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H O T Ă R Â R E A  NR.1 

privind aprobarea măsurilor organziatorice pentru prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirusul  
SARS-CoV-2 

 

Având în vedere prevederile: 

-art.25 şi art.27 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  publice 
locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

-art.9, alin.(1) şi ale art.20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor 
electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, aprobat prin Hotărârea nr.2/2020 a 
Biroului Electoral Central, 

În temeiul art. 42 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.17 ALUNIŞ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă măsurile organizatorice pentru prevenirea îmbolnăvirii cu 
coronavirusul SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2   Prezenta hotărâre se afişează la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie 
nr.17 Aluniş, la sediul Primăriei comunei Aluniş şi pe site-ul Primăriei comunei Aluniş. 

Dată astăzi, 13 august 2020 

PREŞEDINTE, 
Mariana-Nicoleta Diţă 

           Întocmit 
Personal tehnic auxiliar 

        Marilena Constantinoiu 
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Anexa  

Măsuri organizatorice pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV2 
 

Având în vedere necesitatea asigurării unei protecții adecvate împotriva 
îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în spațiile Biroului Electoral de 
Circumscripție Comunală nr. 17 Aluniş, Prahova, se adoptă următoarele măsuri: 
- purtarea obligatorie a măștilor de protecție (medicale/nonmedicale), care, 
pentru o protecție eficace, trebuie să acopere atât gura cât și nasul, de către toate 
persoanele, pe toată durata programului de lucru; 
-interzicerea accesului, în sediul BECC nr.17 Aluniş, Prahova, persoanelor care 
nu poartă mască de protecție; 
-respectarea distanței de minim 1,5 metri între persoane; 
-folosirerea dezinfectantului pentru mâini anterior intrării în spațiile destinate 
BECC 17 Aluniş,  Prahova; 
-aerisirea și dezinfectarea periodică a suprafețelor de lucru, la un interval de cca 
2 ore; 

Se vor respecta toate celelate măsuri impuse sau care vor fi adoptate de 
autoritățile competente. 

Membrii Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 17 Aluniş,  
Prahova, cât și personalul tehnic auxiliar, care prezintă simptome respiratorii 
asociate infectării cu virusul SARS-CoV2, respectiv: febră, oboseală, tuse 
uscată, dificultăți în respirație, dureri de cap sau de gât, congestie nazală, 
precum și alte simptome asemănătoare răcelii comune, simptome 
gastrointestinal (diaree, greață, vărsături, disconfort abdominal) sau pierderea 
gustului și a mirosului, vor anunța cu celeritate președintele sau locțiitorul 
BECC nr.17 Aluniş, Prahova, se izolează la domiciliu și anunță medicul de 
familie. 

Membrii BECC aflați în izolare la domiciliu pot participa la ședințele și 
acțiunile Biroului folosind platforme online. 

Ședințele biroului electoral se pot desfășura și prin mijloace electronice, în 
sistem de videoconferință. Președintele BECC nr. 17 Aluniş, Prahova stabilește, 
după consultarea membrilor, modalitatea concretă de desfășurare a ședinței. 

 

 


