
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E   
privind constituirea echipei  mobile pentru intervenția de urgență  

în cazurile de violență domestică de pe raza comunei Vânători-Neamț, județul Neamț 
 
           Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț;   

                Examinând propunerile primarului comunei Vânători-Neamț, cuprinse în referatul de aprobare privind 
constituirea echipei  mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza comunei 
Vânători Neamț și raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, ambele înregistrate sub nr.4977 din 
25.10.2019; 

          Având în vedere temeiurile juridice: 
-prevederile art. 13 lit. g), h) și h1), art. 351 ,352 și 36 lit. d) din Legea nr.217/2003, r2) pentru  prevenirea și 

combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Ordinului nr.2525 din 2018- privind aprobarea Procedurii pentru interveneția de urgență în cazurile 

de violență domestică; 
          În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b), ale art.139 alin.(1), precum si ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
         ART.1 (1) Se constituie echipa  mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 
de pe raza comunei Vânători-Neamț,  în următoarea componență: 
1.David Ana Maria, șef  serviciu, Serviciul de Asistență Socială - coordonator; 
2.Amariei Dana Andreea, inspector debutant, Serviciul de Asistență Sociala - membru;  
3.Urzica Iuliana, inspector asistent,Serviciul de Asistență Sociala - membru; 
4.Andrei Elena Carmen, mediator sanitar, Serviciul de Asistență Sociala - membru; 
5.Savoiu Vasile, politist local, Compartimentul Poliție locală - membru; 
6.Cosofret Gheorghita Iulian, politist local, Compartimentul Politie locala - membru; 
7.Nechita Vasile, politist local, Compartimentul Politie locala - membru; 
8.Petraru George Flavian, politist local,  Compartimentul Poliție locală- membru; 

                       (2) Atribuțiile echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazuri de violență domestică sunt 
cele prevăzute de Ordinul 2525 din 2018 – privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile 
de violență domestică, anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

       ART.2 Se împuternicește Primarul comunei Vânători-Neamț să încheie acorduri de colaborare cu 
reprezentanți ai diferitelor culte religioase, reprezentative pe plan local precum și reprezentanți ai unor asociații 
sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, 
sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil. 
      ART.3 Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în 
comuna Vânători-Neamț se realizează cu mijlocul de transport autoturism DACIA LOGAN, nr. de 
inmatriculare NT-11-WYX folosit de Compartimentul Poliție locală și aflat în dotarea U.A.T. Comuna 
Vănători Neamț. 

ART.4  În bugetul anual local vor fi prevăzute sume pentru susținerea serviciilor sociale si a altor 
măsuri de asistență socială pentru victimele violenței domestice și pentru alte masuri ce vizează prevenirea și 
combaterea violenței domestice. 



ART.5  Se suportă, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în urma luării în 
evidență a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, 
precum și cele necesare pentru obținerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenței domestice. 

ART.6  Se suportă, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în urma luării în 
evidență a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu asistența medicală a victimelor 
violenței domestice care nu sunt asigurate medical. 

ART.7 Primarul comunei Vânători-Neamț prin aparatul de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri. 

  ART.8  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate. 
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Din  31.10.2019 

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E   
privind constituirea echipei  mobile pentru intervenția de urgență  

în cazurile de violență domestică de pe raza comunei Vânători Neamț, județul Neamț 
 
           Consiliul local al comunei Vânători Neamț, județul Neamț;   

                Examinând propunerile primarului comunei Vânători Neamț, cuprinse în referatul de aprobare privind 
constituirea echipei  mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza comunei 
Vânători Neamț și raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, ambele înregistrate sub nr.4977 din 
25.10.2019; 

          Având în vedere temeiurile juridice: 
-prevederile art. 13 lit. g), h) și h1), art. 351 ,352 și 36 lit. d) din Legea nr.217/2003, r2) pentru  prevenirea și 

combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Ordinului nr.2525 din 2018- privind aprobarea Procedurii pentru interveneția de urgență în cazurile 

de violență domestică; 
          În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b), ale art.139 alin.(1), precum si ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
         ART.1 (1) Se constituie echipa  mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 
de pe raza comunei Vânători Neamț,  în următoarea componență: 
1.David Ana Maria, șef  serviciu, Serviciul de Asistență Socială - coordonator; 
2.Amariei Dana Andreea, inspector debutant, Serviciul de Asistență Sociala - membru;  
3.Urzica Iuliana, inspector asistent,Serviciul de Asistență Sociala - membru; 
4. Andrei Elena Carmen, mediator sanitar, Serviciul de Asistență Sociala - membru; 
5.Savoiu Vasile, politist local, Compartimentul Poliție locală - membru; 
6.Cosofret Gheorghita Iulian, politist local, Compartimentul Politie locala - membru; 
7.Nechita Vasile, politist local, Compartimentul Politie locala - membru; 
8.Petraru george Flavian, politist local,  Compartimentul Poliție locală- membru; 

