
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333        

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU    
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333        
  

 
 

                  
 P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

            Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei    mobile precum 
şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a  acesteia la 

nivelul comunei   Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă 
domestică 

 
             Consiliul Local al Comunei Bozioru, jud. Buzău, întrunit în şedinţă    

<<ordinară>>; 
   Având în vedere: 
o Referatul secretarului general al comunei, înregistrat sub 

nr.3.193/20.11.2020; 
o Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bozioru; 
o Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.2525/2018 pentru 

aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă în 
familie; 

o Ordinul comun nr.146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne 
şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale privind modalitatea de gestionare a 
cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti; 

o Prevederile art.75 -78 din Legea asistenţei sociale nr.292/20.12.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 196, alin (1) litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1. - Se constituie echipa mobilă de intervenţie în cazurile de violenţă 
domestică, la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în următoarea componenţă: 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia 
administrativă 

Funcţia în 
echipa mobilă 

1. OPREA MIRELA Secretar General Comună Coordonator 
2. BUDUIANU LILIANA Referent cu atribuţii de 

asistenţă socială 
Membru 
 

3. MORĂRESCU ANDREI Vicerimar  Membru 
4. SORA ALEXANDRU Asistent medical 

comunitar 
Membru 

 
   Art.2. -  Echipa mobilă prevăzută la art.1 are următoarele atribuţii: 

                  (1) Potrivit art.3 din Ordinul nr.2525/2018 pentru intervenţia de urgenţă 
în cazurile de violenţă domestică : 

        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  a gradului de risc şi stabilirea 
măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute 
în anexa la procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică aprobată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin Ordinul 
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 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 de 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 conta în: 

        h1 – 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; 

        h2 – 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; 

        h3 – 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 viloenţă 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 intr-un centru rezidenţial; 

          (2) Conform prevederilor art.14 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, persoanele desemnate de autorităţile publice 
pentru instrumentarea cazurilor de violenţă domestică, vor avea următoarele 
atribuţii principale: 

        a) monitorizarea cazurilor de violenţă domestică din sectorul sau unitatea 
teritorială desrvită, culegerea informaţiilor asupra acestora; întocmirea unei 
evidenţe separate; asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor 
judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora; 

        b) informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor 
specifice întâlnesc situaţii de violenţă domestică; 

        c) identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi 
îndrumarea acestora spre servicii de specialitate, 

        d) colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea 
cazurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

          3) Membrii echipei mobile, îndeplinesc şi alte atribuţii care decurg  din 
legislaţia specifică domeniului de activitate. 



      Art.3. - 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  

 
 
     centrele  rezidenţiale administrate de către furnizorii publici sau privaţi, de pe 

raza  judeţului Buzău. 
       Art.4. Se pune la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă 

autoturismul aflat în dotarea Primăriei comunei Bozioru. 
       Art.5. – Prevederile H.C.L Bozioru nr.6/28.03.2019 se abrogă. 
       Art.6. -  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi pe site-

ul Primăriei comunei www.comunabozioru.ro  şi se transmite către: 
            - Primarul comunei Bozioru; 
            - Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău; 
            - Persoanelor nominalizate la art.1. 
            - Compartimentului de asistenţă Socială din cadrul Primăriei Bozioru, 

judeţul Buzău. 
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