
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COVASNA 

                                                                                        
 

H O T Ă R Â R E A  N r .  1 2  
privind aprobarea situației centrelor de vaccinare  Anti-Covid  

organizate la nivelul județului Covasna 
 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Covasna, 
Întrunit în ședință extraordinară în data de 10 februarie 2021,  
 
Analizând Decizia nr.09/2021 a Direcției de Sănătate Publică a județului Covasna transmisă și 

înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Covasna cu nr.2020/10.02.2021, privind înființarea pe 
teritoriul Județului Covasna a centrelor de vaccinare împotriva Covid-19, a populației eligibile în faza 
a II-a și faza a III-a, 

Având în vedere: 
-  Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1.031 din 27.11.2020; 
-Ordinul nr.10/11/M.15/47/2021, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor 
publice, dezvoltării şi administrației nr.2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor  
privind autorizarea, organizarea şi funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19,  

În conformitate cu prevederile: 
- O.U.G. nr. 21/2004, actualizată, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență; 
- H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, 

atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență; 
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- H.G. nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional 2005, a 

HG 144/2010 privind organizarea și funcționarea ministerului Sănătății cu modificări și completări 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1 Se aprobă situația centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate la nivelul 
județului Covasna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

          Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
nr.4/11.01.2021 a C.J.S.U. Covasna. 
 

          Art. 3 Decizia privind modificarea situației centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 
organizate la nivelul județului Covasna, emisă conform prevederilor legale de către directorul 
executiv al DSP Covasna, va putea fi supusă analizei C.J.S.U. Covasna, ori de câte ori se impune. 
  

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Instituției 

Prefectului - Județul Covasna la adresa www.cv.prefectura.mai.gov.ro– Activități/Situații de 

urgență. 

  

PREŞEDINTE  C.J.S.U.  COVASNA  

 


