
PROIECT                                                   ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului local al Comunei Vânători-Neamț de schimbare temporară, pe 
perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID 19, a destinației Centrului 

Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț  
în structura medicală-centru de vaccinare 

 
 

Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-Adresa Comitetului Județean pentru situații de Urgentă  Neamț nr. 2 din 10.01.2021, 
înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.111/11.01.2021; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrat sub nr. 1015 din 
11.01.2021; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea domeniului public şi privat 
înregistrat sub acelaşi număr 

-Prevederile HG nr. 1031/2020 privind strategia de vaccinare împotriva COVID -19 în 
Romania; 

-Prevederilor cap.VII pct.1 și ale cap. VII pct 2 din Ordinul 2171/181/M.223/4380/2020 pentru 
stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare 
împotriva COVID 19; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2) şi art. 196 
alin. (1) lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1. Consiliul local al comunei Vânători-Neamț își exprimă acordul cu privire la 
schimbarea temporară, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare a populației împotriva 
COVID-19 a destinatiei Centrului Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, identificat cu nr. 
cadastral 50061-C1, în structura medicală – centru de vaccinare. 
 Art.2 Structura medicală – centru de vaccinare va funcționa în subordinea nucleului local 
de coordonare, constituit conform prevederilor cap.I pct.1, lit.c) din Ordinul nr. 
2171/181/M.223/4380/2020, iar cheltuielile de funcționare ale acestuia vor fi suportate în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

Art.3. Primarul comunei Vânători-Neamț prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta hotărâre 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                            Avizat pt.legalitate, 
                                                                                        Secretar  general al U.A.T Vânători-Neamț, 
                                                                                                            Alina–Iuliana Floş  



CL nr._______ din ___________ 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 1015 din 11.01.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 la proiectul hotărâre privind acordul Consiliului local al Comunei Vânători-Neamt de 
schimbare temporară, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva 
COVID 19, a destinatiei Centrului Socio Educativ din comuna Vânători-Neamț în 

structura medicală-centru de vaccinare 
 

Întru executarea cerințelor expuse în adresa Comitetului Județean pentru situații 
de Urgentă Neamț nr. 2 din 10.01.2021, conform prevederilor HG nr. 1031/2020 privind 
strategia de vaccinare împotriva COVID -19 în Romania și cap.VII pct.1 și ale cap. VII 
pct 2 din Ordinul 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind 
autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, 
propun Consiliului local al comunei Vânători-Neamţ aprobarea proiectului de hotărîre 
prin care să se dispună schimbarea temporară, pe perioada desfășurării campaniilor de 
vaccinare împotriva COVID 19, a destinatiei Centrului Socio Educativ din comuna 
Vânători-Neamț în structura medicală-centru de vaccinare, singurul spațiu care 
corespunde normativelor in rigoare.  

 
   INIŢIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ, 
jr..Maria PETRARIU 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 1015 din 11.01.2021 

                   Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 
                                                                                                                       APROB, 

                                                                                                 Primar  
jr.Maria PETRARIU 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local al Comunei Vânători-Neamt 
de schimbare temporară, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva 

COVID 19, a destinatiei Centrului Socio Educativ din comuna Vânători-Neamț în 
structura medicală-centru de vaccinare 

 

 
Potrivit HG nr. 1031/2020 s-a arobat, la nivel național, strategia de vaccinare 

împotriva COVID -19 în Romania, astfel autoritățile administrației publice locale au 
obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în 
strategie. 

Prin Ordinul 2171/181/M.223/4380/2020, emis în comun, de către Ministerul 
Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, s-au stabilit  Normele privind autorizarea, 
organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19. Conform ordinului, 
la nivel local, conducerea operativă a centrului de vaccinare se va realiza prin constituirea 
unui nucleu la nivel local de coordonare, care va asigura implementarea măsurilor dispuse de 
Comitetul Național de Coordonare a activităților privind vaccinarea impotriva COVID-19 și 
de Centru Județean pentru situații de urgență.  

Pentru înființarea unui centru de vaccinare la nivelul comunei Vânători-Neamț, este 
necesară schimbarea temporară a destinatiei unui imobil, întrucât comuna nu dipune de 
imobile cu o destinatie specifică, conform normelor în vigoare. 

Prin adrea  Comitetului Județean pentru situații de Urgentă Neamț nr. 2 din 
10.01.2021 se solicită acordul deținătorului/administratorului pentru schimbarea destinației 
spațiului în care vor funcționa centre de vaccinare, în vederea emiterii Hotărârii Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență 



 
Reișind din cele expuse, propunem Consiliului local al comunei Vânători-Neamţ 

aprobarea hotărârii în forma prezentată în proiect, exprimând acordul la schimbarea 
temporară, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID 19, a 
destinatiei Centrului Socio Educativ din comuna Vânători-Neamț în structura medicală-
centru de vaccinare, singurul spațiu care ar corespunde Normelelor privind autorizarea, 
organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19.  
 

 
Întocmit, 

Rotaru Natalia 
inspector principal CADPP 

 
 


