
ROMÂNIA                             Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretar general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                            Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru  aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și Alianța 

Națională pentru Boli Rare România  privind realizarea în comun a unor activități pentru 
promovarea și dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare  

 
 Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere:  
-Referatul de aprobare a primarului cu nr…….2022, raportul compartimentului de specialitate cu 
nr………...2022 și avizul comisiei de specialitate a consiliului local. 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
-Prevederile HG Nr. 324/2019 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, OUG  Nr. 
18/2017 din 27 februarie 2017privind asistenţa medicală comunitară, precum și cele ale Ordinului 
Ministerului Sănătății  Nr. 2931/2021 din 27 decembrie 2021 privind aprobarea Manualului 
centrelor comunitare integrate 
-prevederile art.129. alin.(1), alin.(2) lit.d), şi alin.(4) lit.g), alin.(7) lit.c), alin.(9) lit.c) și art.139 
alin.(3) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Aprobă Protocolul de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și Alianța 
Națională pentru Boli Rare România  privind realizarea în comun a unor activități pentru 
promovarea și dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Crasna pentru semnarea Protocolului de 
colaborare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Crasna. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
-  Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;  
-Primarul comunei CRASNA;  
- Alianța Națională pentru Boli Rare România 
-Compartiment buget-contabilitate-resurse umane;  
-Monitorul oficial local;  
-Dosar ședință.  

INIŢIATOR,  
PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 

 Voturi: pentru:...............  
împotrivă........  
abţineri.............  
 



 
Anexa  

 La HCL nr….  din 02.11.2022. 
ROMÂNIA        ROMÂNIA 
UAT COMUNA CRASNA     Alianța Națională pentru Boli Rare  
Nr.                   /                            Nr.                   /                      
 

PROTOCOL DE COLABORARE  
Între: 

COMUNA  CRASNA cu sediul in comuna Crasna, sat Crasna, nr.13, județul Sălaj, 
Tel:0260/636066, Fax: 0260/636066, cod fiscal 4495115 cont  RO64TREZ24A545000200130X, 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentata prin domnul Kovacs Istvan ,avand functia de PRIMAR, în 
calitate în calitate de Inițiator și coordonator al Centrului Comunitar Integrat Crasna înființat prin 
HCL nr. ----/----- , pe de o parte 
și 
 

Alianța Națională pentru Boli Rare România cu sediul în Zalău,  str. Avram Iancu, nr.29, 
etaj III, CUI 22874753 cont bancar RO13 RNCB 0214 0993 1083 0001, deschis la Banca 
Comercială Română, sucursala Zalău, reprezentat prin președinte dna Dorica DAN,  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 care este 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 potențialul 
de 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 „Centre Comunitare Integrate” 

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

 
- Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară prin serviciile oferite în Centrele 

Comunitare Integrate, membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct 
de vedere medical sau social, îndeosebi populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, 
inclusiv cele de etnie romă 

- Intenția UAT Crasna de a dezvolta asistența medicală comunitară și astfel, de a crește 
accesul membrilor comunității la  servicii medico-sociale de calitate, prin revovarea și 
dotarea Centrului Comunitar Crasna, accesând fondurile neraburasbile 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 

- Identificarea și monitorizarea redusă a persoanelor afectate de boli rare la nivelul României, 
îndeosebi în mediul rural și grupurile vulnerabile, precum și posibiliatea de prevenție 
precoce a acestora, de identificare și monitorizare a lor, prin proximitatea serviciilor de 
asistență medicaală comunitară din cadrul Centrelor Comunitare Integrate 

- Expertiza în îngrijirea centrată pe pacient –managementul de caz, dar și în formarea 
asistenților medicali comunitari, precum și calitatea de membru în organisme și organizații 
de profil de la nivel european și internațional a Alianței Naționale pentru Boli Rare România 

 
Au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare, după cum urmează: 
 
Articolul 1: Obiectul Protocolului 
 
Prezentul Protocol stabileşte modalităţile de cooperare între Părți în vederea realizării în comun a 
unor activități privind promovarea și dezvoltarea serviciilor medico-sociale oferite în Centrul 
Comunitar Integrat Crasna după cum urmează: 
 
1.1. Activități de formare și informare a asistenților medicali comunitari pe tema managementului 
de caz pentru pacienții cu boli rare si orientarea acestora către centrele de expertiza pentru boli rare 
din raza teritorială acoperită de serviciile Centrului Comunitar Integrat si nu numai 
1.2. Activități de identificare și monitorizare a persoanelor afectate de boli rare în raza teritorială 
acoperită de serviciile din Centrul Comunitar Integrat Crasna 

 
Articolul 2: Obligațiile Părților 

 
2.1. Obligaţiile Comunei Crasna 
 
2.1.1. UAT comuna Crasna se obligă să promoveze și să sprijine activitățile care vor fi inițiate și 
realizate pentru îndeplinirea obiectului prezentului Protocol de Colaborare. 
 
