ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 47/2019
Privind constituirea echipei mobile în condițiile prevederilor OMMJS
2525/2018 în Comuna Ulieș
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
b)

c)
d)
e)

Art. 351 din Legea nr.: 217/2003pentru prevenirea și combaterea violenței
domestice, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;
Art. 1 al. (2) din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018
privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă
domestică cu modificările și completările ulterioare;
Art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;
Art. 7. din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare;
Art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și
completările ulterioare;,

Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 253/S/07.10.2019;
b) proiectul de Hotărâre nr. 254/S/07.10.2019;
c) Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr. 257/S/07.10.2019
d) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, înregistrat sub nr. 264/S/14.10.2019;
e) precum şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 290/S/31.10.2019
În temeiul art. 129 al. (7) lit. b)., art. 139 al. (1) şi art. 196 al. (1) lit. a). coroborat cu
art. 199 din OUG nr.: 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul local al Comunei Ulieș emite prezenta:

HOTĂRÂRE
Art. 1. Constituirea echipei mobile
(1) Se constituie echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică pentru Comuna Ulieș care va fi formată din:
a). Doamna Țăran Eniko în calitate de consilier din cadrul Compartimentului de
asistență socială și de stare civilă din Cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ulieș;
b). Domnul Derzsi Albert în calitate de viceprimar al Comunei Ulieș.
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Art. 2. Dispoziții executorii
(1) Echipa mobilă prevăzută la art. 1 va avea următoarele atribuții:
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, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta procedură;
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 dizabilități 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:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
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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.
(2) Pentru coordonarea echipei mobile se însărcinează doamna Țăran Eniko.
(3) Se pune la dispoziția echipei mobile mijlocul de transport aflat în patrimoniul
Comunei Ulieș Dacia Logan cu nr de înmatriculare: HR-xy-DXX, care va fi condusă de
Derzsi Albert viceprimar.
(4) Activitatea echipei mobile se va desfășura conform prevederilor OMMJS 2525/2018
și Legea 217/2003.
Art. 3. Calea de atac și natura juridică
(1) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30
de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii
prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30
de zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita.
(2) Prezentul act este un act administrativ individual.
Art. 4. Comunicarea Hotărârii
(1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege:
a). primarului comunei;
b). prefectului judeţului Harghita;
c). persoanelor nominalizate la art. 1.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea:
a). pe pagina de internet, al comunei Ulieș
b). la sediul primăriei comunei Ulieș
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