ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta
domestica pe raza com.Pacureti , jud. Prahova
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta
ordinara in data de 28 martie 2019: Vazand :- nota de fundamentare a primarului
comunei Păcureţi înregistrată cu nr. 1038/2019; referatul responsabilului cu resursele
umane înregistrat cu nr.1039/.2019;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii si
Justitiei Sociale pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica;Ordinul comun nr.
146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domnestica de catre politisti;prevederile
art.75, 76, 77 si 78 din Legea asistentei sociale nr. 292/20.12.2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;prevederile art. 36 alin. (2), lit. d si alin. (6), lit. a, pct. 2 din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
com.Pacureti , jud. Prahova .
Avizul secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
In temeiul art. 36 si art.45 , din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba componenta echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta
domestica pe raza com. Pacurteti , jud. Prahova, formata din:
1.BRANOIU LUCICA – inspector superior – coordonator echipa
2.BĂJENARU ALEXANDRA-ȘTEFANIA –consilier principal – membru
3.CORDUNA DANIELA – bibliotecar – membru
4.DINU GEORGE CATALIN – politist local – membru
5. PIRVAN LAURA-ELENA– politist local – membru

Art.2 Transportul echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta
domestica, se realizeaza cu mijloace de transport personale ale membrilor echipei care sa asigure
securitatea atat a victimei, cat si a echipei mobile.
Art.3 Semnalarea situatiilor urgente de violenta domestica pentru care este necesar sprijinul
din partea echipei mobile se realizeaza prin intermediul liniilor telefonice ale institutiilor publice
abilitate precum si la solicitarea organelor de politie de pe raza unitatii administrativ teritoriale.
Art. 4. Se aproba atributiile echipei mobile conform Anexei 1 , anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de compartimentele cu
atributii in domeniu , din cadrul aparatului de specialitate al primarului si va fi
transmisa persoanelor si institutiilor interesate de secretarul comunei Pacureti , jud.
Prahova .
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Anexa 1 , la H.C.L. nr. 14/ 28 martie 2019
ATRIBUTIILE ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTIA DE URGENTA IN CAZURILE DE
VIOLENTA DOMESTICA PE RAZA COM.PACURETI , JUD. PRAHOVA
Potrivit art.3 din Ordinul nr. 2525/2018 pentru
interventia
de urgenta in cazurile de
violenta domestica, echipa mobila are urmatoarele atributii:
-verifica semnalarile de viHolenta 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 (SNUAU) – 112;
-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 necesare pentru
victimele violentei domestice;
-acorda informare si consiliere victimelor violentei domestice;
-sprijina victimele violentei domestice, prin orientarea acestora catre serviciile sociale existente
pe raza localitatii / judetului, adecvate nevoilor acestora;
-informeaza, consiliaza si orienteaza victima in ceea ce priveste masurile de protectie de care aceasta
poate beneficia din partea institutiilor competente: ordin de protectie provizoriu, ordin de protectie,
formularea unei plangeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal, etc;
-asigura masurile de protectie sociala necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilitati,
sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protectie provizoriu sau de ordinul de protectie si -pastreaza confidentialitatea asupra identitatii acestora;
-colaboreaza cu serviciile de asistenta medicala comunitara in situatia in care identifica probleme
medicale privind victimele si / sau copiii lor;
-realizeaza demersurile necesare pentru depasirea riscului imediat, dupa caz, acestea putand
consta in :
-transport la unitatea sanitara cea mai apropiata in situatiile in care victima necesita ingrijiri medicale
de urgenta sau, dupa caz, sesizarea numarului unic pentru apeluri de urgenta – 112;
-sesizarea organelor de urmarire penala, sesizarea organelor de politie pentru emiterea unui
ordin de protectie provizoriu, sesizarea instantelor judecatoresti in vederea emiterii ordinului de
protectie;
-orientarea catre SPAS sau, dupa caz, catre furnizorii privati de servicii sociale, acreditati in
conditiile legii, in vederea gazduirii in centre rezidentiale adecvate nevoilor si aplicarii
managementului de caz, pentru victime si , dupa caz, pentru agresori;
-intervine in cazurile de violenta domestica, la solicitarea organelor de politie, atunci cand prin
ordinul de protectie provizoriu s-a dispus masura evacuarii temporare a agresorului din domiciliu, iar
acesta din urma a solicitat potrivit legii , cazarea intr-un centru rezidential.

Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei
domestice, persoanele desemnate de autoritatile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenta
domestica, vor avea urmatoarele atributii principale:
-monitorizarea cazurilor de violenta domestica din sectorul sau unitatea teritoriala deservita; culegerea
informatiilor asupra acestora; intocmirea unei evidente separate; asigurarea accesului la informatii la cererea
organelor judiciare si a partilor sau reprezentantilor acestora;
-informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadrul activitatii lor specifice intalnesc situatii de
violenta domestica;
-identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate in conflict si indrumarea acestora spre servicii de
specialitate;
-colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului si raportarea cazurilor, in conformitate cu
legislatia in vigoare.
Membrii echipei mobile, indeplinesc si alte atributii care decurg din legislatia specifica domeniului de
activitate.
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