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                        R O M Â N I A 
     JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________ 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea ECHIPEI MOBILE DE INTERVENTIE pentru 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 
la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU :  
Avand in vedere :   
 
 

- referatul de aprobare a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
205 din  17  ianuarie 2022 ; 

- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul asistenţă socială , 
înregistrat la nr. 248 din  21  ianuarie  2022 ; 

- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 279/280/281  din      
27 ianuarie 2022 anexate la hotărâre ; 
 

In baza prevederilor : art. 1 din Dispozitia primarului comunei nr. 3 din                      
21 ianuarie 2019 privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de 
violenta in familie la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău ;  
- art.4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                          
15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art.1 din ORDINUL nr. 2.525 din 7 decembrie 2018 al M.M.J.S privind aprobarea 
procedurii pentru intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă domestica ;  
- art. 8  din ORDINUL  nr. 146/2.578/28.12.2018 al M.A.I. si M.M.J.S. privind 
modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti ;  
- art. 35^1 din LEGEA nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei domestice*) modificata si completata prin Legea nr. 
174/2018; 
- prevederile art. 7 , alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare ; 
- prevederile  art. 56 , art. 120 , alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 ,  alin. 
(2) din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 
In temeiul : art . 139 , alin. (1) , art. 196, alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 
200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 
Art.1 (1) Se constiuie ECHIPA MOBILĂ DE INTERVENŢIE pentru intervenţia de 

urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul comunei Căneşti , judeţul 
Buzău in urmatoarea componenta :  
 

-  1  coordonator – asistentul social din cadrul compartimentului de 
asistenţă social din aparatul de specialitate al primarului ; 

 
-  2  membri - cu funcții de execuție din aparatul de specialitate al 

primarului ;  
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(2) Nominalizarea membrilor echipei mobile prevăzute la alin. (1) se va 

realiza prin dispoziția Primarului. 

 
Art.2 Echipa mobila de interventie la cazurile de violenta in familie va avea 

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 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 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 :  

 

(i) 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; 

(ii) 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; 

(iii) 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.3 In activitatea sa echipa mobila de  interventie va utiliza autoturismul 
marca : WW CADDY cu numerele de identificare GL 08 YWU proprietatea institutiei.   
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Art.4 Se aprobă modelul « Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea 
măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice “ . 
 

 
Art.5 Cu data prezentei se abrogă prevederile H.C.L. nr. 9 din 29/2019 precum şi 
alte prevederi contrare .    
 
 

Art.6 Prezenta Hotărăre se comunică :  
 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei ; 
- Sectia de Politie nr. 3 Berca – Post Politie Căneşti ; 
- Compartiment  asistenta sociala :  
- pe site propriu – wwwcomunacanesti.ro ; 

 

 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local,  Mihaela POTECĂ   

 
 

     CONTRASEMNEAZA,                        
Secretar general comuna,   

          Vasile EPURAN  

Nr. 2. 
Canesti , Buzău ; 
31 ianuarie 2022 ;  „Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau 

in sedinta din data de 31 ianuarie 2022 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (3)  şi art. 
196 , alin. (1), lit. “a”, coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 7(şapte)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din numarul  total de 9(nouă)  consilieri locali în funcţie , 
si  7(şapte)  consilieri prezenti la sedinta „; 
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.2/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE

 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 31/01/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2
) 31/01/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3
) 31/01/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5
) 31/01/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) 31/01/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice

7), după caz -  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.”; 

art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 
zile lucrătoare de la data adoptării…; 
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei.; 

art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 

art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.” 
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