
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
       
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 
 

HOTĂRÂRE 
 pentru aprobarea schimbării destinației Sălii Polivalente Alexandria în vederea 

funcționării ca centru de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 pentru Maratonul Vaccinării, 
organizat în perioada 14-16 mai 2021 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 10 mai 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. 684/10.05.2021 a Clubului Sportiv Teleorman Alexandria, transmisă ca 
răspuns la solicitarea Consiliului Județean Teleorman nr. 8704/10.05.2021, prin care se 
exprimă acodul deținătorului/proprietarului în care va funcționa centrul de vaccinare; 
          -        prevederile H.G.R.  nr. 1.031 din 27 noiembrie 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 aprobă schimbarea destinației Sălii Polivalente Alexandria în vederea 
funcționării ca centru de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, pentru Maratonul Vaccinării, organizat 
în perioada 14-16 mai 2021. 

ART. 2  Spațiul menționat la art.1 va funcționa ca centru de vaccinare, în perioada 14-
16 mai 2021.  

ART. 3  Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, 
membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și Ministerului Afacerilor 
Interne.    
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