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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

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

 

 
1. NECESITATEA 
 

Prin expunerea de motive nr.3927 / 20.02.2019,  Primarul  municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al municipiului Alexandria, aprobarea componentei echipei  
mobile pentru interventia de urgenta  in cazurile de violenta domestica pe raza municipiului 
Alexandria . 

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. 

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. 

 

 
2. OPORTUNITATEA 
 

 Conform prevederilor art. 35^1 , alin.(1) din Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea si 
combaterea violentei domestice, republicata, si art. 2 din Ordinul nr. 2525/2018, interventia de 
urgenta se realizeaza din perspectiva acordarii serviciilor sociale prin intermediul unei echipe 
mobile, formate din reprezentanti ai Serviciului Public de Asistenta Sociala, denumit in continuare 
SPAS, iar activitatea este coordonata de catre reprezentantul Serviciului  Public de Asistenta 
Sociala desemnat prin hotarare a consiliului local. 

Potrivit art. 1, alin.(2) din Ordinul nr. 2525/07 decembrie.2018, prin hotarare a consiliului 
local, componenta echipei mobile poate fi extinsa prin includerea unor reprezentanti ai politiei 
locale, serviciului public de asistenta medicala comunitara, oricaror alti specialisti din cadrul 
aparatului propriu, reprezentanti ai diferitilor furnizori privati de servicii sociale, voluntari, etc. 

Prin aceeasi hotarare a consiliului local privind stabilirea componentei echipei mobile se 
prevad si datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la 
dispozitia echipei mobile pentru interventiile de urgenta. 

 
  
 



 
3. ANALIZA ECONOMICA  

 
In conformitate cu prevederile art.13, alin. (1), lit. g, h si h^1 din Legea nr. 217/2003  pentru prevenirea si 

combaterea violentei domestice, republicata,  autoritatile administratiei publice locale au obligatia 
sa isi prevada in bugetul anual sume pentru : 

 sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala pentru victimele 
violentei domestice si pentru alte masuri ce vizeaza prevenirea si combaterea violentei 
domestice;  

 cheltuielile cu intocmirea actelor juridice, precum si cele necesare pentru obtinerea 
certificatelor medico-legale pentru victimele violentei domestice; 

 cheltuielile cu asistenta medicala a victimelor violentei domestice care nu sunt asigurate 
medical. 

  
4. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

  Strategia de dezvoltare locala 2014-2023 si a Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbana (SIDU) 2014-2023 a Municipiului Alexandria, aprobata prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 168/24.11.2016; 

 Ordinul nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru 
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica; 

 Ordinul comun nr. 146/2578/11.12.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne si 
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de 
violenta domnestica de catre politisti; 

 prevederile art.75, 76, 77 si 78 din Legea asistentei sociale nr. 292/20.12.2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, 
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

           Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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