
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                  HOTARAREA Nr.   32  . 

Din 28 noiembrie 2022 
Privind : aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investitiei intitulate „Înfiintare și 

dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu, judetul Brăila” 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 
de 28 noiembrie 2022; 

Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, în calitatea sa de 
initiator, prin care se sustine necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivitătii 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din 
cadrul Primariei Ulmu prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 

Având în vedere prevederile art. 5. alin. (4) din H.G. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 317/28.12.2021 privind bugetul de stat 
pe anul 2022. 

În temeiul Ordinului ministrului sănătătii nr. 2.931/2021 privind aprobarea 
Manualului centrelor comunitare integrate coroborat cu prevederile Ghidului de finantare 
— Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare și 
rezilientă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I1.4, COD APEL: MS-0014, 
componenta 12 — Sănătate, Investitia specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In completarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 1/25 februarie 2022 privind 

aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022 
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b),  alin 4, lit. (a) si (b), art. 139,  alin 1,  art. 155,  

alin 1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 4 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă proiectul „ Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în 

comuna Ulmu , judetul Brăila” în vederea finantării acestuia în cadrul Planul National De 
Redresare Și Rezilientă - Componenta C12 – Sănătate - Investitia 1. Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de 
proiecte MS-0014. 

 



Art. 2 – Se aprobă Devizul General Initial cu valoarea totală a proiectului 
„Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu , judetul Brăila” în 
cuantum de 1.285.236,89 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 3 – Se aprobă contributia proprie în proiect a Consiliului Local Ulmu, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art. 4 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu, 
judetul Brăila”, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din 
bugetul local al comunei Ulmu. 

Art. 5 –  Se aproba Protocoalele de colaborare conform Anexelor 2, 3 si  4, care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6 –  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
Art. 7 – Se împuternicește primarul comunei Ulmu,  să semeneze toate actele 

necesare şi contractul de finantare în numele UAT Comuna Ulmu, dacă este cazul. 
 Art. 8 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa 

la cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei, 
precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro 
 

 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
            PUTERE GHEORGHE                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 28 noiembrie 2022, cu un 
numar de____ voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 
13 consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de 
majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 



ROMÂNIA                                                                             Anexa nr. 1  
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Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investitiei intitulate 
„Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu , judetul Brăila” 

 
Descrierea sumară a investitiei: 
 

Conform Atlasului Zonelor Vulnerabile, un procent mare din comunitătile din România sunt 
considerate vulnerabile. În mod specific, în mediul rural există un număr de aproximativ 949  
asemenea comunităti, în timp ce în mediul urban și mic urban există un număr de 317 de comunităti 
cu procent mare de populatie vulnerabilă. 

Dezechilibrele teritoriale în furnizarea serviciilor de asistentă medicală sunt mari și se 
amplifică de la an la an. Majoritatea medicilor de familie preferă zonele urbane și multe localităti 
din rural sunt private de existenta unui medic de familie, iar în unele localităti există un punct de 
lucru de medicină de familie la care ajunge un medic de familie rareori. Neatractivitatea medicilor 
de familie spre ruralul românesc are mai multe motive, printre care, cele mai importante ar fi, 
numărul mic de persoane asigurate din punct de vedere al sănătătii, localităti izolate, lipsa 
conditiilor de lucru și, în special, a dotarilor cabinetelor, lipsa sprijinului din partea autoritătilor 
locale etc. 

Centrul comunitar integrat reprezintă cadrul în care își derulează activitatea echipa de 
asistentă medicală comunitară în colaborare, în principal, cu asistentul social dacă beneficiarii 
serviciilor de asistentă medicală comunitară au și probleme sociale identificate. 

În functie de alte probleme identificate, asistentii medicali comunitari  colaborează  cu 
specialiști din sistemul de sănătate, cu alti specialiști din sistemul de asistentă socială, cu specialiști 
din sistemul de educatie, cu specialiști din alte domenii de activitate cu rol în solutionarea  
problemelor asociate problemelor medico-sociale identificate, după caz, inclusiv cu furnizori privati 
de asistentă medicală comunitară și organizatii neguvernamentale care furnizează servicii medico-
sociale sau servicii de asistentă medicală comunitară 

În centrul comunitar integrat, conform legislatiei specifice, sunt obligatorii două categorii 
profesionale: 

• asistentul medical comunitar; 
• asistentul social. 
In centrul comunitar integrat, alături de asistentul medical comunitar și asistentul social, în 

functie de nevoile persoanelor vulnerabile identificate, se vor regăsi și alti specialiști necesari în 
solutionarea problemelor identificate. 

