ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA PIETROASA
HOTĂRÂRE
privind constituirea echipei mobile care asigură intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică în comuna Pietroasa
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Pietroasa și Referatul de aprobare al
inițiatorului, înregistrat sub nr. 5744 din 19.12.2019 ;
Raportul de specialitate nr. 5745 din 19.12.2019 privind constituirea echipei mobile care
asigură intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în comuna Pietroasa întocmit de
Compartimentul de autoritate tutelară și asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comuneiPietroasa;
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Ținând cont de prevederile :
- art. 1 - 9 din Procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
din data de 07.12.2018, aprobată prin Ordinul nr. 2525/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale ;
- art. 351 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie ;
- Ordinului nr.146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență
domestică ;
- art. 76 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările
ulterioare ;
În temeiul art.129 alin.(7) lit.b), art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/
2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă organizarea echipei mobile constituită pentru a asigura intervenţia de
urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul comunei Pietroasa, în următoarea
componenţă:
- Pîlea Cornel – coordonator al echipei mobile – Primarul comunei Pietroasa ;
- Corb Gheorghe- viceprimar al comunei Pietroasa;
- Roncescu Crina – inspector Compartimentul autoritate tutelară și asistenţă socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa ;
- Rotar Raul – Șeful Postului de Poliţie Comunală Pietroasa ;
ART.2. (1) Pentru a se asigura deplasarea echipei mobile organizată potrivit prezentei
hotărâri, Primăria comunei Pietroasa va pune la dispoziţie, în cazurile de intervenţie,
autoturismul Renault Kadjar cu nr. de înmatriculare BH-99-PCP.
(2) Se asigură, din bugetul local, plata cheltuielilor cu deplasarea echipei mobile.
ART.3. Echipa mobilă prevazută la art. 1 are următoarele atribuții :
a) verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice
ale institutiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul
unic de urgență la nivel național (SNUAU) - 112;
b) realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor
sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță
necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta procedura;
c) acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;
d) sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale
existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora;
e) informează, consiliază si orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de

care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu,
ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
f) asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu
dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul
de protecție, și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;
g) colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică
probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;
h) realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea
putând consta în:
(1) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită
îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență
112;
(2) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea
unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului
de protecție;
(3) orientarea către SPAS sau, după caz, catre furnizorii privați de servicii sociale,
acreditați în conditiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și
aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori;
i) intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci
când prin ordinul de protectie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din
domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
-Primarului comunei Pietroasa ;
-Instituției Prefectului - județul Bihor ;
-membrilor echipei mobile;
-compartimentul asistență socială ;
-se va afișa la sediul Primăriei comunei Pietroasa.

Președinte de ședință,
TOMUȚIU VASILE

Nr.73
Din 30.12.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis
Cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri
Consilieri în funcție: 13
Consilieri prezenți: 12

Contrasemnează:
Secretar general,
ȚICA ADRIANA

