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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL MIHĂILEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea componentei echipei mobile si a procedurii pentru 

interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica  
 

 
        Consiliul Local al comunei Mihăilești  
        Avand in vedere: 

 referatul de aprobare nr. 487 din 30.01.2020 a primarului comunei 
Mihăilești privind stabilirea componentei echipei mobile si a procedurii pentru 

interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica; 

 raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de 
resort, înregistrat sub nr. 681 din 10.02.2020. 

 avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Mihailesti. 
 prevederile art 6, art. 35^1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si 

combaterea violentei in familie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art. 75 si art. 76 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 prevederile Ordinului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 

2525/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de 

violenta in familie 
In temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr.  57/2019 privind 

Codul Administrativ  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1. Se constituie echipa mobila de interventie in cazurile de violenta in 

familie la nivelul comunei  Mihăilești, in urmatarea componență: 

 Simion Gheorghe, viceprimar - coordonator 
 Masgras Adriana Carmen, inspector  - membru 

 Chințoiu Eduard George, preot – membru 

 Necula Adrian, agent politie – membru 
 Stănescu Gabriela Zâna, medic – membru  

Art.2. Echipa mobila are urmatoarele atributii: 

a. Verifica semnalarile de violenta domestica efectuate prin intermediul 
liniilor telefonice ale institutiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de 

urgenta, altele decat numarul unic de urgenta la nivel national – 112. 

b. Realizeaza evaluarea initiala a gradului de risc din perspectiva acordarii 
serviciilor sociale, pe baza Fisei pentru evaluarea gradului de risc si stabilirea 

masurilor de siguranta neceare pentru victimele violentei domestice, prevazute in 

anexa la Ordinului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 2525/2018 pentru 

aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta in familie. 
c. Acorda informare si consiliere victimelor violentei domestice. 

d. Sprijina victimele violentei domestice, prin orientarea acestora catre 

serviciile sociale existente pe raza localitatii/judetului, adecvate nevoilor acestora. 
e. Informează, consiliazăşi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de 

protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de 
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protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea 

unui certificat medico-legal etc.; 

f. 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; 

g. Colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în 
care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; 

h. Realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după 

caz, acestea putând consta în: 
i. 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; 
ii. 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; 

iii. 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; 
i. 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. 

          Art.3. 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 catre DGASPC Buzau. 

 Art.4. La dispozitia echipei mobile va fi pus autoturismul marca Daewoo 
Nubira, cu numarul de inmatriculare BZ-10-SPA, apartinand UAT Mihailesti. 

 Art.5.Pentru verificarea semnalărilor privind situaţiile de violenţa domestică, 

reprezentanţii autoritatii locale au drept de acces în sediile sau punctele de lucru ale 

persoanelor juridice, precum şi la domiciliul persoanelor fizice. Verificarea 
semnalărilor privind violenţa domestică se realizează cu sprijinul organelor de poliţiei 

de pe raza UAT Mihailesti.  

  Art.6. Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Cristiean MARIN 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                              Violeta – Adelina TUDOSE 

Mihăileşti  
17.02.2020 

Nr.10 

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data de 

17.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  
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