
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică, echipă organizată la nivelul Comunei Frumosu, județul Suceava 

 

 

Consiliul Local al comunei Frumosu, județul Suceava, 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare al Primarului comunei Frumosu nr.9082 din 28.10.2022 şi Proiectul de 

hotărâre iniţiat în acest sens de către primarul comunei Frumosu; 

Raportul de specialitate nr.9083 din 28.10.2022 al doamnei Mihalache Alina, inspector asistență 

socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumosu, prin care propune actualizarea 

Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul primăriei Frumosu, care va sprijini activitatea de asistenţă 

socială și activitatea de protecţie și promovare a drepturilor copilului, conform Legii 272/2004; 

 Prevederile art. 13 și 14 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice;  

            Prevederile art. 1, art. 2 și ale art. 3 din din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

         H.C.L. nr.5 din 13.02.2021 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică, echipă organizată la nivelul Comunei Frumosu, județul Suceava 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1) 

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

             Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.l Se stabilește componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică, după cum urmează: 

- Mihalache Mărioara-Alina, inspector asistență socială 

- Sabie Maricuța, asistent medical comunitar 

- Solcan Dan-Cristian, inspector  

Art.2 Coordonatorul echipei mobile este numit doamna  inspector Mihalache Mărioara-
Alina; 

Art.3 Mijlocul de transport care va fi pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de 
urgență va fi autoturismul instituției, respectiv Dacia Dokker; 

Art.4 Echipa mobilă prevăzută la art. 1 va avea 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; 

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: 

- transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri 
medicale deurgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

- 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; 

- 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.5 Secretarul general al comunei Frumosu va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului 

judeţului Suceava, DGASPC Suceava precum şi instituţiilor publice interesate 

Art.6. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice altă hotărâre contrară prezentei. 

Art.7. Prezenta hotărâre  se va comunica: dosar hotărâri, dosar şedinţă Consiliul Local, 

Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, persoanelor nominalizate, avizier. 
 

        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                     Niga Alexandru Gabriel                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 04.11.2022 
Nr.126 

 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 9      Voturi:-Pentru :9     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


