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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică, în municipiul Bacău 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10318 din 08.07.2021 al  Direcției de Asistență Socială  a 

Municipiului Bacău prin care se propune privind înființarea și stabilirea echipei 

mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 

- Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Bacău nr. 10320 din 

08.07.2021; 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

147643/1/ 15.07.2021; 

- Raportul Direcție de Asistență Socială înregistrat cu nr.147643/2/ 

15.07.2021; 

- Ordinul  ministrului muncii   și  justiției sociale  nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgentă în cazurile de violență 

domestică; 

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului  

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completări ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196                     

alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG                  

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 



  În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă 

în cazurile de violentă domestică, în municipiul Bacău, în următoarea componentă: 

 

1. - coordonator: Director  Direcția de Asistență Socială  a Municipiului 

Bacău; 

2. - membrii: angajați din cadrul Direcției de Asistență Socială  a 

Municipiului Bacău, numiți prin decizia directorului DAS Bacău; 

3. - un reprezentant al Poliției Locale Bacău; 

4. - reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari; 

 

      (2) În perioada în care coordonatorul desemnat la aliniatul precedent se 

află în concediu de odihnă, concediu medical sau în cazul lipsei acesteia din cadrul 

Direcției de Asistență Socială  a Municipiului Bacău, în vederea desfășurării în 

normalitate a Comisiei echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de 

violență domestică, acesta va fi înlocuit de către, Șef Serviciu Asistență Socială din 

cadrul Direcției de Asistență Socială  a Municipiului Bacău. 

 

  Art. 2. Nominalizarea reprezentanților echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violentă domestică, în municipiul Bacău, precum și atribuțiile 

acestora, se vor face prin decizie de către directorul Direcției de Asistență Socială  a 

Municipiului Bacău. 

 

 Art. 3. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică, în municipiul Bacău, se realizează cu mijlocul de transport al 

Direcției de Asistență Socială  a Municipiului Bacău sau al Poliției Locale Bacău. 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

 

 Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Bacău și Poliției Locale Bacău. 

 

 Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre 

se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea 

legalității. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

CONSILIERI LOCALI USR 

FELICIA CIOBANU____________ 

ANA MANUELA GROZA_________ 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică, în municipiul Bacău 

 

 

Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică se realizează de 

către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență 

socială, sau, după caz, de către reprezentanți ai direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului. 

In vederea asigurării eficientei, 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. In acest sens, prin hotărâre a consiliului local, componenta 

echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției locale, 

serviciului public de asistenta medicală comunitară, oricăror alți specialiști din 

cadrul aparatului propriu, reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii 

sociale, voluntari etc. 

La momentul stabilirii componentei echipei mobile se va desemna prin 

aceeași hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de asistență socială. 

Prin aceeași hotărâre a consiliului local privind stabilirea componentei 

echipei mobile se prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului 

de transport care este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de 

urgență și, după caz, daca nu se identifică la nivel instituțional resursele necesare, 



acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la furnizorii privați de 

servicii sociale care furnizează servicii sociale în domeniu. 

Având în vedere cele mai sus expuse propun constituirea echipei mobile 

pentru intervenția de urgentă în cazurile de violentă domestică, în municipiul 

Bacău, în următoarea componentă: 

- coordonator: Director  Direcția de Asistență Socială  a Municipiului 

Bacău; 

- membrii: angajați din cadrul Direcției de Asistență Socială  a 

Municipiului Bacău, numiți prin decizia directorului DAS Bacău; 

- un reprezentant al Poliției Locale Bacău; 

- reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari; 

 

În perioada în care coordonatorul desemnat se află în concediu de odihnă, 

concediu medical sau în cazul lipsei acesteia din cadrul Direcției de Asistență 

Socială  a Municipiului Bacău, în vederea desfășurării în normalitate a Comisiei 

echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică, 

acesta va fi înlocuit de către, Șef Serviciu Asistență Socială din cadrul Direcției de 

Asistență Socială  a Municipiului Bacău. 

