
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  DOLJ                                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 218/06.01.2021 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul Serviciului Juridic 

nr. 696/12.01.2021 precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea procedurii 

pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică; 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin (5) lit. b),  art. 182 și art. 

196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1 - Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică stabilită la nivelul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj, astfel: 

 

1. Filip Aurelia-Alina – șef centru – coordonator echipă; 

2. Coderie Larisa – inspector specialitate - membru; 

3. Gheorghică Alina-Cristina – asistent social - membru; 

4. Mihai Nicoleta – inspector specialitate - membru; 

5. Nicola Claudia-Mariana – inspector specialitate - membru; 

6. Tănăsescu Cristina-Elena – inspector specialitate - membru. 

 

Art. 2 - Pentru intervenţiile de urgenţă, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj va pune la dispoziția echipei mobile, în permanență, un 

mijloc de transport din componența parcului auto al instituției.   

 

Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr. 226/2019 își încetează aplicabilitatea. 

  

 



Art. 4 – Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE,   

                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL 

 DORIN COSMIN VASILE                                                    AL JUDEȚULUI      

         

 

                                                   ANDA NICOLAE 

                                                                                                     



 

Nr. 218/06.01.2021 

 

 

                          PREȘEDINTE, 

                            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 

 
 

Conform Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenţia de 

urgenţă în cazurile de violenţă domestică, intervenţia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică se realizează de către o echipă mobilă alcătuită din reprezentanţi 

ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.  

 

În vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile judeţene au 

responsabilitatea de a organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile din 

perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

intervenţiei de urgenţă.  

 

În acest sens, prin hotărâre a consiliului judeţean, se stabilește componenţa echipei 

mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică și se 

desemnează un coordonator al acesteia. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 226/31.10.2019 s-a stabilit componența 

echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică cu 

personal din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Dolj. 

 

Ținând cont de modificările intervenite în structura de personal a Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, se impune actualizarea componenței 

echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 226/31.10.2019. 

 

 



 

Astfel, propunem ca echipa mobilă să aibă următoarea componenţă: 

1. Filip Aurelia-Alina – șef centru – coordonator echipă; 

2. Coderie Larisa – inspector specialitate - membru; 

3. Gheorghică Alina-Cristina – asistent social - membru; 

4. Mihai Nicoleta – inspector specialitate - membru; 

5. Nicola Claudia-Mariana – inspector specialitate - membru; 

6. Tănăsescu Cristina-Elena – inspector specialitate - membru. 

 

Pentru intervenţiile de urgenţă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj va pune la dispoziția echipei mobile, în permanență, un mijloc de 

transport din componența parcului auto al instituției.   

 

Față de cele prezentate, propunem modificarea, prin hotărâre a Consiliului 

Județean Dolj a componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică. Prin aceeași hotărâre a Consiliului Județean 

trebuie să fie prevăzute și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului 

de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de 

urgenţă. 

 

 
 

Cu deosebită considerație, 

Director General, 

Florin Stancu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 696/ 12.01.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență  

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile 

de violență, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele:  

 

1)Obiectul/domeniul reglementat: stabilirea componenței echipei mobile 

pentru intevenția de urgență în cazurile de violență domestică 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

- prevederile art.1 din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 

- prevederile art. 3 pct. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  

 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), art. 182 și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu a fost identificat. 

     

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 



respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 

Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de 

zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

        Avizat,                                                            Întocmit, 

              Șef serviciu                           Consilier Juridic, 

 

             Daiana STOICA                                             Simona Bărăgan  

 

 

 

 

 

 

 




