
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                            
NR. 545/16.08.2021                                         
                                                                                                                   
                                                                                      
                                                                 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 31/21.02.2020 privind 
constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență 

domestică identificate pe raza sectorului 6  
 

 
Văzând Referatul de aprobare al primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare                      

nr. D/14716/12.08.2021 a  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                      
Sector 6, Raportul de specialitate nr…… al Compartimentului Juridic și Contencios 
Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr………. a Consiliului Local 
Sector 6;  

Ţinând seama de: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 93/29.04.2021 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6; 
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combarea violenței domestice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Articolul 1 din Anexa la Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția 
de urgență în cazurile de violență domestică; 
- Prevederile art. 75-78 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Referatul nr. C/8359/12.08.2021 întocmit de către Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în 
Situații de Risc din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 31/21.02.2020 
privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență 
domestică identificate pe raza sectorului 6 și va avea următorul cuprins: 

”Art.1 (1) Se constituie echipa mobilă pentru intervenția în regim de urgență în cazurile 
de violență domestică identificate pe raza sectorului 6, având următoarea componență: 

- 1 coordonator - șeful Serviciului Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc – 
D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

- 5 membri - angajați cu funcții de excuție în cadrul Serviciului Evalaure Inițială și 
Intervenții în Situații de Risc - D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

- 1 membru – reprezentant al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;  
- 1 membru - reprezentant al furnizorilor privați de servicii sociale.  
(2) Nominalizarea membrilor echipei mobile din partea D.G.A.S.P.C. Sector 6 și 

Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, prevăzute la alin. (1), se va realiza prin dispoziția 
primarului Sectorului 6, la propunerea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și directorului general al Direcției Generale de Poliție 
Locală Sector 6. 

(3) Furnizorul privat de servicii sociale care face parte din echipa mobilă, prevăzută la 
alin. (1), este identificat și va fi nominalizat prin dispoziția directorului general al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.” 



Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 31/21.02.2020 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în 
cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6, rămân neschimbate. 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                 AVIZEAZĂ 

                                                               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019 

Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                           

 
                                                                                                         Demirel Spiridon 
 
 
 
Nr.:               
Data:           
                                                                                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

           Nota de Fundamentare nr. D/14716/12.08.2021, întocmită de către 
Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6, susţine constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență 
în cazurile de violență domestică de pe raza sectorului 6 de către Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  
         În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței echipe mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică ce au loc pe raza 
sectorului 6 și plecând de la o analiză profesională a situațiilor ce implică violența 
domestică, apreciez că în componența echipei mobile trebuie să fie implicați, atât 
angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, 
prin Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc, angajați din cadrul 
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, cât și angajați ai furnizorilor privați 
de servicii sociale. Angajații Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, precum 
și reprezentantul furnizorilor privați de servicii sociale, vor face parte din grupul 
de suport al echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică care au loc pe raza sectorului 6. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre 
dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind 
constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de 
violență domestică de pe raza sectorului 6. 
 
 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sector 6 este instituţia 
publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, cu scopul de a 
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 
în nevoie socială. 
        Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, componentă a sistemului de protecţie 
socială sunt prevăzute o serie de măsuri prin care administraţia locală asigură prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente, care pot genera excluderea sau 
marginalizarea socială a unor categorii de persoane din care fac parte copii, persoanele 
singure, persoanele cu handicap, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în 
nevoie.  
        De asemenea, sunt prevăzute în cadrul Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, în 
cuprinsul articolelor 75-78 o serie de măsuri destinate prevenirii și combaterii violenței 
domestice ce trebuie întreprinse de către autoritățile publice locale în vederea asigurării unor 
servicii sociale eficiente dedicate victimelor și agresorilor implicați în violența domestică. 
        Prin Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică se reglementează intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică. Această intervenție trebuie realizată de către o echipa mobilă a cărei componență 
este stabilită prin hotărârea consiliului local.  

