
România
Judeţul Neamţ
Consiliul local al Comunei Tămăşeni

H O T Ă R Â R E
-proiect-

privind aprobarea schimbări temporare a destinaţiei unor spaţii din Dispensarul Uman
Adjudeni în centru de vaccinare

Consiliul Local al comunei Tămășeni,
Având în vedere:
- Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamţ , înregistrată la Primaria comunei Tămăşeni,
Judeţul Neamţ, sub nr. 395 din 18.01.2021.
-Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind
autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;
Luând act de :
-referatul de aprobare nr. 398 din 18.01.2020, prezentat de către primarul comunei
Tămăşeni, în calitatea sa de initiator
-referatul compartimentului de specialitate nr. 399 din 18.01.2020
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și al 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă schimbarea temporară a destinației spaţiului propriu-zis ( 3 camere, hol acces
si grupuri sanitere) şi cotă parte din spaţiile comune ( hol acces, casa scarii si camera tehnica),
conform schitei anexa, situate la parterul clădirii „Dispensar uman”, din sat Adjudeni, str.
Unirii, nr. 373, nr. cadastral 50764, înscrisă în Cartea Funciară a Comunei Tămăşeni nr.
50764, în centru de vaccinare împotriva COVID-19, pe durata funcționării centrului de
vaccinare.

Art.2. Se aproba decontarea de la bugetul local al comunei Tămăşeni a cheltuielilor pentru
amenajarea, dotarea şi funcţionarea centru de vaccinare împotriva COVID-19, pe durata
funcționării centrului de vaccinare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.3. Secretarul comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

INITIATOR,
PRIMAR Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETAR,
LUCACI STEFAN CALIMAN ALINA CRISTINA



Judeţul Neamţ
Primăria Comunei Tămăşeni
Nr. 398 din 18.01.2020

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea schimbări temporare a destinaţiei unor spaţii din Dispensarul Uman

Adjudeni în centru de vaccinare

La data de 15.01.2021, a început etapa a II-a campaniei de vaccinare
împotriva virusului SARS COV2, urmând ca în scurt timp să fie imunizată
populația generală.
In aceste conditii prin adresa înregistrată la Primaria comunei Tămăşeni, Judeţul Neamţ, sub

nr. 395 din 18.01.2021, Instituţia Prefectului-Judeţul Neamţ, solicită transmiterea acordului
pentru schimbarea destinatiei spatiului în care va functiona centrul de vaccinare din comuna
Tămăşeni
Potrivit art. VII pct. 1, lit. „a” din Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020
pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea
centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, „Cerinţele pentru autorizarea
temporară a centrelor de vaccinare sunt:
a) schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în structuri medicale -

centre de vaccinare”.
Având în vedere faptul că spațile, situate la parterul clădirii „Dispensar uman”, din sat
Adjudeni, str. Unirii, nr. 373, în care se va organiza centrul de vaccinare din comuna
Tămăşeni, se află în proprietatea Comunei Tămăşeni, este necesar acordul organului
deliberativ pentru schimbarea destinației acestora în centru de vaccinare împotriva COVID-19.

Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al
comunei Tămăşeni, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
LUCACI ŞTEFAN



Judeţul Neamţ
Primăria Comunei Tămăşeni
Nr. 399 din 18.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea schimbări temporare a destinaţiei unor spaţii din Dispensarul Uman

Adjudeni în centru de vaccinare

Văzând referatul de aprobare a domnului Primar, LUCACI ŞTEFAN, prin care se
propune aprobarea schimbări temporare a destinaţiei unor spaţii din Dispensarul Uman
Adjudeni în centru de vaccinare, facem următoarele precizări:
Prin adresa înregistrată la Primaria comunei Tămăşeni, Judeţul Neamţ, sub nr. 395 din
18.01.2021, Instituţia Prefectului-Judeţul Neamţ, solicită transmiterea acordului pentru
schimbarea destinatiei spatiului în care va functiona centrul de vaccinare din comuna
Tămăşeni;
Potrivit art. VII pct. 1, lit. „a” din Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea
Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva
COVID-19, „Cerinţele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare sunt:

a) schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în structuri medicale - centre de vaccinare”.

Spațile, situate la parterul clădirii „Dispensar uman”, din sat Adjudeni, str. Unirii, nr. 373, în
care se va organiza centrul de vaccinare din comuna Tămăşeni, se află în proprietatea
Comunei Tămăşeni , astfel este necesar acordul organului deliberativ, Consiliul local al
Comunei Tămăşeni, pentru schimbarea destinației acestora în centru de vaccinare împotriva
COVID-19.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile
pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Întocmit,
ing. Chihalău Ioan




