România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

Proiect de hotărâre nr. 185/1/S/2021
Hotărârea nr. ............./....................
privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de
28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a
destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de
vaccinare
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/2/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa,
Raportul de specialitate nr. 185/3/S/2021 al compartimentul de investiții, achizitii publice, protecție
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, Avizul nr.
…………………………al Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
protectia mediului si Avizul nr. ………………………… al Comisiei de specialitate pentru activitati
economice, buget-finante al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa,
În baza prevederilor Cap. VII. Pct. 1 și ale Cap. VII Pct. 2 din Ordinul
2171/181/M223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și
funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;
În temeiul art. 139, alin. (1), art. 196 alin. 1, lit. "a", din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1.– Consiliul Local al Orașului Vlăhița îsi exprimă acordul cu privire la schimbarea
temporară începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare
a populației împotriva COVID-19, a destinației Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița
str. Gábor Áron nr. 47, județul Harghita, în structură medicală - centru de vaccinare.
Art. 2. – Structura medicală – centru de vaccinare va funcționa în subordinea nucleului local
de coordonare, constituit conform prevederilor cap. I pct. 1 lit. ”c” din Ordinul nr.
2171/181/M223/4380/2020, iar cheltuielile de funcționare ale acestuia vor fi suportate de către
Orașul Vlăhița din bugetul local al acestuia.
Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Oraşului Vlăhiţa.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Oraşului
Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.
Vlăhiţa, la ...................................................
Iniţiat de:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,,
LŐRINCZ Csaba

Avizat pentru legalitate
Secretarul General
al Oraşului Vlăhiţa,
ÜLKEI Jolán Erika

România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Oraşului Vlăhiţa

Nr. 185/2/S/2021

Referat de aprobare
privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de
28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a
destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de
vaccinare

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ,
în conformitate cu prevederile art. 554 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil republicat,
prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de
schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor
de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița
în structură medicală - centru de vaccinare, bazându-se pe următoarele
Motive:
În fapt, arătăm că prin HG nr. l 031/2020 s-a aprobat, la nivel național, strategia de vaccinare
împotriva COVID-19 în România, astfel încât și autorităților publice locale le revine obligația de a
duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.
În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile Cap. VII. Pct. 1 și ale Cap. VII
Pct. 2 din Ordinul 2171/181/M223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea,
organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19:
” VII. Autorizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19
1.Cerinţele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare sunt:
a)
schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în structuri medicale - centre de vaccinare;
b)
obţinerea avizului temporar de la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului
Bucureşti pentru perioada derulării campaniilor de vaccinare.
2.
Pentru schimbarea destinaţiei spaţiului în care vor funcţiona centrele de vaccinare sunt
necesare: acordul deţinătorului/administratorului acestuia, pe baza căruia se emite hotărârea
comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.”
În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii
dispozitive se poate observa, că acesta conţine 4 articole, dintre care art. 1 cuprinde dispoziţia de
fond privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data
de 15 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a
destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de
vaccinare.
Celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul
de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare.
În ceea ce priveşte impactul socioeconomic al actului normativ, menţionăm că sănătatea
populației se va îmbunătăți. Vaccinarea este una dintre cele mai mari victorii ale omenirii asupra
bolilor, o descoperire care, de-a lungul timpului, a reuşit să salveze milioane de vieţi.

