
 

 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 

 H O T Ă R Â R E  
 

Nr. __ din 27.02.2019 
 

privind stabilirea componenței echipei mobile 
 pentru intervenția de urgentă in cazurile de violență domestică 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
          Examinând expunerea de motive nr. 3381 din 19.02.2019 înaintată de către  Primarul 
municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr.2202  din 
data de 18.02.2019, întocmit de Direcția de Asistență Socială; 

 Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate 
nr. ___ din 27.02.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;  

Având în vedere prevederile:  
- Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea 

Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 
- Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 

sociale; 
- Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 
- Ordinului Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale  

nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către 

polițiști; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alineatul (2) literele d) și e), alineatul (6) litera a) 

punctul 2, alineatul (7) litera c), ale art. 45 alineatul (2) litera f), precum şi ale art. 115 

alineatul (1) litera b) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 – (1) Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică de pe raza municipiului Roman, după cum urmează:    



 

 

1. - reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Roman: coordonator - 7 membri; 
2. - reprezentant al Poliției Locale Roman -1 membru; 

 
   - (2) Nominalizarea reprezentanților instituțiilor care fac parte din echipa mobilă 

pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Roman și 

atribuțiile acestora se va face prin Dispoziţie a Primarului municipiului Roman. 
   

     Art. 2 Se împuternicește Direcția de Asistență Socială Roman să încheie Acorduri de 
colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum 
și reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței 

domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în 

domeniul caritabil. 
 

         Art. 3 Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică în municipiul Roman, se realizează cu mijlocul de transport al Poliției locale 

Roman, care asigură securitatea victimei și a echipei mobile. 
 

Art. 4 (1) Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică în municipiul Roman este realizată de către reprezentantul Direcţiei de 

Asistență Socială Roman. 
           (2) Direcția de Asistență Socială Roman va elabora procedura de lucru a 

echipei mobile care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local în prima ședință ordinară a 

acestuia după aprobarea prezentei hotărâri a Consiliului Local privind stabilirea componenței 

echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 
 

Art. 5 Primarul municipiului Roman, prin Direcţia de Asistență Socială Roman, va 
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului 

Roman, în termenul prevăzut de lege, autortaţilor şi persoanelor interesate. 

 
 
Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 

       Consilier                                            Secretarul Municipiului Roman, 
Constantin HOLBAN                                               Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre 

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă 
în cazurile de violență domestică 

 
Violenţa domestică afectează grav relaţiile sociale şi lipsa unor măsuri adecvate pentru 

prevenirea şi combaterea acestui fenomen generează costuri sociale şi financiare pentru 

sistemul public de sănătate, sistemul de protecţie socială şi asistenţă socială, domeniul ordine 

publică şi siguranţă, justiţie, sistemul penitenciar. 
Prevenirea și combaterea violenței domestice, protecția și promovarea drepturilor 

victimelor violenței domestice fac parte din politica de ocrotire și sprijinire a familiei și impun 

măsuri adecvate destinate să contribuie la diminuarea actelor de violenţă în familie, să 

atenueze sentimentul de insecuritate al victimei, să reducă riscul recidivei şi să faciliteze 

reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracţiuni de violenţă domestică. 
Potrivit prevederilor art.1 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică, intervenția de urgență în cazurile de violență domestică se realizează de către 

echipa mobilă alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență socială, denumit în 

continuare SPAS si ai politiei locale. 
 Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea 

Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică prevede că, în 

vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce privește intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, 

coordona și sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor 

umane, materiale și financiare necesare intervenției de urgență.  
În acest sens, prin hotărâre a consiliului local, componența echipei mobile poate fi 

extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției locale, serviciului public de asistență 

medicală comunitară, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, reprezentanți ai 

diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari, etc.  
Prin aceeași hotărâre a consiliului local privind stabilirea componenței echipei mobile 

se prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la 

dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență. 
 Având în vedere aspectele menţionate anterior, supun spre analiză şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Roman proiectul de hotărâre privind componenței echipei 

mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică, în forma prezentată. 
 
