
Timișoara, 23.01.2021 
Nr. 6 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 

 
HOTĂRÂRE 

privind schimbarea temporară a destinației spațiilor în care vor funcționa 
centrele de vaccinare împotriva COVID -19 din județul Timiș 

 

Potrivit prevederilor: 
- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 
de risc epidemiologic şi biologic; 
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
- O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr. 
1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 
- Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- Hotărârii de Guvern nr. 1031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva 
COVID-19 în România; 
- Ordinului comun nr 2171/181/M.223/4380/2020 al Ministerului Sănătății, Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației, pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea 
centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 
10/11/M15/47/2021;    
- art. 11 din Hotărârea de Guvern. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor 
operative pentru situații de urgenta, cu modificările si completările ulterioare 
- Luând în considerare: 
- adresa nr. 1600/21.01.2021 a primăriei municipiului Timișoara prin care își exprimă  
acordul privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
- adresa nr. 6734/20.01.2021 a primăriei municipiului Lugoj prin care își exprimă  acordul 
privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
- adresa nr. 448/21.01.2021 a primăriei orașului Gătaia  prin care își exprimă  acordul 
privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
- adresa nr. 825/21.01.2021 a primăriei orașului Jimbolia  prin care își exprimă  acordul 
privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
- adresa nr. 1067/21.01.2021 a primăriei orașului Recaș prin care își exprimă  acordul 
privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
- adresa nr. 2853/20.01.2021 a primăriei comunei Dumbrăvița prin care își exprimă  
acordul privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
- adresa nr. 1623/20.01.2021 a primăriei comunei Ghiroda  prin care își exprimă  acordul 
privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
- adresa nr. 2029/20.01.2021 a primăriei comunei Giroc prin care își exprimă  acordul 
privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
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vaccinare; 
- adresa nr. 288/18.01.2021a primăriei comunei Șag prin care își exprimă  acordul privind 
schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de vaccinare; 
- adresa nr. 1414/19.01.2021a primăriei comunei Moșnița Nouă prin care își exprimă  
acordul privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de 
vaccinare; 
 

Ținând cont de propunerea Direcției de Sănătate Publică, transmisă prin adresa 
1947/22.01.2020     

 
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință 

extraordinară: 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Articolul 1. Se  aprobă schimbarea temporară a destinației actuale a spațiilor din Anexa 
care face parte din prezenta hotărâre, în centre de vaccinare. 
 
 
Articolul 2.   
(1). Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va 
transmite prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Departamentului 
pentru Situații de Urgență dinc adrul M.A.I., Direcției de Sănătate Publică Timiș, U..T.-urilor în 
cadrul cărora se organizează centrele în cauză,  
(2 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va 
publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș. 
 (3) Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
  
 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 
 
 
 
 

PREFECT 
LILIANA ONEȚ 
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                                            Anexa  la HCJSU nr. 6 /23.01.2021 
 

 
 

NR LOCALITATEA 
NUMELE 

CENTRULUI 
ADRESA CENTRULUI 

1 Timişoara Centru Iulius Mall 

Centru comercial Iulius 
Mall, p-ta Consiliul 

Europei, nr.2, etaj II, 
terasa exterioară.  

2 Timişoara 
Fundația 

Județeană pentru 
Tineret Timis 

Casa Tineretului, str. 
Aries nr 19, intrarea 

laterală 

3 Timişoara Centru ISHO 
Centrul ISHO, B-dul 
Take Ionescu, 46 C 

4 Timişoara 
Vox Tehnology 

Park 
Calea Torontalului nr. 

69, Etaj 5 

5 Timişoara Clădirea STPT 
Clădirea STPT, str. 
Intrare Doinei nr. 2, 

6 Timişoara INCUBOXX 
Timișoara 

Clădirea INCUBOXX, 
calea Circumvalațiunii, 

nr. 4 

7 Timişoara 
Muzeul de 

transport public 
„Corneliu Miklosi” 

Muzeul de transport 
public „Corneliu 

Miklosi”, bulevardul 
Take Ionescu, nr. 83 

8 Lugoj 
Sala sporturilor” 

Lavinia Milosovici”  

Municipiul Lugoj, Sala 
sporturilor” Lavinia 

Milosovici” , str. 
Caransebesului nr.2B 
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9 Gătaia 
Casa de Cultură 

Gătaia  

Comuna Gătaia,Casa de 

Cultură, str.Republicii 

nr.111 

10 Jimbolia 
Liceul Tehnologic 

Jimbolia(internat) 

Oraș Jimbolia, internatul 

Liceului Tehnologic 

Jimbolia, str. 

T.Vladimirescu nr. 61 

11 Recaș 
Casa de Cultura " 

Ion Cojar" Recaș 

Oraș Recaș, Casa de 

Cultura " Ion Cojar", 

calea Timișoarei Nr.87 

12 Dumbrăviţa 
Centrul de zi 

pentru îngrijirea 
copiilor 

Comuna Dumbrăvița, 
Centrul de zi pentru 
îngrijirea copiilor, 

parter, str. Kos Karoly 
nr.28, 

13 Ghiroda  Caminul Cultural  
Comuna Ghiroda, 
Cămunul Cultural, 
strada Victoria, 48 

14 Giroc Casa de Cultură  
Comuna Giroc, Str. 
Trandafirilor nr.26 

15 Șag 
Căminul cultural 

Șag 

Căminul cultural, 
comuna Șag, strda a 

VIII-a, nr.13 - 15 

16 Moşniţa Nouă 
Comuna Moşniţa 

Nouă Sat  Moşniţa 
Veche  

Comuna Moşniţa Nouă 
Sat  Moşniţa Veche 

Str.Bistrei nr.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


