
 

                                                                   
 

 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR 

 
HOTĂRÂRE NR.47 

din data de 21.05.2021 
 

 

privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din județul Bihor în cadrul campaniei 
de vaccinare demarată la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID -19. 

 
Văzând Adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor nr. 13480/2021, înregistrată la Instituția Prefectului 

județului Bihor sub nr.5552/2021, privind necesitatea emiterii unei hotărâri de CJSU în vederea modificării destinației 
centrelor de vaccinare din județul Bihor, conform punctului VII –autorizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-
19 din Ordinul nr. 2171/181/M.233/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și 
funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID -19 coroborată cu Decizia nr. 70/2021 a Direcției de Sănătate 
Publică Bihor privind înființarea Centrului de Vaccinare de la frontiera de stat, comuna Borș, 
 

În temeiul prevederilor : 
 

• Art. 5 alin. 3 lit. a și lit. f al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

• H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 
mai 2021 

• H.G nr. 550/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. 

• Instrucțiunea nr.22/29.12.2020 privind aprobarea sarcinilor și responsabilităților nucleului de 
coordonare a vaccinării din cadrul CJCCI, ale nucleului local de coordonare a vaccinării, precum și 
a centrului de vaccinare 

• HG nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID – 19 în România, 
modificată și completată prin HG nr.1091/2020. 

• Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea 
și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, 

• Ordonanței de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru 
modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 

• Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic; 

• O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Art.10,11,18,22,23 și 24 din Anexa H.G. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 
pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare; 

• H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

• Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de 
vaccinare împotriva COVID-19 în România; 
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• Instrucțiunea C.N.C.A.V. nr.142/21.04.2021 privind asigurarea vaccinării prin intermediul centrelor 
de tip “drive through”; 

• Instrucțiunea C.N.C.A.V. nr.50/18.01.2021 privind organizarea și desfășurarea vaccinării 
personalului din S.N.A.O.P.S.N. și asigurarea vaccinurilor conform strategiei de vaccinare etapa a 
II-a - specifică centrelor de vaccinare din rețeaua proprie a M.A.I, M.A.p.N. 

• Instrucțiunile C.N.C.A.V. privind organizarea și desfășurarea vaccinării. 
 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,  

Întrunit în ședința din data de 21.05.2021, 
 

Adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 
  

Art. 1.  Alin.1 Se aprobă înființarea : 
- Centrului de Vaccinare, la punctul de trecere a frontierei de stat din comuna Borș, județul Bihor; 
- Centrului de Vaccinare la fostul sediu al primăriei Oșorhei, nr. 71 (DN 1 -artera principală), județul 

Bihor. 
  

Alin.2 Se aprobă actualizarea listei prevăzute în Hotărârea nr.43/2021 a CJSU privind autorizarea, 
 organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Bihor, conform Ordinului 
nr.2171/181/M.233/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de 
vaccinare împotriva COVID -19 coroborate cu Instrucțiunile C.N.C.A.V. privind aprobarea sarcinilor și 
responsabilităților nucleului de coordonare a vaccinării din cadrul CJCCI, ale nucleului local de coordonare a 
vaccinării, precum și a centrului de vaccinare. 

 
Art. 2.  Lista menționată la art.1, alin. 2 se poate actualiza ori de câte ori este necesar la nivelul județului 

Bihor. 
  

Art. 3. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Crișana” al județului Bihor va transmite prezenta hotărâre 
către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Departamentului pentru Situații de Urgență, 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și 
tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 
Art. 4. Prezentă hotărâre se publică pe site-ul Instituției Prefectului județului Bihor. 
 

 

 

PREȘEDINTELE 
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR 

 
PREFECT 

 
Dumitru ȚIPLEA 

 
 
 