Intrucât înfiintarea centrelor comunitare integrate este conditionată de directiile strategice şi 
de obiectivele de dezvoltare a asistentei medicale comunitare la nivel national, un aspect important 
la aprobarea acestora va fi dezvoltarea serviciilor medicale necesare populatiei pe care o deservește 
personalul din asistenta medicală comunitară și a celui din medicina primară, pentru a crește 
accesul acesteia la servicii medicale de calitate. 

Specialiștii din centrele comunitare integrate   vor colabora cu autorităti locale și centrale 
precum și cu organizatiile neguvernamentale care pot ajuta la solutionarea problemelor identificate. 

Beneficiarii serviciilor centrului comunitar integrat sunt, cu prioritate, toate persoanele 
vulnerabile din punct de vedere medical, definite conform legislatiei specifice, precum și alte 
persoane cu probleme socio-economice, care au probleme de sănătate, prioritar,  copii cu nevoi 
medico-socio-educationale. 

Înfiintarea centrelor comunitare integrate se realizează conform prevederilor OUG nr. 
18/2017 privind asistenta medicală comunitară aprobată prin Legea 180/2017, cu modificările și 
completările ulterioare și a HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, functionarea și finantarea activitătii de asistentă medicală comunitară, precum și 
metodologiei din prezentul manual, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, conditie favorizantă 



în cadrul Programului Operational Sănătate (POS) și indicator în PNRR (Programul National de 
Redresare și Rezilientă). 
 
 
2. Indicatorii economici ai investitei 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului a fost stabilită respectând prevederile Ghidului 
Solicitantului în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I1.4 componenta 12 — Sanatate, 
în ceea ce privește costurile aferente investitiei astfel: 
 

Valoara totală maximă 
eligibilă, fără  TVA 

(euro) 

Valoarea totală maximă eligibilă, 
fără  TVA 

(lei) 
201.000,00 978.005,70 

 
Conform Devizului General atașat, cheltuielilenecesare, dar care depașesc valorile eligibile sau sunt 
mentionate ca fiind cheltuieli obligatorii (valoarea statiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice), 
dar neeligibile conform Ghidului Solicitantului în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C12/MS/I1.4, vor fi suportate din bugetul local și sunt în cuantum de:  
 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoara neeligibilă, fără  
TVA 
(euro) 

Valoarea neeligibila, fără  TVA 
(lei) 

20.968,26 102.025,30 
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Primăria		ULMU	 																																														Primăria	ZAVOAIA	
JUD.	BRAILA																																																																																																																																																								JUD.BRAILA  
 NR.  5306/16.11.2022                                                                                                                               NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	

 
                                                                  Protocol de colaborare 
Între 
 

UAT COMUNA  ULMU, cu sediul in comuna ULMU, sat ULMU, judetul BRAILA,Tel: 0763541635.cod fiscal 
4874712, Trezoreria FAUREI, reprezentata prin BANICA VASILE, având functia de PRIMAR în calitate de 
Initiator,pe de o parte 
și 
 UAT COMUNA ZAVOIA . cu sediul in comuna ZAVOAIA sat ZAVOAIA, judetul 
BRAILATeL/Fax:0239638790,cod fiscal 4342790 ,TREZORERIA FAUREI ,reprezentată prin STANICA 
DRUGAU ,având functia dePRIMAR,în calitate de partener,pe de altă parte 

denumite în continuare individual “Partea” şi împreună “Părtile”,AVÂND	ÎN	VEDERE	
- Planul National de Redresare și Rezilientă al României(PNRR) prin careeste urmărită asigurarea unui 

echilibru optim între prioritătile Uniunii Europene și necesitătile de dezvoltare ale României prin 
realizarea unor programe și proiecte esentiale, care să sprijine rezilienta, nivelul de pregătire pentru 
situatii de criză, capacitatea de adaptare și potentialulde creștere, prin reforme majore și investitii cheie 
cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Rezilientă 

