
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

                                
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4/2020 

privind aprobarea schimbării temporare a destinaţiei imobilului sală de sport 
comunitară, situată pe str. Independenţei, nr. 2A, din Sală de sport în Centru de 

Vaccinare 
 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
Examinând referatul de aprobare al primarului oraşului Haţeg nr. 253 din 07.01.2021,  

prin care se propune aprobarea schimbării temporare a destinaţiei imobilului sală de sport 
comunitară, situată pe str. Independenţei, nr. 2A, din Sală de sport în Centru de Vaccinare, ca 
urmare a situaţiei epidemiologice la nivel European, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, 
evoluţia infectiilor pe teritoriul României, precum şi a necesităţii vaccinării împotriva 
virusului. 

Având în vedere: 
a)adresa Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara nr. 218/06.01.2021, înregistrată la Primăria 
Haţeg sub nr. 207/07.01.2021; 
b)Ordinul Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 750/2020 privind operaţionalizarea Nucleului 
de coordonare a vaccinării de la nivelul Centrului Judeţean de Coordonare şi conducere a 
intervenţiei Hunedoara şi a nucleului Local de Coordonare a vaccinării;           

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1031/2020 privind aprobarea strategiei de 
vaccinare împotriva COVID - 19 în România cu modificările si completările ulterioare, ale 
Ordinului comun al ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne,, ministrului apărării 
naţionale şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 
2171/181/M223/4380/2020 pentru aprobarea normelor privind înfinţarea, autorizarea, 
organizarea si funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, ale Instrucţiunii nr. 
4/23.12.2020 a CNCAV privind sarcini şi responsabilităţi ale nucleului de coordonare a 
vaccinării din cadrul CJCCI, ale nucleului local de coordonare a vaccinării, precum şi a 
centrului de vaccinare, ale Instrucţiunii nr. 5/23.12.2020 a CNCAV privind cerinţele ce 
trebuiesc îndeplinite de autorităţile publice locale; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139, 
alin.(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
PROPUN: 

 
Art. 1 (1) Se aprobă schimbarea temporară a destinaţiei imobilului sală de sport 

comunitară, situată în Haţeg, str. Independenţei, nr. 2A, judeţul Hunedoara din Sală de sport 
în Centru de Vaccinare Haţeg, pe perioada utilizării spaţiului ca centru de vaccinare împotriva 
COVID – 19. 

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) este înscris în CF nr. 68698 Haţeg, nr. cadastral 
68698-C2 şi se află în domeniul public al oraşului Haţeg şi administrarea Consiliului local. 

Art. 2 Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      
  
 



 Art. 3 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Biroului Administrarea 
Domeniului public şi privat şi prin grija acestuia tuturor institutiilor interesate. 
 
 
 
 
Hateg, 07 ianuarie 2021 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 
 
 


