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Anexa la H.C.L. nr.60/21.12.2022 

 

 

 

Comuna Luciu, Judetul Buzău: nr.______/_________.             

Comuna Rusetu, Judetul Buzău: nr.______/__________.           

 

 

 

 

                                      PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Între: 
 
COMUNA LUCIU, cu sediul social în localitatea Luciu, cod postal 127315, județul Buzău, 

telefon: 0238/530818,  email: primaria_luciu@yahoo.com, Cod de Identificare 

Fiscală: 3724458, cont trezorerie deschis la Trezoreria Pogoanele,  reprezentată prin Fratila 
Mircea având funcţia de Primar, 

 
şi 
 
COMUNA RUSETU, cu sediul social în localitatea Rusetu, Strada 1 Decembrie 1918,nr.33, 

cod postal 127520, județul Buzău, telefon:  0238/733104,  email: primaria_rusetu@yahoo.com, 

Cod de Identificare Fiscală: 3724431, cont trezorerie deschis la Trezoreria Pogoanele,  

reprezentată prin Snae Florin având funcţia de Primar, 

 

au convenit următoarele: 
 
Art. 1. Obiectul protocolului 
 

1.1 Părțile vor colabora pentru înființarea și organizarea Centrului Comunitar integrat propus 

a fi realizat în cadrul proiectului de investiții: “Infiintarea centrului comunitar integrat in 
comuna Luciu” în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
(PNRR) - Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională - COMPONENTA: 12 – Sănătate - 

INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică: I1.4: 
Centre Comunitare Integrate, în cazul eligibilității proiecctului în cadrul PNRR. 

1.2 Protocolul va contribui la consolidarea capacității administrației publice locale de a 

furniza servicii comunitare integrate, inclusiv identificarea rapidă a nevoilor comunității, 
respectiv  a grupurilor vulnerabile și intervenția specializată, cu scopul prevenirii și combaterii 

sărăciei și excluziunii sociale în Comuna Luciu, Judetul Buzău. 

1.3 Prin intermediul proiectului menționat la pct. 1.1 se urmărește, îmbinarea serviciilor 

comunitare (servicii sociale, servicii de asistență medicală comunitară, servicii educaționale) 

acordate în mod integrat cu beneficii de asistență socială și alte forme de sprijin material și 
financiar în vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale într-un mod eficient și sustenabil. 

1.4 Fiecare partener se angajează să asigure sustenabilitatea Proiectului menționat la pct. 1.1, 

să coopereze, să efectueze și să îndeplinească, prompt și la timp, toate obligațiile care îi revin în 

temeiul acestui protocol. 

  
 
Art. 2.  Principiile de bună practică ale protocolului 
 

2.1 Părțile trebuie să contribuie la asigurarea resurselor necesare funcționării Centrului 

Comunitar integrat din cadrul obiectivului “Infiintarea centrului comunitar integrat in 
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comuna Luciu”, în limita posibilităților financiare și fără a afecta prin alocarea unor resurse 
financiare, alte obiective de dezvoltare sau investiții ale UAT comuna Rușețu. 
2.2 Părțile trebuie să se consulte in mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor 

privind activitatea ce face obiectul prezentului protocol de colaborare. 

2.3 Părțile trebuie să desfasoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică 

cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în conformitate 
cu cele mai bune practici în domeniul vizat. 
 
Art. 3.  Perioada de derulare a protocolului 
3.1. Părţile se obligă să deruleze prezentul Protocol de colaborare pe o perioada de cel puțin 5 

ani de la data semnării, cu posibilitate de prelungire. 

3.2. Cu 90 de zile înainte de expirarea duratei menționate la punctul 3.1, părțile se vor reuni în 

vederea identificării posibilităților de prelungire a prezentului protocol, în vederea asigurării 

condițiilor optime de sustenabilitate. 

 
Art. 4. Drepturi si obligații ale părților 
4.1 Drepturi și obligații ale Comunei Luciu; 
a) Să asigure implementarea proiectului:” Infiintarea centrului comunitar integrat in comuna 
Luciu”, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. 

b) Să realizeze demersurile prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea avizului de 

certificare a funcționării centrului comunitar integrat după finalizarea investiției, până cel târziu 

la data de 01 mai 2025. 

c) Să asigurare resursele financiare necesare funcționării Centrului Comunitar Integrat. 
4.2. Drepturi și obligații ale Comunei Rusetu; 
a) Să contribuie la asigurarea sustenabilității Centrului Comunitar integrat propus a fi realizat în 

cadrul proiectului de investiții: “Infiintarea centrului comunitar integrat in comuna Luciu”. 

b) Să ofere asistență tehnică echipei comunitare în vederea organizării de campanii de informare 
și educare, constientizare. 

c) Să dezvolte activități de mobilizare a comunității pentru a participa la procesul de 

îmbunătățire a serviciilor comunitare. 

 
Art. 5. Răspunderea părților: 
5.1. Comuna Luciu va fi direct și integral răspunzătoare față de organismul finanțator pentru 

implementarea contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții: “Infiintarea centrului 
comunitar integrat in comuna Luciu”, pe toată perioda de valabilitate a acestuia. 

5.2. Părțile sunt de acord să asigure sustenabilitatea obiectivului de investiții.  
5.3. Angajamentele financiare ale părților vor fi asumate în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
Art. 6. Notificări 
6.1. Orice comunicare între Parteneri în legatură cu prezentul protocol se va face în scris. 

6.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât și la primire. 
 
Art 7. Legea aplicabilă 
Prezentului Protocol de colaborare se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația 

românească. 

 

Art. 8. Amendamente la Protocolul de colaborare  
8.1. Pe durata prezentului protocol, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru , când aceste 

circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a executat prezentul 

Protocol de colaborare sau când modificarea anumitor clauze din prezentul protocol derivă din 

modificarea clauzelor contractului de finanțare încheiat între organismal finanțator și Comuna 

Luciu 
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8.2. Eventualele amendări ale Protocolului nu trebuie să contravină  obligațiilor asumate de către 

Comuna Luciu prin Contractul de finanțare încheiat cu organismul finanțator.  
 
Art. 9. Litigii 
 

 Orice dispută care poate lua naștere din sau în legatură cu prezentul protocol va fi 

soluționată pe calea negocierilor între Părți, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun 

contract privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționată de instanțele competente. 
 
Art. 10. Prevederi finale 
  Părțile garantează că reprezentanțtii numiți ale căror semnături apar mai jos au fost 

investiți cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Protocol de colaborare. 

 

Prezentul Protocol a fost întocmit și semnat astăzi, _______________ 

 

 
 

COMUNA LUCIU                                                  COMUNA RUSETU 

         PRIMAR                                                                PRIMAR  

FRATILA MIRCEA                                                 SNAE FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
          Gheorghe Căpățînă                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

                                                                                          Gabriel Dinu 

 