                       (2) Atribuțiile echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazuri de violență domestică sunt 
cele prevăzute de Ordinul 2525 din 2018 – privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile 
de violență domestică, anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

       ART.2 Se împuternicește Primarul comunei Vânători-Neamț să încheie acorduri de colaborare cu 
reprezentanți ai diferitelor culte religioase, reprezentative pe plan local precum și reprezentanți ai unor asociații 
sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, 
sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil. 
      ART.3 Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în 
comuna Vânători-Neamț se realizează cu mijlocul de transport autoturism DACIA LOGAN, nr. de 
inmatriculare NT-11-WYX folosit de Compartimentul Poliție locală și aflat în dotarea U.A.T. Comuna 
Vănători Neamț. 



ART.4  În bugetul anual local vor fi prevăzute sume pentru susținerea serviciilor sociale si a altor 
măsuri de asistență socială pentru victimele violenței domestice și pentru alte masuri ce vizează prevenirea și 
combaterea violenței domestice. 

ART.5  Se suportă, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în urma luării în 
evidență a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, 
precum și cele necesare pentru obținerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenței domestice. 

ART.6  Se suportă, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în urma luării în 
evidență a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu asistența medicală a victimelor 
violenței domestice care nu sunt asigurate medical. 

ART.7 Primarul comunei Vânători-Neamț prin aparatul de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri. 

  ART.8  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 

                                                                      Avizat pt.  legalitate, 
                                                                      Secretar, 

                                                                    Alina – Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           



                                                     Anexa la H.C.L nr.60 din 31.10.2019 

ATRIBUȚIILE ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA 

 ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 
         

     Echipa mobilă are 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 care face parte integrantă din prezenta procedură; 
    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:  
    (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 agresoriş 
    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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
CCOOMMUUNNAA  VVÂÂNNĂĂTTOORRII  NNEEAAMMŢŢ  
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Nr.  4977  din 25.10.2019 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgență în  cazurile de 
violență domestică 

            Fenomenul  violenței domestice reprezintă o problemă socială  gravă  și de amploare  cu  care  se 
confruntă toate societățile contemporane și care afectează persoanele din toate mediile socio-economice  și  din  
toate nivelurile de educație. 
           Întrucât Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a arătat unele 
disfuncționalități, precum și nevoia stabilirii unor instrumente de lucru mai precise, care să sprijine atât 
activitatea organelor de poliție, cât și pe cea a lucrătorilor din serviciile sociale, aceasta a fost modificată și 
completată în mai multe rânduri, iar, în același  scop, la data de 06.02.2019,  în Monitorul Oficial a fost publicat 
Ordinul  ministrului muncii și justiției sociale nr. 2525, emis la data de 07.12.2018, prin care a fost aprobată 
Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, inclusiv modelul  fișei pentru 
evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice. 
         Ordinul nr. 2525/2018 statuează la art. 1 faptul că intervenția de urgență în cazurile de violență domestica 
se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți  ai serviciului public de asistență socială  și, 
totodată, stabilește responsabilitatea consiliilor locale de a organiza, coordona și sprijini activitatea echipei 
mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale și financiare necesare intervenției  de 
urgență , în vederea  asigurării  eficienței, operativității și permanenței  în ceea ce privește  intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică. 
          Articolul 1 al actului normativ sus- menționat stipulează de asemenea, faptul că prin hotărâre a 
consiliului local , componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției 
locale, serviciului public de asistență comunitară, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, 
reprezentanți ai diferiților furnizori de servicii sociale, voluntari,etc., precum și faptul că la momentul stabilirii 
componenței echipei mobile se va desemna prin aceeași hotărâre un coordinator din cadrul serviciului public de 
asistență social. 
          Prin aceeași hotărâre  a consiliului local privind stabilirea componenței echipei mobile urmează să se 
prevadă și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei 
mobile pentru intervențiile de urgență și după caz, dacă  nu se identifică la nivel instituțional resursele necesare, 
acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la furnizori privați de servicii sociale care furnizează 
servicii sociale în domeniu, astfel cum este prevăzut la articolul 1,alin. 5, din Ordinul nr. 2525/2018. 
            Luând act de cele de mai sus, vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea echipei 
mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

PRIMAR, 
Maria  Petrariu 
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Nr.  4977  din 25.10.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

               Fenomenul  violenței domestice reprezintă o problemă socială  gravă  și de amploare  cu  care  se 
confruntă toate societățile contemporane și care afectează persoanele din toate mediile socio-economice  și  din  
toate nivelurile de educație. 