- Ansamblul de programe de asistentă medicală comunitară desfășurate de Ministerul Sănătătii, având ca 
scop principal creșterea accesului populatiei și, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii medico-
sociale de calitate, unul dintre aceste programe referindu-se la  
investitia„CentreComunitareIntegrate”	

- Beneficiarii serviciilor de asistentă medicală comunitară prin serviciile oferite în Centrele Comunitare 
Integrate, membrii comunitătii, cu precădere persoanele vulnerabile din punctde vedere medical sau 
social, îndeosebi populatia din mediul rural și grupurile vulnerabile,inclusiv cele de etnie romă 

- Prevederile HG Nr. 324/2019 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, functionarea şi finantarea activitătii de asistentă medicală comunitară,OUGNr. 18/2017 din 
27 februarie 2017privind asistenta medicală comunitară, precum și cele ale Ordinului Ministerului 
SănătătiiNr. 2931/2021 din 27 decembrie 2021 privind aprobarea Manualului centrelor comunitare 
integrate 

- Intentia UAT ,COMUNA ULMU de a dezvolta asistenta medicală comunitară și astfel, de a crește 
accesul membrilor comunitătii la servicii medico-sociale de calitate, prin renovarea și dotarea Centrului 
Comunitar din ,accesând fondurile nerambursabile cu acestă 

- destinatie	 din	 PNRR	 Pilonul V: Sănătate și rezilientă institutională, COMPONENTA: 12 –
Sănătate,INVESTITIA:1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești,Investitia specifică:I1.4:Centre 
Comunitare Integrate 

	

Au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare, după cum urmează: 

Articolul1:	Obiectul	Protocolului	

Prezentul Protocol	 stabileşte modalitătile de cooperare între părti în vederea realizării	 în	 comun	 a	 unor	
activităti	 privind	 dezvoltarea	 asistentei	 medicale	 comunitare	 și de a crește	 accesul	 membrilor	
comunitătilor	locale la	servicii	medico-sociale	de	calitate	prin	promovarea	serviciilor	medico-sociale	
oferite de către Centrul Comunitar Integrat  precum și integrarea	 la	 nivel	 comunitar	 a	 serviciilor	 de	



sănătate,sociale	 şi	 educationale,	 responsabilizarea	 în	 implementarea	 strategiilor	 locale	 în	domeniu, după 
cum urmează: 
a) identificarea în cadrul comunitătilor pe care le administrează a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din 

punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora şi 
evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora; 
b) desfăşurarea  in comun de programe şi actiuni destinate protejării sănătătii,promovării sănătătii ,acces la 

servicii de sănătate şi efectuarea de activităti de educatie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viată 
sănătos; 

c)organizarea şi desfăşurarea de actiuni în comun cu serviciile sociale din cele doua primarii în cazul 
problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanelor 
vulnerabile; 

        d)colaborarea cu alte institutii şi organizatii,inclusiv cu organizatii neguvernamentale pentru realizarea de 
programe, proiecte şi actiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere 
medical, economic sau social; 
         e)colaborarea cu autoritati judetene și nationale, dar și cu alte institutii şi organizatii,inclusiv cu organizatii 
neguvernamentale și operatori economici pentru 
    atragerea de resurse financiare (ex. atragerea de fonduri nerambursabile disponibile,sponsorizări etc.) care să 
sprijine activitatea Centrului Comunitar Integrat . 
 
				Articolul 2: Obligatiile Părtilor 
	

2.1. Obligatiile	UAT	ULMU	si	UAT		ZAVOAIA	
	

2.1.1. UAT	ULMU	se obligă să sprijine cu resurse materiale și/sau financiare  serviciile de asistenta comunitara 
disponibile la nivelul Centrului Comunitar Integrat .infiintat  si actiunile comune ce vor fi organizate pentru 
îndeplinirea obiectului prezentului Protocol de Colaborare. 

 
2.1.2.   UAT Zavoia	se obligă să promoveze și să sprijine activitătile care vor fi initiate in comun  și realizate 
pentru îndeplinirea obiectului prezentului Protocol de Colaborare. 

 
			Articolul3:Forta	majoră	

3.1.Oricare dintre Părti este exonerată de răspunderea privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu 
Întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul Protocol,în cazul aparitiei unui eveniment de fortă major 

   Art.4.Dispozitii finale 
4.1.	Protocolul se derulează de la data semnării lui de către reprezentantii legali ai părtilor pe toată perioada de 
functionare a Centrului Comunitar Integrat din sat JUGUREANU,comuna ULMU. 

