
                                                                     ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

          735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

          tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.41 

privind aprobarea organizării celui de al doilea centru de vaccinare a 

populaţiei împotriva COVID.19 la nivelul municipiului Huşi, în imobilul 

aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, strada AI.I.Cuza nr.12  

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism nr. 2196 din 28.01.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.  2197 

din 28.01.2021  privind aprobarea organizării celui de al doilea 

centru de vaccinare a populaţiei împotriva COVID.19 la nivelul 

municipiului Huşi , în imobilul aparţinând domeniului public al 

municipiului Huşi, strada AI.I.Cuza nr.12 ; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr. 2198 din 28.01.2021 ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură ;    

• Avizul Comisiei pentru învăţământ , culte ,cultură tineret,turism, 

sănătate , munca, protecţie socială,protecţia copilului,familiei ; 

  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.10 din 

14.01.2021 privind  modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 

sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al 

ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 

2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor  privind autorizarea, 

organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 ,  

prevederile  art.129  alin.(1) , alin.(2) lit.c) și lit.d) coroborat cu  alin.(7) lit.c) și 

alin.(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


             În temeiul  art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa 

de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1. Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului situat în 

Huși, strada AI.I.Cuza nr.12 în structură medicală – centru de vaccinare pe 

perioada desfăşurării campaniei de vaccinare în România. 

         Art.2. Se aprobă organizarea celui de al doilea centru de vaccinare a 

populaţiei împotriva COVID.19 la nivelul municipiului Huși , în imobilul 

aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, strada AI.I.Cuza nr.12 . 

          Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .  

                                                                                         
 

 

                                                                                   HUŞI  ,  28 ianuarie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate 

, 

         Radu  Bobârnat                                                              Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 


