MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____
privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de
violență domestică
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de
28.02.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr.32901/2019 şi raportul nr.32904/2019 al
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se
propune aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de
violență domestică;
În conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, modificată și
completată, Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice,
modificată și completată, Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de
violenţă domestic și Legii Politiei Locale nr.155/2010;
În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct.2, art.45 alin.1, art.123
alin1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență
domestică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția echipei mobile prevăzută la art.1 din prezenta
hotărâre, a unui mijloc de transport aparținând Poliției Locale a Municipiului
Craiova.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Juridică, Asistenţă de Specialitate şi
Contencios Administrativ, Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția de
Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
Nr. 32901/18.02.2019

Expunere de motive
privind adoptarea hotararii de consiliu avand ca obiect componenta echipei mobile pentru
interventia in cazuri de violenta domestica si punerea la dispozitia echipei mobile a unui
mijloc de transport apartinand Politiei Locale Craiova
In vederea asigurarii eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale 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/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.

Pentru verificarea semnalarilor privind situatiile de violenta domestica,
reprezentantii SPAS au drept de acces la sediile sau punctele de lucru ale persoanelor
juridice, precum si la domiciliul persoanlor fizice.Verificarea semnalarilor privind violenta
domestica se realizeaza cu sprijinul politiei locale sau, dupa caz , al organelor de politie de
pe raza teritoriala in care s-a semnalat situatia de violenta domestica .
Echipei mobila este compusa din 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 si este coordonata de un representant al
Directiei de Asistenta Sociala Craiova.

Urmare a celor de mai sus, supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului
Craiova „privind adoptarea hotararii de consiliu avand ca obiect componenta echipei
mobile pentru interventia in cazuri de violenta domestica punerea la dispozitia echipei
mobile a unui mijloc de transport apartinand Politiei Locale Craiova
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Mihail Genoiu

Director Executiv,
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RAPORT
privind adoptarea hotararii de consiliu avand ca obiect componenta echipei
mobile pentru interventia in cazuri de violenta domestica

Prin nota de fundamentare inregistrata sub nr.48/14.02.2018 Directia de
Asistenta Sociala Craiova propune aprobarea componentei echipei mobile pentru
intervatia in cazurile de violenta domestica si punerea la dispozitia echipei mobile
a unui mijloc de transport apartinand Politiei Locale Craiova.
Analizand propunerea formulate apreciem ca intruneste conditiile de
legalitate date fiind cele ce succed :
Prin Ordinul nr. 2525/2018 publicat in Monitorul Oficial nr.95 publicat in
06.02.2019 au fost aprobate procedurile pentru interventia de urgenta in cazuri de
violenta domestica.
In conformitate cu art.1 alin.2 din Ordinul sus evocat asigurarea eficienţei,
operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte intervenţia de urgenţă în cazurile
de violenţă domestică, consiliile locale 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/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.
Echipei mobila este compusa din 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 si
este coordonata de un representant al Directiei de Asistenta Sociala Craiova.
Atributiile echipei mobile sunt prevazute la art.3 din Ordinul 2525/2018 si
constau in :
• 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 care face parte integrantă din prezenta
procedură;
• 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 protecţie 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 lor;
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 agresori;
• 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.
In ceea ce priveste mijlocul de transport necesar pentru interventiile de urgenta
acesta va fi asigurat de catre Politia Locala prin punerea la dispozitie a echipei
mobile de interventie.
Date fiind cele expuse in temeiul, Legii nr.292/2011 asistentei sociale cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea 217/2003 pentru prevenirea si
combaterea violentei domestice cu modificarile si completarile ulterioare ,
Ordinul 2525/2018 privind aprobarea proceduri de pentru interventia de urgenta
in cazurile de violenta domestica , Legea 155/2010 Legea Politiei Locale si Legea
215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile
ulterioare, propunem urmatoarele:
-aprobarea componentei echipe mobile pentru interventia in cazurile de
violenta domestica, conform anexei la prezentul raport;
-aprobarea punerii la dispozitia echipei mobile a unui mijloc de transport
apartinand Politiei Locale Craiova.

Director executiv,
Ovidiu Mischianu

Întocmit,
cons.jur.George Robert Ghita

Anexa la Raportul nr.32904/18.02.2019

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.____/2019

COMPONENȚA ECHIPEI MOBILE PRIVIND INTERVENȚIA ÎN
CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMENSTICĂ

1. Coordonator-reprezentant al Direcției de Asistență Socială Craiova;
2. Reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Craiova-2 membri;
3. Reprezentant al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete
Medicale și Creșe din Municipiul Craiova-1 membru;
4. Polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova-2
membri;
5. Reprezentant al Centrului Social de Urgență pentru Persoanele fără
Adăpost din Municipiul Craiova „Sf.Vasile”-1 membru.

