BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENESC NR.3
– ISACCEA –
Orș. Isaccea, jud. Tulcea, Str. Mircea Vodă nr.18,
tel: 0240/540.758, email: tl.isaccea@bec.ro

HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 12.08.2020
pentru stabilirea măsurilor organizatorice interne pentru prevenirea
răspândirii COVID-19
Având în vederedispozițiile art. 20 din Hotărârea Biroului Electoral
Central nr. 2/03.08.2020privind aprobarea Regulamentul de organizare
șifuncționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul
2020,
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENESC NR. 3 –
ISACCEA,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. În cadrul Biroului Electoral de CircumscripțieOrășenesc nr. 3Isaccea, se stabilesc următoarele măsuri organizatorice interne pentru
prevenirea răspândirii COVID-19:
1.
Persoanele care intră în sediul Biroului Electoral de
Circumscripție sunt obligate să poarte în permanență mască;
2.
Se vor plasa recipiente cu dezinfectant la intrare și în sediul
biroului pentru utilizarea de către toate persoanele care intră în incinta
biroului;
3.
Se va proceda la aerisirea spațiului în care se desfășoară
activitatea biroului timp de 15 minute la interval de 2 ore;
4.
Se va păstra distanță de 1,5 m între persoanele prezente în
incinta biroului;
5.
Se va proceda la igienizarea zilnică a Biroului Electoral de
Circumscripție;
6.
Se recomandă persoanelor cu manifestări clinice de infecție
respiratorie să nu se prezinte la Biroul Electoral de Circumscripțieși în situația
în care este obligatorie participarea lor la ședințele Biroului să participe de la
distanță, prin mijloace electronice;
7.
Membrii Biroului și personalul tehnic care au intrat în contact cu
persoane confirmate cu COVID – 19 vor comunica acest aspectepreședintelui
sau locțiitorului Biroului;
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică conform art.9, alin. 7 din
Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020 privind aprobarea
Regulamentul de organizare șifuncționare a birourilor electorale constituite

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENESC NR.3
– ISACCEA –
Orș. Isaccea, jud. Tulcea, Str. Mircea Vodă nr.18,
tel: 0240/540.758, email: tl.isaccea@bec.ro

pentru alegerile locale din anul 2020, Biroului Electoral de
CircumscripțieJudețeană nr. 38 Tulcea,Primăriei Orașului Isaccea pentru
luarea măsurilor corespunzătoare și se afișează la avizierul B.E.C.O. nr. 3.
Prezenta hotărâre a fost votată cu ___8____ voturi „pentru” și
____0____ „voturi”împotrivă" din cei _____8____membri prezenți la ședință,
din totalul de ____8____ membri în funcție.

Președinte
ION BĂETRĂU

Locțiitor
BEIZAT BIRSEN

1.

Dl Nedu Ion din partea P.N.L.

_____________

2.

Dna Reva Jana din partea P.S.D.

_____________

3.

Dna Bărbieru Cătălina din partea P.M.P.

_____________

4.

Dna Țugui Ana-Maria din partea PRO ROMÂNIA

5.

Dna Rînghilescu Maria-Alexandra din partea U.S.R. _____________

6.

Dl Beizat Ediz din partea A.L.D.E.

_____________

_____________