Imunizările salvează viaţa a mai mult de 3 milioane de persoane în lume în fiecare an, conform
estimărilor OMS. Atunci când este introdus un nou vaccin şi acoperirea cu acel vaccin este mare,
aceasta duce la o scădere dramatică a numărului de persoane infectate. Din contră, când acoperirea
cu vaccinuri scade, bolile reapar. Studiile au arătat că vaccinările sunt dintre cele mai sigure injecţii
şi reacţiile adverse sunt rare. Imunizările pot, de asemenea, să îi protejeze pe cei nevaccinaţi prin
prevenirea răspândirii bolilor infecţioase - când sunt destule persoane imunizate într-o comunitate,
bolile nu se mai pot răspândi.
Referitor la impactul financiar asupra bugetului general atât pe termen scurt, pentru anul
curent, arătăm, că ținând cont de Centrul de vaccinare, care va fi dotat conform Ordinul nr.
2171/2020 2171/181/M223/4380 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și
funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19:
-suma estimată pentru dotări: 57.553,26 lei
-suma pentru amenajări: 15.000,00 lei, în sensul acela că bunurile de drept ale orașului Vlăhița se
vor aduce mai multe beneficii pentru comunitate.
Cu privire la impactul juridic al proiectului de hotărâre, precizăm că O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ prevede printre altele că în exercitarea atribuţiilor prevăzute, consiliul local:
adoptă hotărâri, în condiţiile legii.
Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a
administraţiei publice locale, respectiv prin coordonarea Primarului Oraşului Vlăhiţa, urmând ca
măsurile de implementare să constă în realizarea centrului de vaccinare în condițiile legii, respectiv
a Ordinului nr. 2171/181/M223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea,
organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19.
În ceea ce priveşte starea de fapt existentă, aşa cum am arătat şi la începutul prezentului act
de motivare, acesta este necesar de a obține autorizației/avizului de funcționare de la Direcția de
sănătate publică .
Proiectul de hotărâre propune modificarea starea de fapt existentă în sensul, că se vor
desfășura în condiții bune imunizarea locuitorilor beneficiari, care solicită vaccinarea.
În drept, invocăm prevederile art. 139, alin. (1), art. 196 alin. 1, lit. "a", din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului
Local al Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind
acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de 28
ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a
destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de
vaccinare.
Vlăhiţa, la 15.01.2021
Iniţiator:
Primarul Orașului Vlăhița,
LŐRINCZ Csaba

Întocmit de:
PETŐ Csaba
Consilier

România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Oraşului Vlăhiţa
Compartimentul Investiții
Achiziții publice, protecție civilă

Nr. 185/3/S/2021

Raport de specialitate
Referitor la Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare
temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare
împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură
medicală - centru de vaccinare
În temeiul art. 139, alin. (1) şi ale art. 196 alin. 1, lit. "a", din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021,
pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de
cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de vaccinare, facem
următoarele observaţii:
Analizând Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de
schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor
de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița
în structură medicală - centru de vaccinare.
Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare, elaborat de
Primarul Oraşului Vlăhiţa, în calitate de iniţiatorul proiectului de hotărâre, identificăm ca motive de
fapt că suprafaţa de spatiu în cauză este propusa pentru valorificare în beneficiul dezvoltării
durabile a acestei zone în vederea imunizării populației împotriva COVID-19, și locația Centrului
de vaccinare a fost stabilită în Orașul Vlăhița, str. Gábor Áron nr. 47 județul Harghita – sediul Casei
de cultură ”Bartók Béla” Vlăhița, care aparține domeniului public al orașului Vlăhița.
Se menţionează după cum urmează:
Art. 1.– Consiliul Local al Orașului Vlăhița îsi exprimă acordul cu privire la schimbarea
temporară începând cu data de 15 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare
a populației împotriva COVID-19, a destinației Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița
str. Gábor Áron nr. 47, județul Harghita, în structură medicală - centru de vaccinare.
Art. 2. – Structura medicală – centru de vaccinare va funcționa în subordinea nucleului local
de coordonare, constituit conform prevederilor cap. I pct. 1 lit. ”c” din Ordinul nr.
2171/181/M223/4380/2020, iar cheltuielile de funcționare ale acestuia vor fi suportate de către
Orașul Vlăhița din bugetul local al acestuia.
Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat prevederile
legale din Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile
art. 554 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil republicat, care stabilesc: ”Art. 129, alin. 6
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul administrativ: ”În exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a)hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a
bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor
publice de interes local, în condiţiile legii;”

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este
fundamentat juridic.
În ceea ce priveşte impactul socioeconomic şi cel financiar al proiectului de hotărâre, din
informaţiile noastre rezultă că imunizarea este un drept de bază. Imunizarea este, fără îndoială, cea
mai cost-eficace realizare în domeniul sănătăţii, în timpul modern. Este unul dintre serviciile rare
care costă foarte puţin, dar oferă beneficii imense pentru sănătate şi starea de bine a populaţiei.
Proiectul de hotărâre, în caz de aprobare, va contribui la un sistem local puternic şi
sustenabil de imunizare, care poate face ca fiecare locuitor să primească vaccinul potrivit, la locul
potrivit şi la momentul potrivit.
În ceea ce priveşte conţinutul normativ al proiectului de hotărâre, observăm că acesta
respectă atât cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează
în ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea
cărora urmează să fie aprobată.
În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al
Oraşului Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată.
Vlăhiţa, la 15. 01. 2021
PETŐ Csaba
Consilier