 În anul 2020 Consiliul Local Sector 6 prin Hotărârea nr. 31/21.02.2020 a aprobat 
constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență 
domestică identificate pe raza Sectorului 6, având  în componența sa un coordonator și 2 
membrii din cadrul Serviciului Intervenții în Regim de Urgență, iar în anul 2021 prin 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 cu nr. 93/29.04.2021 se înființează Serviciul Evaluare 
Inițială și Intervenții în Situații de Risc cu o componență diferită de cea a Serviciului 
Intervenții în Regim de Urgență. 
         În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței acestei echipe mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică ce au loc pe raza sectorului 6 și 
plecând de la o analiză profesională a situațiilor ce implică violența domestică, apreciem ca în 
componența echipei mobile să fie implicați atât angajați ai Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului sector 6, prin Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații 
de Risc, cât și angajați din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală sector 6, precum și 
angajați ai furnizorilor privați de servicii sociale. Angajații Direcției Generale de Poliție 
Locală sector 6, precum și angajați ai furnizorilor privați de servicii sociale vor face parte din 
grupul de suport al echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică care au loc pe raza sectorului 6. La nivelul comunității sectorului 6 a fost identificat 
un singur furnizor privat de servicii sociale care și-a exprimat disponibilitatea de a face parte 
din grupul de suport ale echipei mobile: Asociația Sprijinirea Integrării Sociale. 



          Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
respectiv, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Ordinul nr. 
2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică se reglementează intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, propun 
spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Gabriela Schmutzer 

 
 



 
 

 
 
 

ANEXĂ LA NOTA DE FUNDAMENTARE NR.D/14716/12.08.2021 
 

Nr. 

Crt. 

 

Varianta existentă 

 

Varianta propusă 

 

Observații 

1. 
Art.1 (1) Se 

constituie echipa mobilă 
pentru intervenția în 
regim de urgență în 
cazurile de violență 
domestică identificate pe 
raza Sectorului 6, având 

următoarea componență: 
1 coordonator-șeful 
Serviciul Intervenții în 
Regim de Urgență din 
cadrul Direcției Generale 
de Asitență Socială și 
Protecția Copilului 
sector 6; 
2 membri- cu funcții de 
execuție ai Serviciul 

Intervenții în Regim de 
Urgență din cadrul 
Direcției Generale de 
Asitență Socială și 
Protecția Copilului 
sector 6; 
 

 

Art. 1 Se constituie 
echipa mobilă pentru 
intervenția în regim de 
urgență în cazurile de 
violență domestică 
identificate pe raza 
Sectorului 6, având 

următoarea componență: 
1 coordonator- șeful 
Serviciului Evalaure Inițială 
și Intervenții în Situații de 
Risc; 
5 membrii- angajați cu 
funcții de excuție în cadrul 
Serviciului Evalaure Inițială 
și Intervenții în Situații de 
Risc; 

1 membru- angajat în cadrul 
Direcției Generale de Poliție 
Locală Sector 6;  
1 membru reprezentant al 
furnizorilor privați de servicii 
sociale, cu rol consultativ- 
angajat al Asociației 
Sprijinirea Integrării Sociale. 
 
 

 
 

Plecând de la modificarea organigramei 
DGASPC sector 6 prin HCL nr. 
93/29.04.2021, propunem aprobarea 
unei noi hotărâri de consiliu prin care 
se constituia echipa mobilă pentru 
intervenția în regim de urgență în 
cazurile de violență domestică 

identificate pe raza sectorului 6 prin: 
- schimbarea serviciului ce se ocupă de 
constituirea echipei mobile pentru 
intervenția în regim de urgență în 
cazurile de violență domestică 
identificate pe raza sectorului 6  
- schimbarea componenței: număr de 
membri, precum și includerea unui 
membru ahjat al Direcției Generale de 
Poliție Locală Sector 6 și 1 membru 

reprezentant al furnizorilor privați de 
servicii sociale, cu rol consultativ- 
angajat al Asociației Sprijinirea 
Integrării Sociale. 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

GABRIELA SCHMUTZER 
 


