
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA  
 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 88 

 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea 

nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 06.04.2021.   
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. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
348/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile H.G. nr.1031/27.11.2020, pentru aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în 
România; 

- 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 COVID-19; 

Luând în considerare adresa Primăriei Municipiului Tulcea nr.12711/06.04.2021 comunicată Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la înfiinţarea Centrelor de vaccinare în judeţul Tulcea, 

Văzând acordul exprimat în scris de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea prin adresa nr.658 din 
05.04.2021, pentru schimbarea temporară a destinației spațiului din administrare, în structură medicală – Centru de 
vaccinare împotriva COVID-19, pentru Sala de festivități – C22 din cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Nicolae 
Cornățeanu", str. Isaccei nr.104; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă schimbarea temporară a destinației inițiale a spaţiului 
identificat de către autoritățile publice locale, respectiv, Sala de festivități – C22 din cadrul Liceului Tehnologic 
Agricol „Nicolae Cornățeanu" situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.104, în structură medicală – Centru de 
vaccinare împotriva COVID-19, conform 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 COVID-19. 
 
 Art.2 Spațiul menționat la art.1 va avea destinația provizorie de structură medicală – Centru de vaccinare împotriva 
COVID-19, pe toată perioada administrării în România a vaccinurilor conform legislaţiei în vigoare. 
  

Art.3  Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului 
Tulcea, prezenta Hotărâre se va comunica membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, 
administratorului spaţiului menţionat la art.1 şi tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Tulcea, în 
vederea aducerii la cunoştinţa populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici cu activitate în zonă, prin toate 
mijloacele de comunicare. 

 
 

                                                                                      Emisă astăzi, 06 aprilie 2021 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
P R E F E C T, 

 
IVANOV MARCEL 


