitatea organelor de poliție cât și pe cea a lucrătorilo r
din serviciile sociale, Legea 217/2003 a fost modificată și completată prin Legea
nr.174/2018 prin care s-a introdus posibilitatea emiterii, de către polițiștii care intervin la
fața locului, a ordinului de protecție provizoriu (inclusiv evacuarea tempo rară a
agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de
proprietate), dar și sintagma “intervenție de urgență” realizată de către o echipă mobilă
constituită la nivelul serviciului public de asistență socială (SPAS).
Prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.2525/07.12.2018,
publicat în Monitorul Oficial în data de 06.02.2019 a fost aprobată Procedura pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, inclusiv modelul “fișei pen tru
evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele
violenței domestice”.
Ordinul nr.2525/2018 stabilește în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale
obligaţia de a constitui o echipă mobilă din reprezentanți ai SPAS care să asigure
eficiența, operativitatea și permanența în ceea ce privește intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică.
Astfel, prin hotărâre a consiliului local, se va desemna un coordonat or al echipei
din care are atributii de asistență socială din cadrul Primăriei Peștișu Mic, dar se va
stabili și componența echipei, precum și datele concrete despre modul de alocare a
mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de
urgență.
Totodată, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului, SPAS va
pune la dispoziția organelor de poliție de pe aceeași rază teritorială datele de contact ale
coordonatorului echipei mobile / persoanelor desemnate cu atribuții în cadrul acesteia,
precum și lista cu centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost
sau alte centre rezidențiale adecvate nevoilor persoanelor fără adăpost, publice sau
private.

Conform prevederilor art.3 din Ordinul nr.2525/2018 echipa mobilă are
următoarele atribuţii:
- 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;
- 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;
- acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
- sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile
sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
- 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.;
- asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu
dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de p rotecţie provizoriu sau
ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;
- colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care
identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii l or;
realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea
putând consta în:
transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită
îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de
urgenţă 112;
- 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;
- 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 agre sori;
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.
De asemenea, conform art.5 din același act normativ “echipa mobilă se
deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate
de către organele de poliţie şi asigură sprijinul necesar pentru orientarea şi conducerea de
îndată a agresorului către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei
publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către
furnizori publici sau privaţi, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale”.
Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr.
292/2011, Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice,
Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în
cazurile de violenţă domestică şi Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem adoptarea unei hotărâri
prin care să se stabilească următoarele:
- reprezentanți ai primăriei Peștișu Mic, care se ocupă de asistența socială- coordinator si
2 membrii.
- reprezentant al Poliției comunei Peștișu Mic- 1 membru titular
.
Asigurarea transportului echipei mobile în caz de violență domestică se realizează cu
mijlocul de transport al Poliției Peștișu Mic, care asigură securitatea victimei și a echipei mobile
și /s-au cu mașina primăriei Peștișu Mic.
Vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.63/1195/22.07.2019
la proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de
urgență în cazurile de violență domestică
Consiliul local al comunei Peștișu Mic, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară
din data de _________________2019
Având în vedere expunerea de motive nr. 59/872/22.07.2019 întocmită de Primarul comunei
Peştişu Mic, referatul de specialitate nr. 119/451/22.07.2019 întocmit de inspector Bera Angela
Analizând rapotul Comisiei de specialitate nr._____/2019 pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, amenajarea
teritoriului, urbanism și realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, servicii publice
și comerț ,cuprinzând avizul favorabil asupra proiectului da hotărâre.
În conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale
nr.2525/07.12.2018, publicat în Monitorul Oficial în data de 06.02.2019 privind
aprobarea procedurii pentru interventia de urgentă în cazurile de violență domestică, ale
Ordinului nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de vionență
domestică de către polițiști, ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările
și completările ulterioare, ale Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale cu modificăriel și completările ulterioare,conform prevederile Legii nr.
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestic, republicată, cu modificăriel și
completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit ,,d,,si e , alin.4 lit ,,a,, pct.2 , și ale art 45 alin.1 si
art.115 alin 1 lit b , din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările și completările ulterioare, ale art.11, alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, republicată
propun :
Art. 1 (1) Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile
de violențpă domestică în comuna Peștișu Mic în următoarea componență:
- reprezentanți ai primăriei Peștișu Mic, care se ocupă de asistența socială- coordinator
si 2 membrii.
- reprezentant al Poliției comunei Peștișu Mic- 1 membru titular
(2) Nominalizarea reprezentanților structurilor care fac parte din echipa mobile
pentru intervenția de urgență în cazurile de fviolență domestică în comuna Peștișu Mic și
atribuțiile acestora se vor face prin Dispoziție a Primarului comunei Peștișu Mic.
Art.2 Se împuternicește primarul comunei Peștișu Mic să încheie acorduri de colaborare
cu reprezentanti ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și cu
reprezentanți ai unor asociații sau fundatii cu activitate relevantă în domeniul violentei domestice
în familie, egalității de sanse între femei și bărbați, , precum și cu Spitalul Județean Hunedoara .

Art.3 Asigurarea transportului echipei mobile în caz de violență domestică se realizează
cu mijlocul de transport al Poliției Peștișu Mic, care asigură securitatea victimei și a echipei
mobile și /s-au cu mașina primăriei Peștișu Mic.
Art.4 Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică în comuna Peștișu Mic este realizată de către coordonatorul desemnat.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinirea se împuternicește primarul comunei Peștișu Mic
Art. 6. Hotărâre poate fi atacată în instanţă, conform procedurilor şi termenelor prevăzute
de legea nr.554/2004 a Contenciosului administrative, actualizata.
Art. 7. Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Peștișu Mic, Instituției Prefectului Județului
Hunedoara și doamnei Bera Angela și se aduce la cunoștiință publică prin afișare
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