
  
 

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului ”Infiintare centru comunitar intergat in COMUNA CRASNA” 

finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE 
PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 
12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: 

I1.4: Centre Comunitare Integrate 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  nr..... a Primarului, Raportul de specialitate nr.......  și avizul comisiei de specialitate 

al consiliului local; 
Luând în considerare: 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 
În conformitate cu prevederile: 
- Planul Național de Redresare și Reziliență, PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, 

APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională 
COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția 
specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate;  

- art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene; 

 - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă proiectul ”INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT in COMUNA CRASNA” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - 
Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de 
proiecte MS-0014. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT în 
COMUNA CRASNA”, în cuantum de 1.170.841,00 lei (inclusiv TVA).  

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
”INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT in COMUNA CRASNA”, pentru implementarea proiectului 
în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
Art.5. Se împuternicește domnul Kovacs Istvan, primarul comunei Crasna, să semeneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare în numele Comunei Crasna şi al Partenerului, dacă este cazul. 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 
Art.7. Prezenta se comunică cu: 

- Instituția Prefectului Județului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna, 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Compartiment achiziții publice; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

                                                                           KOVACS ISTVÁN 
Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri............. 



  
 

ROMÂNIA           
JUDEŢUL SĂLAJ          
COMUNA CRASNA              
Nr.9957/27.10.2022. 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea proiectului INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT 
in COMUNA CRASNA finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: 
Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre 
Comunitare Integrate 

 
În conformitate cu prevederile: 
- Planul Național de Redresare și Reziliență, PLANUL NAȚIONAL DE 

REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-
0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate 
INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: 
I1.4: Centre Comunitare Integrate;  

- art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 
unor acte normative si prorogarea unor termene; 

 - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consider că este necesar și portun implementarea proiectului INFIINTARE 
CENTRU COMUNITAR INTERGAT in COMUNA CRASNA. 

Valoarea totală a proiectului INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT 
in COMUNA CRASNA, în cuantum de 1.170.841,00 lei (inclusiv TVA) .Sumele 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
”INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT in COMUNA CRASNA”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. Se vor 
asigura toate resursele financiare necesare implementării. 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  
propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat. 

 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA             KOVACS ISTVAN 
Nr.9958/27.10.2022. 

RAPORT 
privind aprobarea proiectului INFIINTARE CENTRU COMUNITAR 

INTERGAT in COMUNA CRASNA finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-
0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate 
INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția 
specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate 

 
Valoarea totală a proiectului INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT 

in COMUNA CRASNA, în cuantum de 1.170.841,00 lei (inclusiv TVA)  
 

1. Activitatea din centrele comunitare: 
Procentul cel mai mare de activitate din cadrul centrelor comunitare integrate 

este cel al asistenței medicale, în special al asistenței medicale comunitare integrate 
cu medicina primară și cea de specialitate, prin realizarea integrată a 
managementului de caz al pacientului cu diferite patologii medicale și care nu are 
acces la servicii medicale. 

Conform prevederilor HG nr.324/ 2019 activitățile din centrul comunitar 
integrat sunt: 

- activitate de asistență medicală comunitară; 
- activitate de medicină de familie; 
- activitate de medicină de specialitate; 
- activitate de telemedicină; 
- activitate de consiliere si sprijin în îngrijirea la domiciliu și paleație; 
- activitate de planificare familială; 
- activitate de promovare si prevenție prin caravane medicale si de screening; 
- activitate de asistență socială și educațională în funcție de nevoile identificate 

ale beneficiarilor centrului pe aceste componente; 
 
2. Pentru cladirea centrului se va tine cont de următoarele conditii, respectiv: 
•un spațiu deja existent, astfel încât va avea loc doar reabilitarea sa și nu se va 

construi un corp nou de clădire. Acest spațiu va avea minim 100 – 150 mp, împărțit 
în minim 6 camere;  

sau 
• existența terenului pentru construcția spațiului, o construcție verde pentru 

protejarea mediului și eficientă din punct de vedere energetic; 
cladirile vor fi eficiente energetic- NZeb 
3. Condiții de organizare/ organigramă a CCI conform prevederilor OUG 

nr.18/2017, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 324/ 2019 existența 



  
 

obligatorie a asistentului medical comunitar și a asistentului social (pentru 
beneficiarii cu cazuistică socială);-acesta este personalul minim necesar.  

Conform nevoilor se pot angaja si alte persoane/sau pe baza de protocol de 
colaborare cum ar fi: moașă; mediator sanitar; consilier școlar și/sau mediator 
școlar; medic de familie; medic specialist; medic rezident, medici care nu au 
promovat examenul de  rezidențiat  și care vor lucra sub coordonarea unui medic 
de familie sau medic specialist, psiholog; agent de ocupare; alte categorii 
profesionale care pot fi implicate în soluționarea problematicii medico-socio-
educaționale a grupurilor vulnerabile; personal administrativ. 

- existența spațiilor minime obligatorie (un birou pentru personalul centrului; o încăpere pentru 
consiliere individuală medicală şi/sau întâlniri de grup, inclusiv caravane medicale; o încăpere 
pentru consiliere socială sau alte activităţi de servicii sociale; o încăpere pentru activităţi de 
consiliere/mediere şcolară/alte activităţi cu specific educativ; un spaţiu cu dotare medicală 
minimală în care să se poată furniza consultaţii de către medicul de familie sau de către medicii de 
specialitate care doresc să furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv 
servicii de telemedicină şi paleaţie; un spaţiu de depozitare; grupuri sanitare distincte pentru 
personal şi beneficiari); 

- existența dotărilor minime medicale si nemedicale conform legislației specifice;-se alege din lista-
cu excepția mobilierului achiziția se va face de catre minister, in mod centralizat 

- dovada asigurării cheltuielilor administrative;-se va face prin angajamentul de a susține activitatea 
- existența protocolului de colaborare dintre UAT si cabinetul/cabinetele medicului/medicilor de 

familie; 
- hotărârea Consiliului Local prin care se decide înființarea CCI. 
Pentru functionare se va solicita avizare la DSP 
Înființarea centrului comunitar integrat nu este condiționată de 

acreditare/licențiere socială deoarece activitatea de asistență socială este de nivel 
primar, adică aceeași activitate pe care asistentul social din cadrul primăriei o 
realizează în mod curent (spre exemplu: identificare de sprijin social persoanelor 
neasigurate medical prin obținerea ajutorului social, a acordării indemnizației 
pentru grad de handicap și a altor beneficii care pot ajuta beneficiarii centrului 
comunitar integrat să poată avea acces la servicii medicale), activitate/ serviciu deja 
acreditat. Asistentul social din serviciul social al primăriei va asigura activitatea de 
asistență socială din cadrul centrului comunitar integrat, activitate cu accent pe 
creșterea accesului beneficiarilor la servicii medico-sociale.  

Spațiul destinat activității de asistență socială este reprezentat de o cameră, 
conform prevederilor HG nr. 324/ 2019. In cazul în care unitatea/ subdiviziunea 
administrativ - teritorială  poate să aloce mai multe spații pentru a oferi servicii 
sociale specializate, acestea vor fi acreditate/ licențiate conform legislației specifice 
domeniului de asistență socială 

Având în vedere cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului de 
hotărâre inițiat de primar. 

ÎNTOCMIT, 
                         Consilier achiziții publice 
       VEKAS ALBERT LEVENTE 
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