Totodată propun ca transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență 

în cazurile de violență domestică, în municipiul Bacău,  să se realizeze cu mijlocul 

de transport al Direcției de Asistență Socială  a Municipiului Bacău sau al Poliției 

Locale Bacău. 

 Fată de cele expuse mai sus, vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

CONSILIERI LOCALI USR 

FELICIA CIOBANU____________ 

ANA MANUELA GROZA_________ 
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REFERAT 
   

 

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2525 din 07.12.2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru 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. In acest sens, prin hotărâre 

a consiliului local, componenta echipei mobile poate fi extinsă prin includerea 

unor reprezentanți ai poliției locale, serviciului public de asistenta medicală 

comunitară, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, reprezentanți ai 

diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari etc. 

La momentul stabilirii componentei echipei mobile se va desemna prin 

aceeași hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de asistență socială. 

Prin aceeași hotărâre a consiliului local privind stabilirea componentei 

echipei mobile se prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului 

de transport care este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de 

urgență și, după caz, daca nu se identifică la nivel instituțional resursele necesare, 

acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la furnizorii privați de 

servicii sociale care furnizează servicii sociale în domeniu. 



Intervenția de urgență a echipei mobile se realizează din perspectiva 

acordării serviciilor sociale în situațiile de violență domestică, iar activitatea 

echipei este coordonată de către reprezentantul serviciului public de asistență 

socială desemnat prin hotărâre a consiliului local. 

Având în vedere cele mai sus expuse propun constituirea echipei mobile 

pentru intervenția de urgentă în cazurile de violentă domestică, în municipiul 

Bacău, în următoarea componentă: 

 - coordonator: Director  Direcția de Asistență Socială  a Municipiului 

Bacău; 

- membrii: angajați din cadrul Direcției de Asistență Socială  a 

Municipiului Bacău, numiți prin decizia directorului DAS Bacău; 

- un reprezentant al Poliției Locale Bacău; 

- reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari; 

 

În perioada în care coordonatorul desemnat se află în concediu de odihnă, 

concediu medical sau în cazul lipsei acesteia din cadrul Direcției de Asistență 

Socială  a Municipiului Bacău, în vederea desfășurării în normalitate a Comisiei 

echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică, 

acesta va fi înlocuit de către, Șef Serviciu Asistență Socială din cadrul Direcției de 

Asistență Socială  a Municipiului Bacău. Transportul echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în municipiul Bacău,  se 

va realiza cu mijlocul de transport al Direcției de Asistență Socială  a Municipiului 

Bacău sau al Poliției Locale Bacău. 

 Fată de cele expuse mai sus, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

  

 

 
                         DIRECTOR,                                                               OFICIUL JURIDIC,  

      VASLUIANU CARMEN-MIHAELA                                           IULIAN AXENTE 
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RAPORT  

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre  privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică, în municipiul Bacău 
 

 

 

 

 

 

        Analizând proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile 

pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în municipiul 

Bacău, conform prevederilor Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenția de urgență  în cazurile de violență domestică, se 

constată că este oportună şi necesară adoptarea acestuia, iar autoritatea 

deliberativă are atributul de a-l aproba prin hotărâre. 

      Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare, avizăm 

favorabil adoptarea proiectului de hotărâre. 

 

 

 

 

 
DIRECTOR DAS, 

CARMEN-MIHAELA  VASLUIANU 
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                                                                             Raport 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică, în municipiul Bacău 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

-  Prevederilor Ordinului  ministrului muncii și  justiției sociale  nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică; 

- Prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului  

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completări ulterioare; 

- Prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 

(1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 

consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art.154 (1)  Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului  

local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi 

instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor 



administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, 

precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 

adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 

actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, 

dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

                                                          DIRECTOR EXECUTIV 

                                                            CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Red.B.S/DS-1-A-2/EX.1 
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C Ă T R E, 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind constituirea 

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

municipiul Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 19.07.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 

 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        SECRETARUL GENERAL  

            LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                  NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


