ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 23
din 12. 04. 2021.

privind :constituirea echipei mobile de la nivelul UAT Comuna Foltesti,
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.
INITIATOR:Moraru Laurentiu-Gigi- primarul comunei Foltesti, judetul Galati.
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 1845 / 06. 04. 2021.
Consiliul local la comunei Foltesti, judetul Galati, intrunit in sedinta
ordinara din 12. 04. 2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare a d-nului Moraru Laurentiu-Gigiprimarul comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrat sub nr.1846 din 06. 04.
2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Foltesti,
inregistrat sub nr. 1847 din 06. 04. 2021.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate.
Avand in vedere prevederile Ordinulul nr.2525/2018 privind aprobarea
Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.
Avand in vedere prevederile art 129 alin (2) lit. d, coroborate cu ale alin.
(7) lit .b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
In baza art.139 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba constituirea echipei mobile de la nivelul UAT Comuna
Foltesti pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, in
urmatoarea componenta:
1. Sandu Livia Carmen – inspector asistenta sociala – Primaria Foltesti ;
2. Neacsu Melania – mediator sanitar – Primaria Foltesti ;

3.Cojocaru Flavius Ionut - agent politie – Post Politie Foltesti .
Art.2(1).Echipa mobila prevazuta la art.1 are urmatoarele atributii:
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 la 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 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 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:
i)transporta 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;
(î)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;
(j)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;
(k)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) Activitatea echipei mobile se va desfasura in conformitate cu
celelalte prevederi legale din domeniu.
Art.3 Activitatea Echipei va fi coordonată de doamna Sandu LiviaCarmen, inspector al Compartimentului de Asistenţă Sociala, iar mijlocul de
transport pus la dispoziţia echipei va fi autoturismul marca Dacia Logan,
aparţinând Primăriei comunei Foltesti.
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei Foltesti.
Art.5 Prezenta hotarare se comunica ,prin intermediul secretarului
comunei Foltesti, in termenul prevazut de lege, primarului comunei
Foltesti si Prefectului Judetului Galati .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANAILA PAUL
CONTRASEMNAT SECRETAR
CILICHIDREANU MARIAN