        4.2Prezentul Protocol reprezintă intergralitatea întelegerii între Părti şi înlocuieşte orice întelegere,verbală sau 
scrisă, anterioară semnării acestuia. 
         4.3Modificarea prezentului Protocol poate fi facută numai în scris,prin acordul Părtilor. 

 
Întocmit astăzi  16.11.2022,în 2(două)exemplare originale,în limba română,câte un exemplar pentru fiecare Parte. 

 
Comuna ULMU Comuna ZĂVOAIA 

     Primar,      Primar, 
Banica	Vasile																																																																																																																Stanica	Drugau	
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Primăria		ULMU	 																Primăria	RUSEȚU	
JUD.	BRAILA																																																																																																																											JUD.BUZAU 
 NR. 5307/16.11.2022                                                                                                      NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	

                                                              Protocol de colaborare 
Între 

UAT COMUNA  ULMU, cu sediul in comuna ULMU, sat ULMU, județul BRAILA,Tel: 0763541635.cod 
fiscal 4874712, Trezoreria FAUREI, reprezentata prin BANICA VASILE, având funcția de PRIMAR în 
calitate de Inițiator,pe de o parte 
și 
 UAT COMUNA RUSETU . cu sediul  sat RUSETU, comuna RUSETU,județul 
BUZAU,Tel/Fax:0238733194  ,reprezentată prin FLORIN SNAE ,având funcția dePRIMAR,în calitate de 
partener,pe de altă parte 

denumite în continuare individual “Partea” şi împreună 

“Părţile”,AVÂND	ÎN	VEDERE	

- Planul Național de Redresare și Reziliență al României(PNRR) prin careeste urmărită asigurarea 
unui echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României 
prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire 
pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialulde creștere, prin reforme majore și 
investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență 

- Ansamblul de programe de asistență medicală comunitară desfășurate de Ministerul Sănătății, 
având ca scop principal creșterea accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile la 
servicii medico-sociale de calitate, unul dintre aceste programe referindu-se la  
investiția„CentreComunitareIntegrate”	

- Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară prin serviciile oferite în Centrele 
Comunitare Integrate, membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punctde 
vedere medical sau social, îndeosebi populația din mediul rural și grupurile vulnerabile,inclusiv 
cele de etnie romă 

- Prevederile HG Nr. 324/2019 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară,OUGNr. 
18/2017 din 27 februarie 2017privind asistenţa medicală comunitară, precum și cele ale Ordinului 
Ministerului SănătățiiNr. 2931/2021 din 27 decembrie 2021 privind aprobarea Manualului 
centrelor comunitare integrate 

- Intenția UAT ,COMUNA ULMU de a dezvolta asistența medicală comunitară și astfel, de a 
crește accesul membrilor comunității la servicii medico-sociale de calitate, prin renovarea și 
dotarea Centrului Comunitar din ,accesând fondurile nerambursabile cu acestă 

- destinație	 din	 PNRR	 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 –
Sănătate,INVESTIȚIA:1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești,Investiția 
specifică:I1.4:Centre Comunitare Integrate 

 

Au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare, după cum urmează: 

Articolul1:Obiectul	Protocolului	

Prezentul Protocol	 stabileşte modalităţile de cooperare între părți în vederea realizării	 în	 comun	 a	
unor	 activități	 privind	 dezvoltarea	 asistenței	 medicale	 comunitare	 și de a crește	 accesul	



membrilor	 comunităților	 locale la	 servicii	 medico-sociale	 de	 calitate	 prin	 promovarea	
serviciilor	medico-sociale	oferite de către Centrul Comunitar Integrat  precum și integrarea	 la	nivel	
comunitar	 a	 serviciilor	 de	 sănătate,sociale	 şi	 educaţionale,	 responsabilizarea	 în	 implementarea	

strategiilor	locale	în	domeniu, după cum urmează: 
c) identificarea în cadrul comunităţilor pe care le administrează a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile 

din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora şi 
evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora; 
d) desfăşurarea  in comun de programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii,promovării sănătăţii ,acces 

la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de 
viaţă sănătos; 

c)organizarea şi desfăşurarea de acţiuni în comun cu serviciile sociale din cele doua primarii în cazul 
problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanelor 
vulnerabile; 

        d)colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii,inclusiv cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea 
de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere 
medical, economic sau social; 
         e)colaborarea cu autoritati județene și naționale, dar și cu alte instituţii şi organizaţii,inclusiv cu 
organizaţii neguvernamentale și operatori economici pentru 
    atragerea de resurse financiare (ex. atragerea de fonduri nerambursabile disponibile,sponsorizări etc.) care 
să sprijine activitatea Centrului Comunitar Integrat . 
 
