
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZAU 
COMUNA RUSETU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
 

HOTĂRÂRE  
   privind incheierea unui protocol de colaborare a comunei Rușețu cu unitatea administrativ-

teritorială comuna Luciu, județul Buzău pentru “Infiintarea  Centrului Comunitar Integrat in 
comuna Luciu”  

 
 

Consiliul Local al comunei Rusetu, județul Buzau 
 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Rusetu, înregistrat sub nr.       9201/15.12.2022; 
- raportul de specialitate al compartimentului contabil din aparatul de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr.9202/15.12.2022;   
- avizul comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei Rușețu, județul Buzău; 
- adresa nr.   41094/08.12.2022, transmisă de Comua  Luciu, județul Buzău; 
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017privind asistența medicală 

comunitară, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.324/2019pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară; 
- 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. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și 2 litera ”e” art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 litera ”a” 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 
05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 (1) Se aproba Protocol de colaborare a comunei Rușețu cu unitatea administrativ-
teritorială comuna Luciu, județul Buzău, în scopul înființării Centrului Comunitar Integrat in comuna 
Luciu, prin Programul Național de Redresare și Reziliență. 

(2) Protocolul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se împuternicește Primarul comunei Rușețu să semeneze protocolul de colaborare 

prevazut la art.1. 

Art. 3 Secretarul General al comunei Rușețu va asigura comunicarea hotărârii Institutiei 
Prefectului Judetul Buzau, Primarului comunei Rușețu și o va aduce la cunoștință publică prin afișare 
pe site-ul comunei Rușețu. 

X 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa                     
ordinară din 21 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.39 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __13__ voturi pentru __0__ 
abţineri şi __0__ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi __13__ consilieri 
locali prezenţi la şedinţă.  

 
 

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

 

 

 

 

Ruşeţu, 21 decembrie 2022 
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