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PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea temporară şi partială a destinației sălii de sport din cadrul Clubului Sportiv 

„Sparta” Techirghiol  în structură medicală „Centru de vaccinare anti COVID-19” , care se va 

organiza și aviza de către DSP,  în baza OMS nr. 2171/21.12.2020  

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de ...............,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de dl. Primar 

– Soceanu Iulian-Constantin,   

            Având în vedere: 

- Adresa nr. 2/13.01.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta ; 

- Hotărârea nr. 117/29.12.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta,  

- Prevederile H.G. nr. 1031/2020 privind strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in 

Romania ; 

- Prevederile cap.VII pct.1 si ale cap.VII pct.2 din Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 

pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea si funcționarea centrelor de 

vaccinare împotriva COVID 19, 

Văzând prevederile art. 129 alin. (1) si alin.(2) lit. c), art.136, art. 139 alin.(2) si art. 196 

alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 In temeiul prevederilor art. 139, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 – Se aprobă schimbarea temporară şi partial a destinației Sălii de sport din cadrul 

Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol, respectiv pentru 120,52 mp din 1582,12 mp,  în structură 

medicală - „Centru de vaccinare anti COVID-19” , care se va organiza și aviza de către DSP,  în 

baza OMS nr. 2171/21.12.2020, pe perioada derulării campaniilor de vaccinare. 

 

  Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației parţiale a 

sălii de sport din cadrul Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol  în structură medicală 

„Centru de vaccinare anti COVID-19” , care se va organiza și aviza de către DSP,  

în baza OMS nr. 2171/21.12.2020 

 

 

 

 Având în vedere OMS nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, 

organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, Centrul de vaccinare este 

un spațiu special destinat care respectă normele in vigoare, fiind înființat în scopul desfășurării 

activității de vaccinare a populației împotriva COVID-19. 

 La nivelul UAT Techirghiol , Centrul de vaccinare este constituit în cadrul sălii de sport 

din cadrul Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol, imobil aflat în administrarea Consiliului Local 

Techirghiol.  

Ca urmare, este necesara aprobarea schimbării parțiale a destinației Sălii de sport din cadrul 

Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol, respectiv 120,52 mp utilizați din 1582,12 mp ,  în structură 

medicală - „Centru de vaccinare anti COVID-19” , care se va organiza și aviza de către DSP,  pe 

perioada derulării campaniilor de vaccinare. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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NUMAR SERVICIUL EMITENT                             Stadiu rezolvare document: 

1513 SITUATII DE URGENTA 

DATA DESTINATAR 

25.01.2021  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PRIMAR: SOCEANU IULIAN CONSTANTIN                                                Rezolutie Primar: 

 

                                   

          …………………………………………………………… 

                   

           …………………………………………………………… 

                  

           …………………………………………………………… 

 

 

       TITLUL DOCUMENTULUI : REFERAT 

 

    
 

                 Avand in vedere :  

 

- Adresa nr 2/13.01.2021 a Comitetului judetean pentru situatii de Urgenta Constanta ; 

- Hotararea nr 117/29.12.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta  

- Prevederile HG nr 1031/2020 privind strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in 

Romania ; 

- Prevederilor cap.VII pct.1 si ale cap.VII pct.2 din Ordinul 2171/181/M.223/4380/2020 

pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de 

vaccinare impotriva COVID 19 ; 

- Prevederile art. 129 alin (1) si alin.(2) lit. c),ale art. 139 alin.(2) si art. 196 alin (1) lit. a) 

din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

                 Propun aprobarea prin Hotarare de Consiliu Local a schimbarii temporare,pe perioada 

desfasurarii campaniilor de vaccinare a populatiei impotriva COVID-19 a destinatiei partiale a Salii de 

Sport din Techirghiol,in structura medicala - centru de vaccinare, conform anexe. 
 
 
 

 
 

 

VIZA LEGALITATE 

 

 

 

 

      

 

INTOCMIT 

Secretar Oras 

Jr.dr, Parosanu Niculina 

 

      

     APOSTOL DOREL 

 

 

 

 

 

APROBAT AVIZAT VAZUT 
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        Nr.1013/19.01.2021 

 

MEMORIU TEHNIC 

CENTRUL DE VACCINARE TECHIRGHIOL 

    

                      Situat in cadrul Salii de Sport Techirghiol, bd. Victoriei nr 15 cu suprafata 

totala de 1582.12 mp din care 120.52 utilizati, centrul de vaccinare este compus conform 

schitei atasate din : 

- Registratura – (camera 11) – contine 2 birouri/scaune/ dulap 

- Cabinet consultanta – (camera 17) – contine pat/birou/fiset/2 scaune 

- Cabinet vaccinare 2 pers – (camera 1) – contine frigider depozitare/paravan 

delimitare/birou/ 3 scaune/ calculator registrator 

- Cabinet asteptare post vaccinare 4 persoane – (camera 4) – contine 1 pat/scaune 

- Camera personal – (camera 20) 

- Scari acces – (nr 40) 

- Rampa persoane cu handicap (nr 39) 

- Toaleta barbati – (camera 14) 

- Toaleta femei – (camera 9) 

- Toaleta personal – (camera 5)   

 Fiecare cabinet este prevazut cu o baie dotata cu un lavoar si 2 dispensere pentru 

sapun si dezinfectant. 

 Structura construita este din BCA,gletuit si var lavabil alb, iar pardoseala este din 

linoleum. 

 Spatiul este prevazut cu incalzire termica,racordat la apa,curent si canalizare. 

 Posturile avizate sunt in numar de 2.   

 

                                Primar, 

                     Soceanu Iulian – Constantin 

 

 Inspector Situatii de Urgenta, 

                                                                                                                      Apostol Dorel 

                                                                                                                  
 