2.2. Obligaţiile Alianței Naționale Pentru Boli Rare România 
2.2.1. Alianța Națională Pentru Boli Rare România se obligă cu privire la instruirea si informarea 
asistenților medicali comunitari pe tema managementului de caz pentru pacienții cu boli rare si 
orientarea acestora către centrele de expertiza pentru boli rare: 

- Identifică nevoile de instruire si informare pentru asistenții medicali comunitari implicați 
in îngrijirea pacienților cu boli rare; 

- Asigură consiliere si coaching pentru asistenții medicali comunitari; 
- Facilitează comunicarea cu centrele de expertiza pentru boli rare din țară si alte servicii 

necesare asigurării continuității îngrijirii acestora; 

2.2.2. Alianța Națională Pentru Boli Rare România se obligă să sprijine cu expertiza necesară orice 
activitate ori proiect al UAT Crasna și Centrului Comunitar Integrat (CCI) în vederea promovării 
serviciilor CCI în rândul membrilor comunitățior locale, în vederea prevenției și depistării precoce, 
a identificării și monitorizării persoanelor afectate de boli rare, putând avea și calitatea de inițiator 
al unor astfel de activități. 



2.2.3. Modalitățile de cooperare între Părți în ceea ce privește acțiunile menționate la punctul 2.2.2. 
vor fi detaliate pentru fiecare activitate ori proiect în parte.  
2.2.4. În materie de comunicare, relații publice și promovare instituțională, Părțile se obligă să  
anunțe mass-media română locală/națională de realizarea acestei inițiative, precum și să o 
promoveze prin orice alte mijloace de informare publică, inclusiv electronice.  
 
Articolul 3: Modalități de cooperare și comunicare între Părți 
 
Orice comunicare între Părți se va realiza în scris – prin intermediul poștei electronice. 
 
Articolul 4: Forţa majoră 
 
4.1. 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 
majoră invocat în condiţiile legii române. 
4.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a anunţa cealaltă Parte în scris cu privire la 
noile circumstanţe create, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 
Notificarea trebuie însoţită de documente doveditoare a cazului de forţă majoră. 
 
Articolul 5. Legea aplicabilă 
Prezentul Protocol este guvernat, pus în executare şi interpretat conform legii române. 

 
Articolul 6. Litigii 
Orice controversă, litigiu, pretenţie sau conflict ivite între Părți, în legătură cu interpretarea sau 
executarea prezentului Acord, vor fi rezolvate pe cale amiabilă, prin negocieri între Părţi. În cazul 
imposibilităţii sau a eşuării realizării unei înţelegeri amiabile, litigiul va fi supus spre soluţionare 
instanţei judecătoreşti competente. 
 
Art. 7. Dispoziţii finale 
7.1. Protocolul se derulează de la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor pe toată 
perioada de funcționare a Centrului Comunitar Integrat Crasna. 
7.3.Prezentul Protocol reprezintă intergralitatea înțelegerii între Părţi şi înlocuieşte orice înțelegere, 
verbală sau scrisă, anterioară semnării acestuia. 
7.4.Modificarea prezentului Protocol poate fi facută numai în scris, prin acordul Părţilor. 
 

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

pentru fiecare Parte.  

 
Comuna Crasna                   Alianța Națională pentru Boli Rare România, 
    
  Primar,         Președinte        
                                                     
   
Kovacs Istvan                                                    Dorica DAN                              
            

          
         
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR  
Nr…. 
 

REFERAT DE APROBARE 
aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și Alianța Națională 

pentru Boli Rare România  privind realizarea în comun a unor activități pentru promovarea 
și dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare 

Având în vedere : 
- Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) prin care este 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 potențialul 
de 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 „Centre Comunitare Integrate” 

- Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară prin serviciile oferite în Centrele 
Comunitare Integrate, membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct 
de 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, 
OUG  Nr. 18/2017 din 27 februarie 2017privind asistenţa medicală comunitară, precum și 
cele ale Ordinului Ministerului Sănătății  Nr. 2931/2021 din 27 decembrie 2021 privind 
aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate 

- Intenția UAT COMUNA CRASNA de a dezvolta asistența medicală comunitară și astfel, de 
a crește accesul membrilor comunității la servicii medico-sociale de calitate, prin revovarea 
și dotarea Centrului Comunitar CRASNA , accesând fondurile neramburasbile 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 

 
propunem în acest context, colaborarea UAT COMUNA CRASNA cu Alianța Națională pentru 
Boli Rare România privind realizarea în comun a unor activități pentru promovarea și 
dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare în vederea creșterii accesului membrilor 
comunității locale la servicii medico-sociale de calitate. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) 

lit. d) și e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a) și ale art.139 alin. (3) lit.f) raportate la prevederile art.136 
alin (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun spre aprobare proiectul de 
hotărâre iniţiat în acest sens. 
 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 

 
 



R O M Â N I A          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA                           KOVACS ISTVAN 
NR....... 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și Alianța Națională 
pentru Boli Rare România  privind realizarea în comun a unor activități pentru promovarea 

și dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare 
 

 
Prin proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei CRASNA, se propune aprobarea 

Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și Alianța Națională pentru Boli 
Rare România privind realizarea în comun a unor activități pentru promovarea și 
dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare, prezentat în Anexa  – parte integrantă a 
proiectului de hotărâre menționat. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e), și alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are competenţa de a hotărî, în condițiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării 
în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. În conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și cele ale alin. (7) lit.b) consiliul local asigură, potrivit 
competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

 
          În considerarea celor expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de reglementările legale, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art.139 alin (3) lit. f) și 
art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
propunem adoptarea lui în forma prezentată. 

 
 
 
 

VICEPRIMAR, 
VINCZE ALEXANDRU 
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