
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE LOCALĂ  
NR. 49 MOVILA BANULUI 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Cu privire la masurile organizatorice pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-
CoV-2 pe raza de competenţă a Biroului Electoral de Circumscriptie Locală Movila Banului 

 
 

Având in vedere: 
- prevederile art. 25-32 si ale art. 38-44 din Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor 
pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a 
unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora; 

- prevederile art. 9, alin. (1) si ale 20 din Regulamentul de organizare si 
functionare a Birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 
2020, aprobat prin Hotararea nr. 2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central 

 In temeiul art. 42 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE LOCALĂ NR. 49 MOVILA BANULUI 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se aproba masurile organizatorice pentru prevenirea imbolnavirii cu 

coronavirusul SARS-CoV-2, prevazute in anexa care face parte integranta din 
prezenta. 

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisarea la 
sediul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 49 Movila Banului si pe site-ul 
Primăriei Movila Banului: www.comunamovilabanului.ro. 

  
 
 

PREŞEDINTE B.E.C. NR. 49 MOVILA BANULUI, 
Judecator, Brînceanu Alexandra 

 
 
 
 

Nr. 4 din 14.08.2020 
 
 

 



Anexa la Hotararea nr. 4 din 14.08.2020 
 

 
 

Masuri organizatorice pentru prevenirea raspandirii coronavirusului 
SARS-CoV-2 

 
In scopul prevenirii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, la nivelul 

Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 49 Movila Banului se instituie 
urmatoarele masuri: 

1. La intrarea in sediul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 49 Movila 
Banului se va masura temperatura corporala; 

2. Se va purta MASCA DE PROTECTIE în permanenta pe toata durata 
programului de lucru, indiferent de distanta dintre birouri (in birouri, 
spatii comune, holuri etc.); 

3. Se vor spala cat mai des mainile cu apa si sapun, minim 20 de secunde si 
se va utiliza dezinfectantul pus la dispozitie la intrarea in incinta Biroului 
Electoral de Circumscriptie Movila Banului; 

4. Se vor aerisi incaperile cel putin o data la 2 ore; 
5. Se va evita contactul cu alte persoane, care nu poarta masca; 
6. Se vor respecta toate celelalte masuri impuse care vor fi adoptate de catre 

autoritatile competente. 
 

 
 
 