  
                                                    Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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 la nivel internaţional, cât şi la nivelul 

României; este răspândită la nivelul tuturor categoriilor sociale şi are efecte 

grave asupra sănătăţii, calităţii vieţii şi bunăstării victimelor şi familiilor lor. 
Violenţa domestică este, în egală măsură şi o problemă a nerespectării şi a 

încălcării drepturilor omului, complexitatea ei solicitând intervenţia activă şi 

directă a autorităţilor responsabile, atât în ceea ce priveşte acordarea măsurilor 

de sprijin diversificate, a protecţiei integrităţii personale a victimelor, cât şi 

protejarea intereselor lor sociale comune, precum libertatea şi demnitatea 

persoanei.  
Violenţa domestică afectează grav relaţiile sociale şi lipsa unor măsuri 

adecvate pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen generează costuri 
sociale şi financiare pentru sistemul public de sănătate, sistemul de protecţie 

socială şi asistenţă socială, domeniul ordine publică şi siguranţă, justiţie, 

sistemul penitenciar. 
Prevenirea și combaterea violenței domestice, protecția și promovarea 

drepturilor victimelor violenței domestice fac parte din politica de ocrotire și 

sprijinire a familiei și impun măsuri adecvate destinate să contribuie la 

diminuarea actelor de violenţă în familie, să atenueze sentimentul de insecuritate 

al victimei, să reducă riscul recidivei şi să faciliteze reintegrarea socială a 
persoanelor care au comis infracţiuni de violenţă domestică. 

 Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman împreună cu celelalte 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile 

necesare pentru prevenirea violenţei domestice, pentru preîntâmpinarea unor 
situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei 

domestice, prin furnizarea de informații și programe de educație despre 

modalitățile prin care se pot preveni, evita, recunoaște și raporta cazurile de 

violență.  
Potrivit prevederilor art.1 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență 

în cazurile de violență domestică, intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți ai 

serviciului public de asistență socială, denumit în continuare SPAS. 



 
Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi 

de realizare a demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, constând 

în: transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima 

necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea 

organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, 

orientarea către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

denumită în continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii 

în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz 

pentru victime şi agresori. 
  Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică prevede că, în vederea asigurării eficienței, operativității și 

permanenței în ceea ce privește intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, coordona și 

sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor 

umane, materiale și financiare necesare intervenției de urgență.  
În acest sens, prin hotărâre a consiliului local, componența echipei mobile 

poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției locale, serviciului 

public de asistență medicală comunitară, oricăror alți specialiști din cadrul 

aparatului propriu, reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii sociale, 

voluntari, etc.  
La momentul stabilirii componenței echipei mobile se va desemna prin 

aceeași hotărâre a consiliului local un coordonator din cadrul serviciului public 
de asistență socială. Nominalizarea reprezentanților instituțiilor care fac parte 

din echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

în municipiul Roman și atribuțiile acestora se va face prin Dispoziţie a 

Primarului municipiului Roman. Coordonarea echipei mobile pentru intervenția 

de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Roman este realizată 

de către reprezentantul Direcţiei de Asistență Socială Roman. 
Din componența echipei mobile pot face parte reprezentanți ai diferitelor 

culte religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor 

asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, 

egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în 

domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri//convenții de parteneriat.  
Prin aceeași hotărâre a consiliului local privind stabilirea componenței 

echipei mobile se prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului 

de transport care este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de 
urgență. 

Direcția de Asistență Socială Roman va elabora procedura de lucru a 

echipei mobile care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local în prima 

ședință ordinară a acestuia după aprobarea prezentei hotărâri a Consiliului Local 

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică. 
 Având în vedere aspectele menţionate anterior, propunem Consiliului 
Local al municipiului Roman aprobarea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică semnalate.                                   

DIRECTOR EXECUTIV, 
Sorina Monac 


