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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 25.02.2021,  

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

– Soceanu Iulian-Constantin,  precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2 şi 3. 

            Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1531/25.01.2021 al compartimentului situaţii de urgenta, 

- 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 partială a destinației Sălii de sport din cadrul 

Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol, respectiv pentru 120,52 mp din totalul de 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. 

 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

 

 Techirghiol, astăzi – 25.02.2021. 

 Nr. 12. 
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