				Articolul 2: Obligațiile Părților 
2.2. Obligaţiile	UAT	ULMU	si	UAT		ZAVOAIA	
2.2.1. UAT	 ULMU	 se obligă să sprijine cu resurse materiale și/sau financiare  serviciile de asistenta 
comunitara disponibile la nivelul Centrului Comunitar Integrat .infiintat  si acțiunile comune ce vor fi 
organizate pentru îndeplinirea obiectului prezentului Protocol de Colaborare. 
2.2.2.   UAT RUSETU		se obligă să promoveze și să sprijine activitățile care vor fi inițiate in comun  și 
realizate pentru îndeplinirea obiectului prezentului Protocol de Colaborare. 
	

			Articolul3:Forţa	majoră	

3.1.Oricare dintre Părţi este exonerată de răspunderea privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu Întârziere a 
obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol,în cazul apariţiei unui eveniment de forţă major 
 

   Art.4.Dispoziţii finale 
4.1.	Protocolul se derulează de la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor pe toată perioada 
de funcționare a Centrului Comunitar Integrat din sat Jugureanu comuna ULMU. 

        4.2Prezentul Protocol reprezintă intergralitatea înțelegerii între Părţi şi înlocuieşte orice 
înțelegere,verbală sau scrisă, anterioară semnării acestuia. 
         4.3Modificarea prezentului Protocol poate fi facută numai în scris,prin acordul Părţilor. 

Întocmit astăzi  16.11.2022,în 2(două)exemplare originale,în limba română,câte un exemplar pentru fiecare 

Parte. 

Comuna ULMU Comuna RUSEȚU 
     Primar,         Primar, 
BANICA	VASILE																																																																																																															FLORIN	SNAE	



ROMÂNIA                                                                                          Anexa nr. 4  
JUDETUL BRĂILA                                                                                                                                        la Hotararea Consiliului Local 
COMUNA ULMU                                                                                                                                            nr. 32 din 28 noiembrie 2022 

 
PRIMARIA	ULMU																																																																																																														FUNDATIA		
JUDETUL	BRAILA																																																																																																													JUDETUL	
NR.																																																																																																																																			NR. 

                                                              Protocol de colaborare 
Între 
 UAT COMUNA  ULMU, cu sediul in comuna ULMU, sat ULMU, judetul BRAILA,Tel:0763541635.cod fiscal 
4874712, Trezoreria FAUREI,reprezentata prin BANICA VASILE,având functia de PRIMAR în calitate de 
Initiator,pe de o parte 
și 
  FUNDATIA LUMINA cu sediul în ............................................. CUI....................... cont bancar 
............................................, deschis la ..................................................., reprezentat prin președinte 
.....................................,în calitate de partener, pe de altăparte 

denumite în continuare individual “Partea” şi împreună “Părtile”, 

                AVÂND	ÎN	VEDERE	
- Planul National de Redresare și Rezilientă al României(PNRR) prin careeste urmărită asigurarea unui 

echilibru optim între prioritătile Uniunii Europene și necesitătile de dezvoltare ale României prin realizarea 
unor programe și proiecte esentiale, care să sprijine rezilienta, nivelul de pregătire pentru situatii de criză, 
capacitatea de adaptare și potentialulde creștere, prin reforme majore și investitii cheie cu fonduri din 
Mecanismul de Redresare și Rezilientă 

- Ansamblul de programe de asistentă medicală comunitară desfășurate de Ministerul Sănătătii, având ca scop 
principal creșterea accesului populatiei și, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii medico-sociale de 
calitate, unul dintre aceste programe referindu-se la  investitia„Centre	Comunitare	Integrate”	