          Întrucât Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a arătat unele 
disfuncționalități, precum și nevoia stabilirii unor instrumente de lucru mai precise, care să sprijine atât 
activitatea organelor de poliție ,cât și pe cea a lucrătorilor din serviciile sociale, aceasta a fost modificată și 
completată în mai multe rânduri, iar ,în același  scop , la data de 06.02.2019,  în Monitorul Oficial a fost 
publicat Ordinul  ministrului muncii și justiției sociale nr. 2525, emis la data de 07.12.2018, prin care a fost 
aprobată Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică , inclusiv modelul ,, fișei 
pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței 
domestice". 

         Ordinul nr. 2525 statuează la art. 1 faptul că intervenția de urgență în cazurile de violență domestic se 
realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți  ai serviciului public de asistență socială  și, 
totodată, stabilește responsabilitatea consiliilor locale de a organiza, coordona și sprijini activitatea echipei 
mobile din perspective alocării tuturor resurselor umane, material și financiare necesare intervenției  de urgență 
, în vederea  asigurării  eficienței, operativității și permanenței  în ceea ce privește  intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică. 

          Articolul 1 al actului normativ sus- menționat stipulează de asemenea, faptul că prin hotărâre a 
consiliului local , componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției 
locale, serviciului public de asistență comunitară, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, 
reprezentanți ai diferiților furnizori de servicii sociale, voluntari,etc., precum și faptul că la momentul stabilirii 
componenței echipei mobile se va desemna prin aceeași hotărâre un coordinator din cadrul serviciului public de 
asistență social. 

         Prin aceeași hotărâre  a consiliului local privind stabilirea componenței echipei mobile urmează să se 
prevadă și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei 
mobile pentru intervențiile de urgență și după caz, dacă  nu se identifică la nivel instituțional resursele necesare, 
acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la furnizori privați de servicii sociale care furnizează 
servicii sociale în domeniu, astfel cum este prevăzut la articolul 1,alin. 5, din Ordinul nr. 2525/2018. 



           Conform prevederilor art. 3 din Ordinul nr. 2525/2018, echipa mobilă are urmatoarele atributii: 

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 care face parte integrantă din prezenta procedură;  

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. ătoarele atributii : 

          De asemenea ,potrivit art. 5 din același act normativ ,, 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 
autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către 
furnizori publici sau privaţi, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale". 



            Față de cele  de mai sus, în conformitate  cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestic, Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția 
de urgență în cazurile de violență domestica propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se 
stabilească următoarele: 

         -constituirea echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestica în urmatoarea 
componență: 

1.David Ana Maria          - sef  serviciu        -Serviciul de Asistență Socială          - coordonator; 
2.Amariei Dana Andreea- asistent social      -Serviciul de Asistență Sociala          - membru;  
3.Urzica Iuliana               -inspector asistent - Serviciul de Asistență Sociala         - membru; 
4.Andrei Elena Carmen  -mediator sanitar   - Serviciul de Asistență Sociala         - membru; 
5.Savoiu Vasile                -politist local         - Birou Politie locala                          - membru; 
6.Cosofret Gheorghita     -politist local          - Birou Politie locala                          - membru; 
7.Nechita Vasile              -politist local          - Birou Politie locala                          - membru; 
8.Petrariu Flavian            -politist local          - Birou Politie locala                          - membru; 
 
       - Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în comuna 
Vânători Neamț se realizează cu mijlocul de transport autoturism DACIA LOGAN, nr. de inmatriculare NT-11-
WYX folosit de Biroul  Poliție locală și aflat în dotarea U.A.T. Comuna Vănători Neamț. 
 
           
 

Serviciul de Asistență Socială, Registratură, Relații cu Publicul, 
șef serviciu,Ana Maria David  

 
 


