
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 

HOTARÂREA 

nr. 6 din 24 octombrie 2019  

privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de 

urgență în cazurile de violența domestică 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d)    prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e)  prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;   

f)    art. 129 alin. (2) lit. d) raportate la art. 155 alin. (1) lit. d) precum și cu cele ale alin. (5) lit. c), 

art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

g)  ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

muncă şi protecţie socială, protectia copiilor si tineret 

d) raportul comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-

culturale și sportive, culte, protecția mediului și turism 

 In temeiul art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 29 

ianuarie 2020, adoptă prezenta hotărâre 

 

        Art. 1. Se constituie echipa mobilă ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică la nivelul comunei Oltina în următoarea componență: 

Anișoara Miu – asistent social  

Ramona Măciucă – inspector stare civilă  

Sorin-Alexandru Vârdol – polițist local 

      Art. 2. Se desemnează doamna Anișoara Miu, asistent social în aparatul de specialitate al primarului 

comunei Oltina, în calitate de coordonator al echipei mobile constituită conform art. 1. 

      Art. 3. Echipa mobilă prevăzută la art. 1 are următoarele atribuții: 

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:   

  (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. 4.   Echipa mobilă se deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute de la momentul 

semnalării efectuate de către organele de poliţie şi asigură sprijinul necesar pentru orientarea şi conducerea 

de îndată a agresorului către spațiul special amenajat în Clădirea administrativă situată în localitatea 

Oltina, str. Lalelelor nr. 47. 

     Art. 5.   La dispoziția echipei mobile va fi autoturismul marca Dacia Logan MCV, cu nr. De 

înmatriculare CT 10 LTI, aparținând comunei Oltina. 

     Art. 6.   Pentru verificarea semnalărilor privind situaţiile de violenţa 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 poliție de 

pe raza comunei Oltina. 

     Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului 

comunei Oltina și prefectului județului Constanța, persoanelor desemnate la art. 1 și se aduce la cunoștință 

publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.comunaoltina.ro   

 

      

 

   

                                                                                                                                                        

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

 …………………………….……… 

                  Petre CICU 

Contrasemnează, 

SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


