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Nr.

din 18.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 1 din HCL nr. 44 din 28.05.2021 privind aprobarea
procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, întrunit în ședință
ordinară în luna noiembrie 2021;
Analizând:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Doljești nr.11870 din
18.11.2021;
- Raportul compartimentului de asistență socială, protecția și promovarea
drepturilor copilului, nr. 11869 din 18.11.2021;
Având in vedere Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având in vedere Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea
violenței domestice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr.
2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgență in cazurile de
violență domestică;
În conformitate cu raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Doljești;
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1)Se modifică art.1 din HCL nr. 44 din 28.05.2021 privind
aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică și va avea următorul cuprins:
”Se aprobă constituirea echipei mobile în următoarea componență:
- Cojocaru Marius-Claudiu - viceprimar comuna Doljești-coordonator;
- Chichiriţă Mihaela-inspector în cadrul compartimentului de asistență socială,
protecția și promovarea drepturilor copilului-membru;
-Bulai Andreea- inspector în cadrul compartimentului de asistență socială,
protecția și promovarea drepturilor copilului-membru;
- Adochiţei Gheorghe- şef serviciu situaţii de urgenţă-membru.

(2) Atât coordonatorul, cât și membrii echipei mobile, vor avea atribuțiile
prevăzute de legislația în vigoare privind violența domestică, acestea urmând a fi
prevăzute în fișa postului fiecărui membru al echipei mobile.
Art. 2. Celelalte articole din HCL nr. 44 din 28.05.2021 privind aprobarea
procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică rămân
neschimbate.
Art.3._ Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către membrii echipei
menționați în art.1 .
Art.4._ Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
secretarului general al comunei Doljești, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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Nr. 11870 din 18.11.2021
REFERAT DE APROBARE
privind modificarea art. 1 din HCL nr. 44 din 28.05.2021 privind aprobarea procedurii
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Prin Raportul de specialitate nr.11869 din 18.11.2021 întocmit de către inspectorii din
cadrul Compartimentului de asistență socială, protecția și promovarea drepturilor copilului se
susţine modificarea art. 1 din HCL nr. 44 din 28.05.2021, referitoare la constituirea echipei
mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe
raza comunei Doljești.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea
violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere
şi aprobare, Consiliului Local Doljești, proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL
nr. 44 din 28.05.2021-aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică.
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Nr. 11869 din 18.11.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea art. 1 din HCL nr. 44 din 28.05.2021 privind aprobarea procedurii
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă
societatea contemporană, atât la nivel internaţional cât şi la nivelul României. Acest fenomen
întâlnit în familiile din cadrul diverselor categorii sociale are efecte grave asupra sănătăţii,
calităţii vieţii şi bunăstării victimelor şi familiilor acestora.
Prevenirea şi combaterea violenţei domestice, protecţia şi promovarea drepturilor
victimelor violenţei domestice, fac parte din politica de ocrotire şi de sprijinire a familiei şi
impun măsuri adecvate destinate să contribuie la diminuarea actelor de violenţă în familie, să
atenueze sentimentul de insecuritate al victimei, să reducă riscul recidivei şi să faciliteze
reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracţiuni de violenţă domestică.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile
necesare pentru prevenirea violenţei domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de
încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice.
Potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 2.525/2018 privind aprobarea Procedurii
pentru intervenţia de urgenţă in cazurile de violenţă domestică, intervenţia în aceste cazuri se
realizează de către echipa mobilă alcatuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă
socială.
Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare inițială și de
realizare a demersurilor necesare pentru depășirea riscului imediat, constând în: transport la
unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale,
sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui
ordin de protecție provizoriu, orientarea către Direcția generală de asistență socială și protecția
copilului (...) sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate
nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și agresori".
În vederea asigurării eficienţei, operativităţii si permanenţei în ceea ce priveşte
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a
organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor
umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă.
În acest sens, prin hotărârea consiliului local având nr. 44 din 28.05.2021 a fost
aprobată procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe
raza comunei Doljești.
Tinând cont de schimbările intervenite în structura organizatorică a personalului
Primăriei Doljești care au avut loc în ultima perioadă de timp și un membru al echipei
menționate mai sus, nu își mai desfășoară activitatea în cadrul instituției implicate, considerăm
că este necesară modificarea art. 1 din HCL nr.44 din 28.05.2021- aprobarea procedurii pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza comunei Doljești.
Față de cele expuse, vă supunem spre analiză și aprobare raportul de specialitate privind
actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de
violență domestică, după cum urmează:
 Cojocaru Marius-Claudiu - viceprimar comuna Doljești-coordonator;

 Chichiriţă Mihaela - inspector în cadrul compartimentului de asistență socială, protecția și
promovarea drepturilor copilului-membru;
 Bulai Andreea - inspector în cadrul compartimentului de asistență socială, protecția și
promovarea drepturilor copilului-membru;
 Adochiţei Gheorgh e- şef serviciu situaţii de urgenţă-membru.
Atât coordonatorul cât şi ceilalţi membri ai echipei mobile vor avea atribuţii conform
legislaţiei în vigoare privind violenţa domestică care vor fi prevăzute în Fişa postului pentru
fiecare membru al echipei mobile. Fişele postului membrilor echipei mobile vor cuprinde
atribuţii şi sarcini conform ,,Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă
domestică ” aprobată prin Ordinul nr. 2525 din 07.12.2018.

Inspector,
Chichiriță Mihaela
Bulai Andreea

