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HOTĂRÂREA nr. 43/07.05.2021 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu  

 

privind aprobarea schimbării temporare a destinaţiei spaţiului din municipiul 

Sibiu, Piaţa Unirii, Parcarea – Cazarma 90 în structură medicală-centru de 

vaccinare de tip „Drive Through” 
 

  

 Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi 

analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei , 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr. 

55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 432/2021, privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, 

precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,   

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,  

           În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1031/2020, privind 

aprobarea strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, 

           În conformitate cu capitolul VIII din Normele privind autorizarea, organizarea şi 

funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin ordin comun al 

M.S./M.A.I./M.Ap.N./M.L.P.D.A. nr. 2171/181/M.223/4380/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare aduse prin Ordinul 10/11/M.15/47/2021, 

          Luând în considerare: 

 adresa Primăriei Municipiului Sibiu nr. 34258/05.05.2021, în calitatea de 

proprietar al imobilului, teren situat în Sibiu, Piaţa Unirii, cazarma 90 privind 

acordul  schimbării  temporare a destinaţiei spaţiului identificat anterior, din 

„parcare” în „centru de vaccinare drive through”, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1. Se aprobă schimbarea temporară a destinaţiei spaţiului din municipiul Sibiu, 

Piaţa Unirii, Parcarea – Cazarma 90, în structură medicală - centru de vaccinare de tip 

„drive-through”, începând cu data de 08.05.2021. 

Art.2. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu , prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Sibiu şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 

 

 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 

 

Mircea – Dorin CREŢU 
 

             

 
        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier Adjutant, 

                                                                                                                                      Valentin LARIE 

 


