ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 33 / 2019
Privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș,județul Harghita,întrunit în ședință ordinară în data de
29 martie 2019;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 4/58/19.03.2019;
-Raportul de specialitate nr. 4/59/19.03.2019 a Compartimentului de Asistență Socială și
Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș prin care se
propune constituirea Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
la nivelul comunei Gălăuțaș , județul Harghita;
-Prevederile: Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată,
cu modificările completările ulterioare;
-Ordinului Comun al Ministerului de Interne și Ministerului Muncii și Justiției Sociale
nr.146/2578/18.12.2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică;
-Dispozițiile art.1 ,art.2 ,art.3 ,art.8, art.9 din anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Muncii și Justiției
sociale nr.2525/07.12.2018 pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
-Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gălăuţaş,
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor nr.6/19/20.03.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate,
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.6/21/21.03.2019,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 6/
20/21.03.2019 ,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.(d, alin.(6) lit.(a pct.2 art.39 alin.(1), art.45 și art.115
alin.(1) lit.(b din Legea nr.215/2001 a adminitrației publice locale, republicată, cu modifcările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.(1). Se constituie echipa mobilă ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică la nivelul comunei Gălăuțaș,județul Harghita, având următoarea componență:
Nume și prenume

Nr.
Crt.
1
2

Bayko Dalina-Anca
Platon Marinela

3
4
5

Mîndru Sorin-Ilie
Orban Janos
Țifrea Daniel

Funcția deținută în cadrul
autorității
Referent de specialitate
Asistent medical
comunitar
Polițist local
Polițist local
Polițist local

Coordonator/membru
Coordonator
Membru
Membru
Membru supleant
Membru supleant

Art. (2). Atribuțiile echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
sunt cele prevăzute în anexa nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.(3). Asigurarea transportului echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de
violență domestică se va realiza de către Poliția locală Gălăuțaș cu ajutorul mjloacelor de transport din
dotarea acestei instituții publice.
Art.(4). Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de membrii comisiei desemnate la
art.1, iar hotărârea va fi comunicată persoanelor și autorităților interesate de către secretarul unității
administrativ-teritoriale.
Gălăuțaș, la 29 martie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

Anexa nr.1 la HCL nr. 33/2019
ATRIBUȚIILE
ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ
Echipa mobilă prevăzută 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:
- 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;
- 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.
Gălăuțaș, la 29 martie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

