
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 

COMUNA PLENITA 

 

H O T A R A R E A 

 

Nr.16 din 12.04.2021 

pentru aprobarea schimbarii temporare a destinatiei unui imobil apartinand comunei Plenita, 

 in vederea realuizarii unui centru de vaccinare anti –Covid 19 

 

Consiliul Local al comunei Plenita, intrunit in sedinta ordinara in data de 12.04.2021; 

Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii temporare a destinatiei imobilului 

apartinand U.A.T Plenita, situat in comuna Plenita, satul Plenita, str. Traian, nr. 42, judetul Dolj, indentificat 

potrivit Cartii funciare nr. 352, nr. cadastral 395, in vederea realizarii unui centru de vaccinare anti –Covid 

19; 

Adresa Institutiei Prefectului Judetului Dolj 3375 din 22.03.2021 prin care ni se solicita infiintarea 

unui centru de vaccinare anti –Covid 19  pe raza U.A.T. Plenita; 

Adresa U.A.T. Plenita nr. 6538 din 25.03.2021, inaintata catre D.S.P. Dolj si Institutiei Prefectului 

Judetului Dolj, prin care se comunica acordul de infiintare a unui centru de vaccinare anti –Covid 19 la 

Plenita; 

Ordinul comun al Ministrului Sanatatii, ministrului Afacerilor Interne, Ministrului Apararii 

Nationale si Ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, nr. 2171/181/M223/4380/2020, 

pentru stabilirea Normelor privind  autorizarea, organizarea, functionarea centrelor de vaccinare impotriva 

COVID 19; 

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. “c”, art. 139 si art. 196, alin (1) lit. “a”  din din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta; 

 

H O T A R A R E : 

Art. 1. Se aproba schimbarea temporara a destinatiei imobilului apartinand U.A.T. Plenita, situat in 

comuna Plenita, satul Plenita, str. Traian, nr. 42, judetul Dolj, indentificat potrivit Cartii funciare nr. 352, nr. 

cadastral 395, in spatiu destinat functionarii temporare a Centrului de vaccinare anti –Covid 19; 

Art. 2. Se aproba asigurarea de la bugetul local plata tuturor utilitatilor si serviciilor necesare 

aachizitionate pentru functionarea corespunzatoare a centrului aratat la art.1. 

Art. 3. Primarul comunei impreuna cu aparatul propriu de specialitate va duce la  indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4 Prezenta hotarare comunica primarului comunei Plenita, Institutiei Prefectuliui Judetului Dolj 

si se aduce la cunostinta prin afisare la avizier si pe site-ul primariei comunei Plenita 

 

 

                                                                                                       Contrasemneaza pt. legalitate 

 PREŞEDINTE DE SEDINTA,                           Secretar general, 

VIORICA MOCIOFLEACA                      ADRIAN MARIAN 

 

 

 

 

 

 


