COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA

H O T Ă R Â R E A Nr. 101
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului
Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară în ziua
de 31.12.2020.
Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații
de risc epidemiologic și biologic;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
prevederile
Hotărârii
C.N.S.U.
nr.60
din
17.12.2020
privind aprobarea listei
țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor
care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru
contextul pandemiei COVID-19;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr.2171/181/M.223/4380/2020 pentru
Stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID19.
Luând în considerare adresa înaintată de Colegiul Medicilor Tulcea, referitoare la acordul privind
schimbarea destinației spațiului în care își desfășoară activitatea.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 La solicitarea și cu acordul Președintelui Colegiului Medicilor Tulcea, începând cu data de
31.12.2020, sediul Colegiului Medicilor Tulcea, situat în municipiul Tulcea, strada Babadag, nr.15, bl.7, sc.
A, parter își va schimba destinația în Centru de vaccinare împotriva COVID-19.
Art.2 Prevederile art.1 se vor menţine până la finalizarea etapei I a campaniei de vaccinare, care se
adresează persoanelor incluse în categoria lucrătorilor din domeniile sănătății și social – sistem public și
privat.
Art.3 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al
Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa Colegiului Medicilor Tulcea, care va dispune
măsurile necesare pentru punere în aplicare.
Emisă astăzi, 31 decembrie 2020.
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