
ROMÂNIA

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 74 ŞOTÂNGA

Comuna Şotânga, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, judeţul Dâmboviţa

H O T Ă R Â R E
Nr. 1 din 09.08.2020

Biroul electoral de circumscripție comunală nr. 74 Șotânga, întrunit în ședință
astăzi, 09.08.2020

Având în vedere:
-  prevederile  art.  9  și  ale  art.  20  din  Hotărârea  Biroului  Electoral  Central
nr. 2/03.08.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a birourilor
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

În  temeiul  art.42  din  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,

H O T Ă R Ă Ș T  E:

Art.  1 -  Se  aprobă  măsurile  organizatorice  stabilite  pentru  prevenirea  răspândirii
COVID-19 la nivelul  BIROULUI  ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 74 ŞOTÂNGA,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se afișează la sediul Biroului Electoral de circumscripție comunală
nr. 74 Șotânga și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.

Preşedinte – Băjean Daniel Mihai 

Locţiitor – Matei Ştefan

Membri:
 Goglea Constantin - reprezentant P.M.P.

 Casandra Nicoleta - reprezentant P.S.D.

 Dumitrache Cristina Maria – reprezentant PRO ROMÂNIA

 Hogioiu George Petrișor - reprezentant U.S.R.

 Istrate Alexandru Gigel - reprezentant A.L.D.E.

 Voloc Claudia Nicoleta - reprezentant P.N.L.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79638
http://www.sotanga/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55664


    ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1/09.08.2020

MĂSURILE ORGANIZATORICE STABILITE PENTRU
 PREVENIREA RĂSPÂNDIRII  COVID-19

 LA NIVELUL BIROULUI  ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 74 ŞOTÂNGA

Pentru asigurarea desfășurării activității Biroului Electoral de Circumscripție nr. 74 Șotânga,
denumit  în  continuare  B.E.C.  nr.  74,  în  vederea  prevenirii  răspândirii  COVID-19  se  stabilesc
următoarele măsuri:

1. Măsuri de prevenire în cadrul B.E.C. nr. 74:
a) Păstrarea unei distanțe de aproximativ 1,5 m față de persoanele cu care trebuie să interfereze în

îndeplinirea atribuțiilor stabilite de reglementările legale în vigoare;
b) Purtarea  măștii  de  protecție  și  atunci  când  este  cazul  a  mănușilor  de  protecție,  pentru

prevenirea contaminării;
c) Spălarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor;
d) Respectarea  regulii aerisirii și dezinfectării periodice a spațiului de lucru;
e) Asigurarea triajului epidemiologic atât al membrilor B.E.C. NR. 74, cât și a celorlalte persoane

cu care aceștia trebuie să interfereze, prin măsurarea temperaturii corporale;
f) Prezentarea la sediul B.E.C. nr. 74 fără simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut,

rinoree, febră, stare generală alterată);
g) Rămân la domiciliu dacă înaintea începerii programului de lucru prezintă simptome și anunță

președintele cu privire la acest lucru;
h) Se respectă precauțiile universal valabile:

- menținerea distanței de minimum 1,5 m în toate zonele publice;
- menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde sau
cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;
- evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
- limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute;
- menținerea igienei respirației:  tuse și/sau strănut (în pliul  cotului sau în șervețel de unică
folosință), rinoree (șervețel de unică folosință); după utilizare, șervețelul de unică folosință va
fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor.

2. Măsuri de prevenire și reguli de acces pentru public
În incinta B.E.C. nr. 74 accesul publicului este permis doar în timpul programului de lucru,

pentru timpul strict necesar soluționării cererilor formulate și numai cu respectarea regulilor stabilite la
punctul 1, memrii B.E.C. nr. 74 putând să limiteze accesul publicului în incinta sediului, pentru a evita
crearea de aglomerație.
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