
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 
 

 HOTĂRÂRE 

   privind actualizarea și stabilirea componenței echipei mobile,  

                      pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică        

 

Consiliul Local  al comunei Gherăești, județul Neamț;  

           Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 83/05.01.2021 la proiectul de hotărâre,  prin care se propune 

stabilirea și actualizarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr. 410  din data de 18.01.2021; 

 - prevederile Art. 351 și Art. 352 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

prevederile Ordinului nr. 2525/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, privind 

aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 

- adresa nr. 19594/30.05.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Neamț, înregistrată sub nr. 5277/03.06.2019 la Primăria Comunei Gherăești; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         

    Art.1.  (1) Se actualizează și stabilește componența echipei mobile, pentru intervenția 

de urgență în cazurile de violență domestică, astfel: 

 

Nr 

crt 

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA ÎN CADRUL 

ECHIPEI 

1 Dl. Diaconu George – Cosmin – inspector Compartiment Asistență 

Socială  

Coordonator echipă mobilă 

2 Dl. Cobzariu Dan – Viceprimarul Comunei Gherăești Membru 

3 Dl. Lungu Jenică – șef S.V.S.U Membru  

4 Dl. Enciu Adrian –consilier juridic Membru 

5 D-na Bărgăoanu Laura – Daniela – Director Școala Gimnazială, 

Comuna Gherăești 

Membru 

6 Agent Post Poliție Gherăești Membru 

 

Art.2. Atribuțiile echipei mobile de intervenție la cazurile de violență domestică la 

nivelul Comunei Gherăești, județul Neamț, sunt următoarele: 

- verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale 

instituțiilor publice abilitate; 

-realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe 

baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare 

pentru victimele violenței domestice; 

-acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice; 



-sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale 

existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora; 

-informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care 

aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin 

de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico – legal, etc; 

-asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități 

sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de 

protecție și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora; 

-realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acesta putând 

consta în: 

a)-transport la unitatea sanitară cea mai apropiată, în situațiile în care victima necesită îngrijiri 

medicale de urgență, sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112; 

b)-sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui 

ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești, în vederea emiterii ordinului 

de protecție; 

c)-orientarea către S.P.A.S sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, acreditați 

în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării 

managementului de caz pentru victime, și după caz, pentru agresori; 

d)-intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când 

prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din 

domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial. 

          Art. 3. (1) Echipa mobilă va verifica  semnalările privind situațiile de violență 

domestică, organelor de poliție de pe raza teritorială în care  s-a semnalat situația de violență 

domestică. 

         (2) Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă va fi transportată cu autoturismul din 

dotarea Primăriei Comunei Gherăești. 

            Art.4. Se aprobă procedura de intervenție, conform anexei la prezenta hotărâre.  

            Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Asistență 

Socială din cadrul Primăriei Comunei Gherăești și de către fiecare membru al echipei mobile. 

             Art.6. La data prezentei, prevederile H.C.L nr. 65/26.07.2019, încetează.  

 Art.7. Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

ILIEȘI AUREL 
 

Nr.   6                                                                                                            Contrasemnează 

Din 29.01.2021                                                                                                                                Secretar general, 

                                                                                                                                                     Marcela Pălănceanu 

 

 

 

 

Adoptată  în şedinţa din 29 ianuarie 2021 cu un număr de 15 voturi “pentru” ,…-…. împotrivă  şi ……-…. 

“abţineri” din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 

 

 

 
 



 


