ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 24 /2019
privind aprobarea procedurii pentru intervenŃia de urgenŃă în cazurile de
violenŃă domestică în municipiul Orăştie

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.28/2019, expunerea de motive a
primarului nr.1896/12.02.2019, raportul Serviciului Public de AsistenŃă Socială
Orăştie nr.321/12.02.2019 şi rapoartele de avizare ale comisiei pentru administraŃie
locală şi comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte;
În baza prevederilor art.35¹ din Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi
combaterea violentei domestice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art.1 din Ordinul Ministerului Muncii şi JustiŃiei Sociale
nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenŃia de urgenŃă în cazurile
de violenŃă domestică;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(6), lit.”a”, pct.2 şi art.45, alin.(1) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă Procedura pentru intervenŃia de urgenŃă în cazurile de violenŃă
domestică în municipiul Orăştie, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aprobă componenŃa echipei mobile pentru intervenŃia de urgenŃă în
cazurile de violenŃă domestică din municipiul Orăştie, după cum urmează :
- Stoica Claudia – inspector în cadrul S.P.A.S Orăştie - coordonator;
- ŞteŃco Monica – inspector în cadrul S.P.A.S Orăştie – membru;
- Sicoe Dana – psiholog în cadrul C.S.V Orăştie – membru;
- Binder Daniela – asistent medical comunitar – membru;
- Echipajul PoliŃiei Locale aflat în serviciu – membri.
Art.3 : Transportul echipei mobile pentru intervenŃia de urgenŃă în cazurile de
violenŃă domestică se va efectua cu autoturismul Dacia Logan cu numărul de
înmatriculare HD -20 -WPW, aflat în dotarea PoliŃiei Locale Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul,
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie şi Serviciul PoliŃia Locală Orăştie.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie;
- Serviciului PoliŃia Locală Orăştie.

Orăştie, 21.02.2019

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 21 februarie 2019, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).

ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL

Anexă
la H.C.L nr. 24 /2019

PROCEDURĂ
pentru intervenŃia de urgenŃă în cazurile de violenŃă domestică din municipiul Orăştie

Art.1. IntervenŃia de urgenŃă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării
serviciilor sociale în situaŃiile de violenŃă domestică iar activitatea echipei se desfăşoară permanent şi
este coordonată de către reprezentantul Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
Art.2. Echipa mobilă prevăzută la art. 1 are următoarele atribuŃii:
a) verifică semnalările de violenŃă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale
instituŃiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenŃă, altele decât numărul unic de
urgenŃă la nivel naŃional (SNUAU) - 112;
b) realizează evaluarea iniŃială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe
baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranŃă necesare pentru
victimele violenŃei domestice, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
c) acordă informare şi consiliere victimelor violenŃei domestice;
d) sprijină victimele violenŃei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale
existente pe raza localităŃii/judeŃului, adecvate nevoilor acestora;
e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecŃie de care
aceasta poate beneficia din partea instituŃiilor competente: ordin de protecŃie provizoriu, ordin de
protecŃie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal, etc.;
f) asigură măsurile de protecŃie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităŃi
sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecŃie provizoriu sau ordinul de protecŃie, şi
păstrează confidenŃialitatea asupra identităŃii acestora;
g) colaborează cu serviciile de asistenŃă medicală comunitară în situaŃia 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 situaŃiile în care victima necesită îngrijiri
medicale de urgenŃă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenŃă 112;
(ii) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliŃie pentru emiterea unui
ordin de protecŃie provizoriu, sesizarea instanŃelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de
protecŃie;
(iii) orientarea către către furnizorii privaŃi de servicii sociale, acreditaŃi în condiŃiile legii, în
vederea găzduirii în centre rezidenŃiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru
victime şi, după caz, pentru agresori;
i) intervine în cazurile de violenŃă domestică, la solicitarea organelor de poliŃie, atunci când
prin ordinul de protecŃie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu,
iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenŃial.
Art.3. Echipa mobilă se deplasează la faŃa locului în maximum 90 de minute de la momentul
semnalării efectuate de către organele de poliŃie şi asigură sprijinul necesar pentru orientarea şi
conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidenŃiale gestionate de autorităŃile administraŃiei

publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici
sau privaŃi, de pe raza unităŃii administrativ-teritoriale.
Art.4. În urma evaluării gradului de risc pentru victimele violenŃei domestice, reprezentanŃii
SPAS referă cazurile către compartimentul de violenŃă domestică din cadrul DGASPC sau, după caz,
către furnizorii privaŃi de servicii sociale, în vederea luării în evidenŃă şi a realizării managementului
de caz.
Art.5. Pentru verificarea semnalărilor privind situaŃiile de violenŃa domestică, reprezentanŃii
SPAS au drept de acces în sediile sau punctele de lucru ale persoanelor juridice, precum şi la
domiciliul persoanelor fizice. Verificarea semnalărilor privind violenŃa domestică se realizează cu
sprijinul poliŃiei locale sau, după caz, al organelor de poliŃie de pe raza teritorială a municipiului
Orăştie.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

