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H O T Ă R Â R E  

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru  
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 78/CLM/14.03.2019, prin care se propune stabilirea componenței echipei 
mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 

- raportul nr. 2.488/12.03.2019 al Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Buzău; 

- referatul nr. 12.137/20.11.2018 al Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a Consiliului Lolcal 
al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 351*) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 1, alin. (2) din Procedura pentru intervenţia de urgenţă 
în cazurile de violenţă domestic aprobată prin Ordinul  Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale nr. 2.525/2018; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, punctul 2, art. 
45, alin. 1 și alin. 5, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  
 

Art. 1.- (1) Se aprobă componența echipelor mobile pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Buzău formată din 
personalul cu atribuții de asistență socială din cadrul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Buzău.  

(2) La nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău se 
constituie un număr de 12 echipe mobile formate din 2 angajați nominalizați în 
anexa la prezenta hotărâre. 



(3) Coordonarea fiecărei echipe mobile pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică va fi asigurată de persoana nominalizată ca și 
coordonator în aceeași anexă. 

 
 Art. 2.- Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică în municipiul Buzău se realizează cu un mijloc 
de transport al Direcției de Poliție Locală Buzău; polițiștii locali asigură 
securitatea echipei mobile și a victimei. 
 

Art. 3.- Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău și Direcția de 
Poliție Locală Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 
consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 
 

                                            CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                              Eduard Pistol 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 27 martie 2019 
Nr. 60 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Lambru Daniel nu votează. 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 78/CLM/14.03.2019 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile         
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

 
 

Autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsurile 
necesare pentru prevenirea violenței domestice și preîntâmpinarea unor 
situații de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenței 
domestice. 

Potrivit art. 1 din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, intervenția de 
urgență în aceste cazuri se realizează de către echipa mobilă alcătuită din 
reprezentanți ai serviciului public de asistență socială, denumit în continuare 
SPAS. 

În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce 
privește intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, consiliile 
locale au responsabilitatea de a organiza, coordona și sprijini activitatea 
echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale și 
financiare necesare intervenției de urgență. 

În acest sens prin hotărâre a consiliului local se stabilește componența 
echipei mobile, coordonatorul acesteia și datele concrete privind modul de 
alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Nr. 2.488/12.03.2019 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

 
Violența domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se 

confruntă societatea contemporană românescă. 
Autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsurile 

necesare pentru prevenirea violenței domestice și preîntâmpinarea unor 
situații de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenței 
domestice. 

Potrivit art. 1 din Ordinul nr. 2525/2018 pentru aprobarea Procedurii 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică se realizează de către echipa mobilă 
alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență socială, denumit în 
continuare SPAS. 

În conformitate cu prevederile art. 351*) din Legea nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței domestice republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de 
evaluare inițială și de realizare a demersurilor necesare pentru depășirea 
riscului imediat, constând în: transport la unitata sanitară cea mai apropiată în 
situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de 
cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin 
de protecție provizoriu, orientarea către Direcția generală de asistență socială 
și protecția copilului sau Serviciul public de asistență socială în vederea 
găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului 
de caz pentru victime și agresori. 

În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce 
privește intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, consiliile 
locale au responsabilitatea de a organiza, coordona și sprijini activitatea 
echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale și 
financiare necesare intervenției de urgență. 

În acest sens, prin hotărâre a consiliului local se stabilește componența 
echipei mobile, coordonatorul acesteia și datele concrete privind modul de 
alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Gabriela Antonescu 



Anexa  
la Hotărârea nr. 60/27 martie 2019 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

 
Componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

NR. 
ECHIPĂ 

NUME SI PRENUME COORDONATOR ECHIPA MOBILA  

I ALDEA UDRESCU MADALINA 
LOREDANA 

COORDONATOR 

 CIOBANU GABRIEL  

II BAȘTIUREA MARIA DANIELA COORDONATOR 

 CHIRIȚĂ VALENTINA  

III DOBRE FLORENTINA COORDONATOR 

 COVACI ȘTEFAN  

IV COMAN GABRIELA COORDONATOR 

 CÂRCU CAROLICĂ  

V IONESCU NARCISA GABRIELA COORDONATOR 

 DAVID FLORENTINA  

VI MORARESCU GABRIELA COORDONATOR 

 DINU MĂDĂLINA IOANA  

VII ODICĂ ELENA ADRIANA COORDONATOR 

 OPREA ELENA  

VIII POPA MIHAELA COORDONATOR 

 TEODORESCU MARIA RICA  

IX ȘERBAN GABRIELA MIOARA COORDONATOR 

 SĂCUIU AURICA CRISTINA  

X DOBROIU MARIA IZABELA COORDONATOR 

 STĂNUȚĂ RALUCA CRISTINA  

XI ȘTEFAN NICOLETA VIOLETA COORDONATOR 

 UNGUREANU CRISTIAN  

XII TOMA VERONICA ELENA COORDONATOR 

 SIMION RADA  


