
 

 

PRIMĂRIA DIN MURCIA 

 

 

 

ÎN CURÂND VA INTRA ÎN VIGOARE “ORDONANȚA PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA 

PROSTITUȚIEI ÎN ORAȘUL MURCIA” 

 

 Unde este aplicabilă Ordonanța? 

 

În toate locurile publice din orașul Murcia.  

 

Cui i se aplică această Ordonanță? 

 

Tuturor persoanelor, inclusiv minore, care desfășoară în locurile menționate vreuna din 

activitățile specificate în Ordonanță. 

 

Ce activități sunt clasificate în Ordonanță ca fiind infracțiuni? 

 

- Oferirea de servicii sexuale retribuite. 

- Solicitarea, negocierea sau acceptarea de servicii sexuale de către solicitanți în 

schimbul unei sume de bani. 

- Întreținerea de relații sexuale în schimbul unei sume de bani. 

- Desfășurarea de activități de divulgare sau publicitate în scopul promovării 

consumului și pieței prostituției, precum și exploatarea și turismul sexual. 

- Actele de favorizare a consumului prostituției sau altor forme de exploatare sexuală, 

cum sunt conducerea clienților către locurile în care se află persoanele care exercită 

prostituția. 

 Aceste acte se agravează atunci când au loc la o distanță mai mică de 300 de metri de 

centre de învățământ sau alte spații cu mare afluență de public infantil și/sau tineret, precum și 
alte locuri în care se desfășoară orice fel de act public la care participă un mare număr de 

persoane. 

  

 Cum pot fi sancționate astfel de activități? 

 

Cu amenzi de până la 3.000 €. 

În cazul infracțiunilor comise de minori cu vârste sub 18 ani care solicită prestarea de 

servicii sexuale, prima sancțiune definitivă poate fi înlocuită cu alte măsuri, a căror prestare va 

avea caracter voluntar. 

În momentul depunerii reclamației, persoanelor în cauză li se va cere să părăsească locul și 
să înceteze activitatea interzisă, iar în caz de împotrivire, faptele respective vor fi aduse la 

cunoștința autorității juridice competente. 

 

 Ce măsuri de ajutor oferă Primăria? 

 

Centrul Orășenesc de Servicii Sociale Ciudad de Murcia 

Adresa: Plaza Andorra de Teruel, Nº 2 - 30002 MURCIA - (CARMEN, EL) 

Telefon: 968262718 -968262012 – 968262455 Fax: 968347440. 
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Centrul Orășenesc de Servicii Sociale Murcia Sur  

Adresa: C/ Adrian Viudes, S/N et.1 - 30570 MURCIA - (BENIAJAN) 

Telefon: 968873167-968873787 Fax: 968874243 

 

Centrul Orășenesc de Servicii Sociale Murcia Norte 

Dirección: C/Escuelas, Nº 4 - 30100 MURCIA - (ESPINARDO) 

Telefon: 968879710 Fax: 968306968 

 

Secția de Prevenire și Integrare Socială 

Adresa: C/ Eulogio Soriano, Nº 6 - 30001 MURCIA - (CATEDRAL, LA) 

Telefon: 968358600 Ext.: 2018, 2017, 2043, 3248. 

 

Centrele Orășenești de Servicii Sociale ale Primăriei din Murcia acordă asistență primară 

persoanelor înscrise în evidența populației (empadronadas) în orașul Murcia care au nevoi 

sociale (au nevoie de informații și îndrumare, ajutor în bani, sprijin socio-educativ, însoțire în 

scopul integrării, între altele). 

 

Accesul la aceste servicii se face pe bază de programare (la telefon 968 35 70 07, de luni 

până vierni, între orele 09:00 și 12:00). 

 

Secția de Prevenire și Integrare Socială acordă asistență persoanelor neînregistrate în 

evidența populației (no empadronadas) în orașul Murcia și care se află în situație de 

marginalizare sau urgență socială, persoane fără adăpost, persoane în trecere și imigranți. 
 

Pentru cazurile de violență împotriva femeii primăria dispune de: 

 

Echipa Orășenească de Asistență pentru Victimele Violenței (EMAVI) 

Sediul: TIENDA ASILO 

Adresa: C/ Eulogio Soriano, Nº 6 - 30001 MURCIA - (CATEDRAL, LA) 

Telefon: 968358600  Ext: 2007 - 2016 - 2010 – 2020 Fax: 968214494 

 


