BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE NR.14– COMUNA AGIGEA,
JUDETUL CONSTANTA
Casa de Cultură ”Mihai Vasile” Agigea - Sala de Consiliu
Str.Paltinului nr.1A
Telefon– 0341-176205, e-mail: ct.agigea@bec.ro

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea măsurilor organizatorice interne
pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Având în vedere dispoziţiile art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin Hotărârea
Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020,
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.14 AGIGEA
HOTĂRĂȘTE
Art.1.În cadrul Biroului Electoral de Circumscripţie nr.14 Agigea, 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 va 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 nr.14 Agigea.
7. Se recomandă persoanelor cu manifestări clinice de infecţie respiratorie să nu se
prezinte la Biroul Electoral de Circumscripţie nr.14 Agigea 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 Regulamentul de
organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,
aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/03.08.2020, precum și Primarului Comunei
Agigea pentru luarea măsurilor corespunzătoare.
Prezenta hotărâre a fost votată cu 8 voturi “pentru” și 0 voturi" împotrivă" din cei 8 membri
prezenți la ședință, din totalul de 9 membri în funcție.
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