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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea hotărârii CJSU nr. 1/07.01.2021, privind aprobarea 

schimbării destinației spațiilor în vederea funcționării ca centre de vaccinare 
împotriva COVID-19 pentru județul Teleorman  

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 14 ianuarie 2021, 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: 
- prevederile Ordinului comun nr. 2171/181/M223/4380/2020 al MS, MAI, MApN 

și MLPDA pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea 
centrelor de vaccinare împotriva COVID-19; 

- adresa nr. 390/14.01.2021 a Direcției de Sănătate Publică Teleorman; 
- adresa nr. 644/14.01.2021 a Primăriei Orașului Videle prin care solicită 

schimbarea sediului centrului de vaccinare la Sala de Sport a Școlii Gimnaziale nr. 1 
Videle și adresa nr. 645/14.01.2021 prin care își exprimă acordul cu privire la 
schimbarea destinației Sălii de Sport a Școlii Gimnaziale nr. 1 Videle în centru de 
vaccinare; 

- adresa nr. 126/14.01.2021 a Primăriei Comunei Talpa prin care solicită 
schimbarea sediului centrului de vaccinare la Căminul Cultural din satul Linia Costii și 
adresa nr. 127/14.01.2021 prin care își exprimă acordul cu privire la schimbarea 
destinației Căminului Cultural situat în comuna Talpa, sat Linia Costii în centru de 
vaccinare; 

- prevederile HG nr. 1.031/27.11.2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare 
împotriva COVID-19 în România; 

- 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 Se modifică art. 1 al HCJSU nr. 1/07.01.2021 cu privire la locația 
centrelor de vaccinare din orașul Videle și comuna Talpa, în sensul că se aprobă 
schimbarea destinației următoarelor spații: Sala de Sport a Școlii Gimnaziale nr. 1 
Videle (în locul Sălii de Sport oraș Videle), respectiv Căminul Cultural situat în comuna 
Talpa, sat Linia Costii (în locul Sediului PAPI, comuna Talpa) în vederea funcționării 
lor ca centre de vaccinare împotriva COVID-19 pentru județul Teleorman. 

ART. 2 Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic 
Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, 
Ministerului Afacerilor Interne și primăriilor vizate.   
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