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MUNICIPIUL GHEORGHENI 

 

 
 

  
   
   

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Gheorgheni 

 și Comuna Suseni în scopul cooperării pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat din 
Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul Ministerului Sănătății 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa extraordinară din  data de 15 
februarie 2023; 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 667/2023 al Primarului comunei Suseni; 
- Raportul de specialitate nr. 668/2023 al Compartimentului de asistență socială 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni și Raportul de 
avizare al Comisiei pentru muncă, sănătate, familie, protecţie socială, protecţia 
copilului, tineret și sport;  

În conformitate cu prevederile: 
- art. 89 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității 
de asistență medicală comunitară, aprobată prin HG nr. 324/2019; 

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2931/2021, privind aprobarea Manualului 
Centrelor Comunitare Integrate; 

- Ghidul solicitantului – Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: 
Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENȚA: 12- Sănătate, INVESTIȚIA: 1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4. Centre 
Comunitare Integrate, apelul de proiect MS-0014-publicat pe site-ul Ministerului 
Sănătății; 

- Prevederile din Ghidul de finanțare pentru beneficiarii preselectați modificat prin 
Instucțiunea nr. 1 din 12.12.2022, potrivit căruia Municipiul Gheorgheni figurează în 
Anexa nr. 13-Listă rezervă UAT-uri - I1 Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești – I1.4 Centre Comunitare Integrate; 

- Prevederile din Ghidul de finanțare, Anexa nr. 14 – Matrice Scor, potrivit căreia, 
în vederea obținerii unui scor de priorizare mai favorabilă în vederea accesării 
proiectului din PNRR se încheie: “Protocoale de colaborare/asociere cu instituții/asociații 
locale, centrale și naționale, capabile să susțină (și financiar) funcționarea Centrului Comunitar 
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Integrat (....). Protocol de colaborare/asociere cu organizații neguvernamentale naționale sau 
internaționale (de ex. UNICEF, Banca Mondială). Colaborare/asociere cu o unitate/subdiviziune 
administrativ-teritorială cu sau fără risc de vulnerabilitate.” 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d)- e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), 
art.139, alin.(3) lit. f), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1  Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT comuna Suseni 
și U.A.T. municipiul Gheorgheni în scopul cooperării pentru înființarea Centrului 
Comunitar Integrat din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul 
Ministerului Sănătății, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul 
Municipiului Gheorgheni și Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comune Suseni. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
comunei Suseni Instituției Prefectului – judeţul Harghita, Primarului comunei Suseni, 
Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Suseni. 
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