
 
 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

NR. 3927 / 20.02.2019 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de 
urgenta  in cazurile de violenta domesticape raza municipiului Alexandria 

 
Violența domestică în România este o problemă socială care afectează viața multor 

membrii ai familiilor, în special femeile și copii. 
Violenta domestica inseamna orice inactiune sau actiune intentionata de violenta fizica, 

psihologica, economica, sociala sau spirituala care se produce in  mediul familial sau domestic 
ori intre soti sau fosti soti, precum si intre actuali sau fosti parteneri, indiferent daca agresorul 
locuieste sau a locuit impreuna cu victima. 

Autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa ia masurile necesare 
pentru prevenirea violentei domestice si pentru preintampinarea unor situatii de incalcare 
repetata a drepturilor fundamentale   ale  victimelor violentei domestice. 

Prin referatul nr.1596 / 20.02.2019 intocmit de Serviciul Public Local Directia de 
Asistenta Sociala Alexandria, s-a propus  stabilirea componentei echipei mobile pentru 
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza municipiului Alexandria, 
utilizarea mijloacelor de transport si a liniilor telefonice pentru interventia de urgenta,  precum 
si atributiile echipei mobile, in conformitate cu  prevederileLegii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si aOrdinului nr. 2525/07.12.2018 pentru interventia de urgenta in cazurile de 
violenta domestica. 

In vederea asigurarii eficientei, operativitatii si permanentei in ceea ce priveste 
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, consiliile locale au responsabilitatea 
de a organiza, coordona si sprijini activitatea echipei mobile, din perspectiva alocarii tuturor 
resurselor umane, materiale  si financiare necesare interventiei de urgenta.In acest sens, prin 
hotarare a consiliului local ,componenta echipei mobile poate fi extinsa prin includerea unor 
reprezentanti ai politiei locale, oricaror alti specialisti din cadrul aparatului propriu precum si 
reprezentanti ai diferitilor furnizori privati de servicii sociale, voluntari, etc. La momentul 



stabilirii componentei  echipei mobile  se va desemna prin aceeasi hotarare un coordonator din 
cadrul serviciului public de asistenta sociala. 
 Avand in vedere prevederile art. 45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun urmatorul proiect 
de hotarare : ,,Proiect de hotarare privind aprobarea componentei echipei mobile pentru 
interventia de urgenta  in cazurile de violenta domesticape raza municipiului Alexandria”. 

Directia Juridic, Comercial si Directia Economica din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria va intocmi raportul comun de specialitate pe care il va sustine la comisiile de 

specialitate spre avizare. 

După întocmirea raportului comun de specialitate şi avizarea de catre comisiile sus 

menţionate, proiectul de hotarâre însoţit de expunerea de motive şi avizul comisiilor respective 

va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

 

PRIMAR, 
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