
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU -NEAMŢ 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică   
 

Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 

       Având in vedere prevederile Art.7, ale Art. 13 alin. (1) şi (2), ale Art. 14,  Art. 35 1  şi Art. 36 lit. d) 
din Legea  nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, 
       În conformitate cu  prevederile Art. 1, 2 şi 3 din Anexa: Procedura pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică la Ordinul nr. 2525/2018 şi ale Legii 292/2001 a asistenței sociale.  
       Luând act de Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ înregistrată cu nr. 887 din 
20.03.2019 şi de Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu Neamţ, 
înregistrat sub nr. 886 din 20.03.2019. 
        În temeiul art. 36, alin.2, lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi ale   art.117 lit.a 
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
               

Art.1. Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică, în următoare componenţă: 
            - din partea Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamţ, 6(șase) membri,  
            - din partea Poliției Locale Târgu-Neamț -2(doi) membri, polițiști locali 
Art.2. Desemnarea persoanelor prevăzute la art. 1, precum și atribuțiile acestora vor fi stabilite ulterior, 
prin Dispoziție de Primar. 
Art.3 Se desemnează în calitate de coordonator al echipei mobile, Directorul Executiv al Direcţiei de 
Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ.  
Art.4. Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Persoanele Fără Adăpost ,,Sfânta Teodora” Târgu-
Neamț va asigura cazarea în regim de urgență pentru agresorul evacuat temporar din locuință, la 
solicitarea acestuia și în absența altor alternative de cazare. 
Art.5. Deplasarea echipei mobile pentru intervențiile de urgență  se va realiza cu mijlocul de transport al 
Poliției Locale, iar în cazul în care acesta este indisponibil, deplasarea se va face cu mijlocul de transport 
al Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț. 
Art.6. Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț și Poliția Locală vor asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.7. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 
 

Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
                                                                                            

Avizat pentru legalitate 
                      Secretar oras, 

                                                                                                                      c. j. Sabin Isabela    
VEM/HFA 
Ex_ 

 
 
 
 
 



 
  DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI  TÂRGU -NEAMŢ 
  Nr. 887  din 20.03.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică 

 
 

              Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2525/ 2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, intervenția în cazurile de violenţă domestică 
se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă 
socială. 
            În conformiate cu prevederile Legii nr. 217/ 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice, republicată, echipa mobilă care are rolul 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. 
          Urmare aprobării prin Ordinul 2525/ 2018 a Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile 
de violenţă domestică,  din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare intervenţiei de urgenţă, 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 . 
            
           Pentru considerentele arătate și raportat la prevederile art. 1 și art. 2 din actul normativ 
menționat, propun extinderea componenței echipei mobile. Astfel, propun următoarea componență: 

            - din partea Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamț - 6(șase) membri, 
            - din partea Poliției Locale Târgu-Neamț -2(doi) membri,  polițiști locali 

 
              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 iar activitatea echipei este coordonată de către 
reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, respectiv directorul executiv DAS Tg Neamț. 
 
        Față de cele expuse, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț  
proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestică. 

 
 
 
 

    
PRIMAR, 

VASILICĂ   HARPA 



 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                         Aprob, 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TG. NEAMŢ                                        PRIMAR, 
    NR. 886 din 20.03.2019                                                                                  VASILICĂ HARPA 
                                                                                                                     

                                                                                                                             
 

                                              RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de 
urgenţă în cazurile de violenţă domestică 

 
 

         Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru 
prevenirea violenţe domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a 
drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice. 

          Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și 
completările ulterioare a introdus posibilitatea emiterii, de către polițiștii care intervin la fața 
locului, a ordinului de protecție provizoriu (inclusiv evacuarea temporară 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.  

            Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2525/ 2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, intervenția în cazurile de violenţă 
domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de 
asistenţă socială. 

            În conformiate cu prevederile Legii nr. 217/ 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice, republicată, echipa mobilă care are rolul 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. 
          Urmare aprobării prin Ordinul 2525/ 2018 a Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică,  din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare intervenţiei de urgenţă, 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 . 

           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 iar activitatea echipei este coordonată de 
către reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, respectiv directorul executiv DAS Tg 
Neamț, care va fi  desemnat prin aceeași hotărâre . 
 
Conform art. 3 din Ordinul 2525/ 2018 , echipa mobilă va avea următoarele atribuţii: 
a)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; 

b)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; 

c)acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; 



d)sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente 

pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; 

e)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.; 

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: 

      -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; 

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. 

 
                Față de cele mai sus menționate, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 292/ 2011 a 
asistenței sociale precum și a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
Ordinului 2525/ 2018  privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestică și Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare ale acestora, propunem aprobarea unei hotărâri prin care să se stabilească 
următoarele: 

- Constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, având în 
componență  6(șase) membri din partea Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamţ și  
din partea Poliției Locale Târgu-Neamț -2(doi) membri, polițiști locali 
-  Desemnarea persoanelor precum și atribuțiile acestora vor fi stabilite ulterior, prin Dispoziție de 
Primar. 
-  Desemnarea Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ, în 
calitate de coordonator al echipei mobile 
-  Asigurarea deplasării echipei mobile pentru intervențiile de urgență  să fie realizată cu mijlocul de 
transport al Poliției Locale, iar în cazul în care acesta este indisponibil, deplasarea se va face cu 
mijlocul de transport al Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț. 

 
 
 

Director executiv 
 Buduroi Emanuel 
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