
 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartiția unor afișe aferente campaniei de vaccinare destinate acțiunilor de 

prevenire în combaterea infecțiilor COVID-19, la nivelul județului Teleorman 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 23 decembrie 2020, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 1 şi 2 şi art. 
11 din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004 

având în vedere: 
- Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 4649421/21.12.2020 privind repartiția unor afișe 

aferente campaniei de vaccinare destinate acțiunilor de prevenire în combaterea infecțiilor COVID-
19; 

- prevederile HG nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului pentru Situații de 

Urgență al județului Teleorman. 
În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 
urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004 

HOTĂRĂŞTE 
ART. 1. Din totalul de 16.904 afișe repartizate județului Teleorman, un număr de 803 afișe 

se distribuie către Direcția de Sănătate Publică Teleorman (DSP), care le va redistribui după cum 
urmează: 

- 139 către farmacii - prin Colegiul farmaciștilor Teleorman; 
- 188 către cabinetele de medicină de familie - prin Colegiul medicilor Teleorman; 
- 360 către unitățile medicale publice și private (spitale, ambulatorii, laboratoare de analize 

medicale) - prin DSP; 
- 116 către cabinetele stomatologice pucblice și private - prin Colegiul medicilor stomatologi 

Teleorman. 
ART. 2. (1) Diferența de 16.101 afișe se repartizează către unitățile administrativ-teritoriale 

din județul Teleorman, în funcție de populația acestora, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 (2) Comitetele locale pentru situații de urgență vor asigura afișarea, de îndată, a materialelor 

repartizate, în locuri vizibile și ușor accesibile, în vederea informării populației. 
ART. 3. Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, 

membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, DSP, Ministerului Afacerilor 
Interne și Comitetelor locale pentru situații de urgență. 

Art. 4. Hotărârea se va posta pe pagina web a Instituţiei Prefectului - județul 
Teleorman şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului 
Teleorman, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 
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