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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÂRTEȘTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

Nr. 802 din 12.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violență domestică la

nivelul comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

 Expunerea de motive prezentată de domnul primar, înregistrată cu nr. 801 din
12.02.2019;

 Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului
Suceava nr. 47207 din 12.02.2019;

 Prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 2525 /2018 privind
aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

 Prevederile art. 6 lit. n) lit. qq) și lit. rr) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu
modificările și completările ulterioare;

 Prevederile art. 3, art. 7 și art. 351 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile art. 118 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinara şi în reţea în situaţiile
de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie
multidisciplinara şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români
migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

 Prevederile art. 193, art. 194 şi art. 195 din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constituie echipa mobilă de intervenţie în cazurile de violență domestică la

nivelul comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

1. Solcan Ana-Maria — consilier – Compartiment asistență socială, autoritate tutelară

și asistență medicală comunitară;

2. Strugariu Mircea- Andrei – viceprimarul comunei;
3. Mireuță Spiridon-consilier juridic/șef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al

primarului;

4. Hrincescu Ioan Paul – Șef Post Poliţie Pârteștii de Jos;
5. Cazacincu Elisabeta–medic de familie –Cabinet Medical Individual Pârteștii de Jos
6. Moldovan Eleonora- asistent medical comunitar-Primăria comunei Pârteștii de Jos;
Art. 2. Echipă mobilă prevăzută la art. 1 are următoarele atribuţii:
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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 domestic;

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 deurgenţă 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 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.

Art. 3. Se desemnează coordonatorul echipei mobile de intervenţie în cazurile de

violență domestică la nivelul comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava, dra Solcan Ana-
Maria – consilier în cadrul Compartimentui asistență socială, autoritate tutelară și asistență

medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârteștii de Jos.

Art. 4. Se asigură, din bugetul local, plata cheltuielilor cu deplasarea echipei mobile.
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Art. 5. Primarul comunei Pârteștii de Jos, Compartimentul asistenţă socială, autoritate

tutelară şi asistență medicală comunitară din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Pârteștii de Jos şi persoanele desemnate la art. 1 şi art. 3 vor aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor interesate
Iniţiator:
ptr PRIMAR,
Viceprimar

Avizat pentru legalitate:
Strugariu Mircea-Andrei

Secretarul comunei,

Ciornei Laura


