
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 55 
 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 
Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință 
extraordinară în ziua de 13.05.2022. 

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 O.U.G. nr. 44 din 14 aprilie 2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea 
nr.10796/11.05.2022, comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, 
referitoare la încetarea activității centrelor de vaccinare la nivelul județului Tulcea,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1  Începând cu data de 14.05.2022, toate centrele de vaccinare împotriva 

COVID-19 organizate la nivelul județului Tulcea își încetează activitatea. 

 

Art.2 Activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 se va realiza exclusiv prin 

cabinetele de asistenţă medicală primară (cabinete de medicină de familie) aflate în 

relaţii contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Tulcea, organizate potrivit 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul programului naţional de 

vaccinare derulat de Ministerul Sănătăţii. 

 

Art.3 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, tuturor entităților responsabile cu ducerea la 

îndeplinire și unităţilor administrativ-teritoriale din județul Tulcea, pentru luare la cunoștință și 

conformare, şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 

 

Emisă astăzi, 13 mai 2022 

 
Președintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 
PREFECT 

 
ALEXANDRU DAN MUNTEANU 

 


