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;
- H.G. nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile,
funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și
completările ulterioare;
- 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. 55625/14.10.2021, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Timiș cu nr. 11103/14.10.2021 a
Universității de Vest din Timișoara prin care se solicită schimbarea temporară a destinației spațiului în care va
funcționa centrul de vaccinare;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară:

HOTĂRĂȘTE
Articolul 1.
(1). Se aprobă schimbarea temporară a destinației actuale a spațiului situat în Timișoara, Aleea Studenților,
Căminul C12, parter – în suprafață de 40 de mp, județul Timiș, din spațiu folosit ca agenție bancară, în spațiu
destinat înființării unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, începând cu data de 18.10.2021.
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
din cadrul M.A.I., Direcției de Sănătate Publică Timiș, Consiliului Județean Timiș și Universității de Vest din
Timișoara.
(2) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va publica
Hotărârea pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.
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