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                   ROMÂNIA          Exemplar nr.____ 

       JUDETUL CARAŞ-SEVERIN       

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

         SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 

 

 

HOTĂRÂREA  

privind încetarea activității centrelor de vaccinare de la nivelul județului 

Caraș-Severin  

 

 

Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Văzând prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile: 

- HGR nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare 

împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru asigurarea accesului la vaccinarea împotriva COVID-19 în condiții de 

siguranță, eficacitate și echitate pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 și 

limitarea pandemiei COVID-19, 

    - art.XIII alin (1) din OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în 

cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și 

completarea unor acte normative, 

              Văzând adresa nr. 5089/19.04.2022 a Direcţiei de Sănătate Publică 

Caraş-Severin, precum și HCJSU Caraș-Severin nr. 33 din 29.03.2022 privind 

reactualizarea listei centrelor de vaccinare de la nivelul județului Caraș-Severin, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii Caraş-Severin, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 21.04.2022,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Începând cu data de 01.05.2022, încetează activitatea centrelor de 

vaccinare împotriva COVID-19, de la nivelul județului Caraș-Severin, respectiv:  

 - Centrul de vaccinare - Căminul Cultural Pecinișca, Băile Herculane; 

  - Centrul de vaccinare - Spațiul Comercial din cadrul Pieței Gugulanilor    

Caransebeș; 

 - Centrul de vaccinare - Sală de sport, Liceul Tehnologic ”Mihai Novac” 

Oravița; 

 - Centrul de vaccinare, Casa de Cultură, Sala mică, Oțelu Roșu; 

 - Centrul de vaccinare, Sală de sport, Liceul de Arte ”Sabin Păuța” Reșița. 
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  Art.2. (1). Prezenta hotărâre se va publica pe site-urile Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. 

    (2). Prezenta hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic 

Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Caraş-Severin şi unităților administrativ-teritoriale de pe raza judeţului 

Caraş-Severin. 

    

 

PREŞEDINTE  

AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

P R E F E C T,  

 

       

DRAGOMIR IOAN                      

                                

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 34 

Data:  21.04.2022 

ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC 

PERMANENT  

AL CJSU 

 


