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                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TARGU FRUMOS 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 28.02.2019                                          

privind stabilirea componenței echipei mobile de intervenție în cazurile de violență 

domestică în Orașului Târgu Frumos 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, 

        În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

 Ținând seama de adresa nr. 234230/14.01.2019 înaintată de Poliția Orașului Târgu 

Frumos, înregistrată la secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos cu nr. 

27502/17.01.2019, și de adresa de revenire nr. 234230/14.02.2019, înregistrată la 

secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos cu nr. 29662/18.02.2019, 

Având în vedere referatul nr. 27654/21.01.2019 prin care se solicită desemnarea 

echipei mobile pentru gestionarea cazurilor de violență domestică, cu stabilirea modalității 

de lucru și a intervențiilor specifice victimă, respectiv agresor; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 29938/22.02.2019; 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 29939/22.02.2019; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 

29940/22.02.2019; 

Având în vedere Avizul favorabil emis de către Comisia juridică, de învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 30303 din data de 

28.02.2019; 

Luând în considerare prevederile art. 35
1 

și ale art. 35
2 

din Legea nr. 217/2003 

privind prevenirea și combaterea violenței domestice; 

Luând în considerare dispozițiile art. 8 din Ordinul nr. 146/11.12.2018 privind 

modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști; 

Luând în considerare Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică, aprobată prin Ordinul nr. 2525/07.12.2018 emis de Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, 

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce 

privește intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, se constituie echipa 

mobilă de intervenție la nivelul Orașului Târgu Frumos, județul Iași, în următoarea 

componență extinsă: 

- doamna Pașaniuc Carmen, consilier superior; 

- doamna Iscu Elena, referent de specialitate; 

- domnul Tucan Mihai, șef poliție locală; 

- domnul Agavriloaei Vasile, polițist local; 

- domnul Tigâță Gheorghe, polițist local; 

- domnul Spatariu Eugen, polițist local, 

- domnul Valache Arghir Gabriel, consilier juridic; 

- domnul Cercel Dan, referent.  

 

Art.2. Se desemnează coordonatorul echipei mobile în persoana doamnei Pașaniuc 

Carmen, consilier superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Oraș Târgu Frumos. 

 

Art.3. Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă desemnată are la dispoziție, ca 

mijloc de transport, autovehicului special aflat în dotarea Biroului de Poliție Locală Oraș 

Târgu Frumos. 

 

Art.4. Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de 

realizare a demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat și exercită atribuțiile 

prevăzute de legislația aplicabilă în materie. 

 

Art.5. (1) În situaţia în care prin ordinul provizoriu de protecție s-a luat măsura 

evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă, i se va 

asigura de îndată informarea și orientarea, la cererea sa, către centrele rezidențiale care 

oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de 

autoritățile administrației publice locale.  

(2) Adăposturile care pot fi puse la dispoziție de către Orașul Târgu Frumos sunt: 

a) imobilul casă de locuit situată în Oraș Târgu Frumos, str. George Coșbuc nr. 49F 

2, jud. Iași; 

b) apartamentul situat în Oraș Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare, bl. D2, parter, sc. 

B, ap. 3, jud. Iași. 
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(3) În situația în care agresorul solicită cazarea într-un centru rezidențial din 

categoria celor menționate la alin. 1, acesta va fi orientat și condus de îndată, de către 

echipa mobilă la unul dintre adăposturile enumerate la alin. 2. 

 

Art.6. Până la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Compartimentul Resurse Umane 

și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului va întocmi și va comunica 

persoanelor nominalizate la art. 1 și Poliției Orașului Târgu Frumos planificarea echipei 

mobile pentru luna următoare, realizată astfel încât să fie asigurată prezența a patru dintre 

membrii echipei la intervențiile de urgență solicitate. 

 

Art.7. Secretarul oraşului Târgu Frumos va asigura aducerea la cunoștinţă publică a 

prevederilor prezentei dispoziții şi comunicarea acesteia: 

- Instituției Prefectului Județului Iași, 

- Primarului Orașului Târgu Frumos, 

- Serviciului economic, 

- Biroului de Poliție Locală Oraș Târgu Frumos, 

- persoanelor nominalizate la art. 1, 

- Compartimentului Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, 

- Poliției Orașului Târgu Frumos. 

     

  Președinte de ședință,    Avizează pentru legalitate, 

          Viceprimar,                    Secretar, 

      ION ALEXA – ANGHELUȘ              Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.02.2019, cu un număr de 17 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.  