- Beneficiarii serviciilor de asistentă medicală comunitară prin serviciile oferite în Centrele Comunitare 
Integrate, membrii comunitătii, cu precădere persoanele vulnerabile din punctde vedere medical sau social, 
îndeosebi populatia din mediul rural și grupurile vulnerabile,inclusiv cele de etnie romă 

- Prevederile HG Nr. 324/2019 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, functionarea şi finantarea activitătii de asistentă medicală comunitară,OUGNr. 18/2017 din 27 
februarie 2017privind asistenta medicală comunitară, precum și cele ale Ordinului Ministerului SănătătiiNr. 
2931/2021 din 27 decembrie 2021 privind aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate 

- Intentia UAT COMUNA ULMU de a dezvolta asistenta medicală comunitară și astfel, de a crește accesul 
membrilor comunitătii laservicii medico-sociale de calitate, prin revovarea și dotarea Centrului Comunitar, 
din sat JUGUREANU, comuna ULMU,accesând fondurile neramburasbile cu acestă destinatie	din	PNRR	
Pilonul V: Sănătate și rezilientă institutională, COMPONENTA: 12 –Sănătate,INVESTITIA:1.Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești,Investitia specifică:I1.4:Centre Comunitare Integrate 

- Identificarea și monitorizarea redusă a persoanelor vulnerabile din punct de vedere social si medical la 
nivelul Comunei Ulmu ,îndeosebi în satul Jugureanu și posibiliatea de preventie precoce a acestora, de 
identificare și monitorizare a lor, prin proximitatea serviciilor de asistentă medicală comunitară din cadrul 
Centrelor Comunitare Integrate 

 

 PARTILE au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare, după cum urmează: 

Articolul1:Obiectul	Protocolului	



Prezentul Protocol	 stabileşte modalitătile de cooperare între părti în vederea realizării în comun a unor activităti 
privind  dezvoltarea serviciilor medico-sociale oferite în Centrul Comunitar Integrat din sat JUGUREANU, comuna 
ULMU  după cum urmează: 
 
1.1. Activităti de indrumare acordata asistentilor medical comunitari  pentru identificarea și monitorizarea 
persoanelor vulnerabile de pe raza UAT COMUNA ULMU  
 având ca scop principal creșterea accesului populatiei și, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii medico-
sociale de calitate. 

Articolul 2:Obligatiile Părtilor 
2.1. Obligatiile	UAT	ULMU	
2.1.1. UAT COMUNA ULMU se obligă să promoveze și să sprijine activitătile care vor fi initiate și realizate 
pentru îndeplinirea obiectului prezentului Protocol de Colaborare. 
2.2. Obligatiile ONG FUNDATIA LUMINA 

 
2.2.1. FUNDATIA LUMINA  este de acord sa asigure consilierea si informarea asistentului medical comunitar si a 
mediatorului sanitar comunitar despre: 

                 -nevoilor cu care se confrunta persoanele  vulnerabile in parte  si tipul de servicii pe care fundatia le 
desfasoara pentru fiecare categorie in parte. 
                 -  tipul de activitati specifice desfasurate pentru integrarea sociala a persoanelor vârstnice și a celor 
cu nevoi speciale, sprijinirea copilului aflat în dificultate și a persoanelor cu handicap, 

                - nevoile de instruire si informare pentru asistentii medicali comunitari ; 
   2.22 FUNDATIA LUMINA  va asigura organizarea unui schimb de experienta in centrele de asistenta sociala ale 
fundatiei la care sa participe reprezentanti ai primariei si asistentii medicali comunitari. 
             Articolul 3:Forta majoră 
4.1. Oricare dintre Părti este exonerată de răspunderea privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu 

întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul Protocol, în cazul aparitiei unui eveniment de fortă majoră invocat în 
conditiile legii române. 

Articolul 4.Legea aplicabilă 
Prezentul Protocol este guvernat,pus în executare şi interpretat conform legii române 

Art.5Dispozitii finale 
5.1.	 Protocolul se derulează de la data semnării lui de către reprezentantii legali ai părtilor pe toată perioada de 
functionarea Centrului Comunitar Integrat 

         
Întocmit astăzi, ,în 2(două)exemplare originale,în limba română,câte un exemplar pentru 

fiecare Parte. 

       Comuna ULMU                                                                                    Fundatia............................                                                                                                 
 
               Primar,             Președinte 
				BANICA	VASILE	

 


