
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
  COMUNA VALEA CRIŞULUI
          CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 50/2019
Privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de

violență în familie

Consiliul local al comunei Valea Crişului, județul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.09.2019,
Având în vedere raportul de avizare a compartimentului de contabilitate, avizul comisiei

de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  şi  avizul  secretarului  general  al  comunei  Valea
Crişului,

În baza şi în executarea prevederilor:
- Legii nr 217/2003  pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestic, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului  ministrului  muncii  şi  justiţiei  sociale  nr  2525/2018  privind  aprobarea

Procedurii pentru intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă domestică
- Ordinului  ministrului  afacerilor  interne  şi  ministrului  muncii  şi  justiţiei  sociale  nr

146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către
poliţişti

- Legii nr 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit ”d”, alin (7) lit ”b” şi art 196 alin (1) lit ”a” din

O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1. Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile
de violenţă domestică în comuna Valea Crişului, în următoarea componenţă:

- dna László Réka-Klára – referent în cadrul Compartimentului de asistenţă socială –
Coordonator echipă mobilă

-  dna Bencze  Ildikó -  consilier  în  cadrul  Compartimentului  de  asistenţă  socială  –
membru

- dl Szép Zoltán - şofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Crişului – membru

Art. 2. Echipa mobilă nominalizată la art 1, îndeplineşte 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 la Ordinul ministrului muncii
şi justiţiei sociale nr 2525/2018;

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 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. La dispoziţia echipei mobile va fi autoutilitara marca Dacia Duster, cu număr de
înmatriculare CV 69 JUD, proprietatea comunei Valea Crişului.

Art.  4 Pentru  verificarea  semnalărilor  privind  situaţiile  de  violenţă  domestică,
reprezentanţii SPAS au drept de acces în sediile sau punctele de lucru ale persoanelor juridice,
precum şi la domiciliul persoanelor fizice. Verificarea semnalărilor privind violenţa domestică
se realizează cu sprijinul organelor de poliţie de pe raza comunei Valea Crişului.

Art.5. Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  echipa  mobilă
nominalizată la art 1.

Valea Crişului, la 19.09.2019

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             Secretar general al comunei
           KARÁCSONY LÁSZLÓ                                           PANAITE ANA-DIANA


