BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALĂ
NR. 41 ROSEȚI
pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
str. General Dragalina, nr. 20, com. Roseți, jud. Călăraşi
Telefon: 0242 344 022 / 0342 102 420; 0712 012 281; Fax: 0242 344 017
e-mail: cl.roseti@bec.ro
Nr. 1/ 13.08.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
Având în vedere prevederile Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare,
observând dispozițiile art.3 din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna
organizare și desfășurare a acestora,
luând în considerare prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 2 /3.08.2020 care prevăd
ca Biroul Electoral Central şi fiecare birou electoral de circumscripţie stabilesc, prin hotărâre, măsuri
organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID – 19;
în temeiul art.9 și art.20 din Hotărârea B.E.C. nr.2/03.08.2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Birourilor electorale constituite pentru alegerile locale
din anul 2020,
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR. 41 ROSEŢI
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă măsurile organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Prezenta se afişează la sediul Primăriei Comunei Roseţi, jud. Călăraşi
Art. 3 Prezenta hotărâre este definitivă.

PREŞEDINTE,
SMÂDU FLORICA

LOCȚIITOR,
CARAIANI IOLANDA MĂDĂLINA

Membri:
Domnul Chiriță Gabriel, reprezentant P.S.D.;
Doamna Din Florentina, reprezentant P.N.L.;
Doamna Savin Delia Maria, reprezentant U.S.R.,;
Doamna Bireș Ionica, reprezentant Pro România;
Domnul Iancu Gheorghe reprezentant A.L.D.E.,

Nr. 1 din 13.08.2020

Anexa la HotirArea nr. lll3.08.Z0}0

Misuri organizatorice pentru prevenirea rrsp6ndirii
coronavirusului SARS-CoV-2
in scopul prevenirii rdsp0ndirii coronavirusului SARS -CoY-2,Ia nivelul Biror-rlui Electoral

de Circurnscriplie Comunald nr.4lRoseli se instituie urmdtoarele mdsuri:

1'

Se va purta MASCA DE PROTECTIE in permanen{d pe toatd durata programului de
lucru, indiferent de distanla intre birouri (in birouri,spa{ii comune, holuri, etc.);

2. Se vor spdla cdt mai des m6inile cu apd qi sdpun, minim 20 de secunde gi se va utiliza
dezinfectantul pus la dispozilie la intrarea in incinta Biroului Electoral de Circumscripfie Cornunald
nr.41 Rosefi;
3.
4,
5.
6.

Se vor aerisi incdperile cel

pulin o datala2 ore;

Se va evita contactul cu alte persoane, care nu poartd mascd;
Se va p[stra o distanld de

rninim 1,5 metri intre persoane;

Accesul trebuie sa fie organizat astfel incdt sa fie permis in limita a 3 (trei) persoane
aparlin6nd aceleiaqi formaliuni politice la momentul depunerii candidaturilor, cu pdstrarea clistal{ei
frzice;

7, Se vor respecta toate celelalte mdsuri impuse sau care vor
autoritdlile competente.

PRE$EDINTE,
SMADU FLORICA

fi

adoptate de c6tre

LOCTTTTOR,

CARAIANI IOLANDA MADALINA

Membri:
Domnul Chirila Gabriel, reprezentant p.S.D.;
Doamna Din Florentina, reprezentant P.N.L.;
Doamna Savin Delia Maria, reprezentant U.S.R.,;
Doamna BireE Ionica reprezentant Pro Rom6nia;
Domnul Iancu Gheorghe reprezentant A.L.D.E.,

