ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
BIROUL ELECTORAL
DE CIRCUMSCRIPŢIE NR 33
MIHAIL KOGĂLNICEANU
HOTĂRÂREA Nr 1_/ 12.08.2020
pentru stabilirea măsurilor organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Având în vedere
a). dispoziţiile art. 20 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020 privind aprobarea
Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din
anul 2020 ;
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR 33 – MIHAIL KOGĂLNICEANU,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. În cadrul Biroului electoral de circumscripţie comunală nr.33 Mihail Kogălniceanu. se stabilesc
următoarele măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19:
1. Persoanele care intră în sediul Biroului Electoral de Circumscripţie sunt obligate să poarte în
permanenţă mască
2. Se vor proceda la măsurarea temperaturii corporale a persoanelor care intră în sediul biroului
3. Se vor plasa recipiente cu dezinfectant la intrare şi în sediul biroului pentru utilizarea de către
toate persoanele care intră în incinta biroului
4. Se va proceda la aerisirea spaţiului în care se desfăşoară activitatea biroului timp de 15 minute la
interval de 2 ore
5. Se va păstra distanţă de 1,5 m între persoanele prezente în incinta biroului
6. Se va proceda la igenizarea zilnică a Biroului Electoral de Circumscripţie
7. Se recomandă persoanelor cu manifestări clinice de infecţie respiratorie să nu se prezinte la Biroul
Electoral de Circumscripţie şi în situaţia în care este obligatorie participarea lor la şedinţele Biroului să
participe de la distanţă, prin mijloace electronice
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică conform art.9, alin7 din din Hotărârea Biroului Electoral Central
nr. 2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale
constituite pentru alegerile locale din anul 2020, precum si Primarului comunei Mihail Kogălniceanu
pentru luarea măsurilor corespunzătoare.
Prezenta hotarare a fost votata cu _______ voturi “pentru” , si ________ voturi " impotriva" din
cei _________membri prezenti la ședință, din totalul de ________ membri în funcție.
Presedinte Birou Electoral de Circumscriptie,
Mădălina Lelia ȘURCULESCU

Loctiitor,
Cătălin –Daniel LAZĂR

Membri
reprezentant PSD Flavia-Daniela VARABIEV ______________________
reprezentant PNL Vasilica DINU ________________________________
reprezentant USR Elena Mădălina DIMA ___________________________
reprezentant PRO ROMÂNIA Grigore CRUCIANU __________________
reprezentant PMP Marian OPREA_____________________
reprezentant ALDE Florica COCONA ____________________

