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           BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 5 CĂZĂNEȘTI 
      pentru alegerea autorităților  administrației publice locale din anul 2020 

Oraș Căzănești, județul Ialomița, șos. București nr.93 
Telefon: (0243) 264.010  
Fax: (0243) 264397 
E-mail: il.cazanesti@bec.ro 
 
NR. 26 din 12.08.2020 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea răspândirii 

 coronavirusului SARS-COV-2 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 mai 2015, cu modificările si completările 
ulterioare, 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; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea 
programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune 
condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

Luând în considerare prevederile art. 20 din Hotărârea BEC nr. 2 /3.08.2020 care prevăd că 
„Biroul Electoral Central şi fiecare birou electoral de circumscripţie stabilesc, prin hotărâre, măsuri 
organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID – 19”; 

În temeiul art. 42 din Legea nr. 115/2015, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi, 
 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE  
NR. 5 – CĂZĂNEȘTI 

HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se stabilesc de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 5 Căzănești, măsurile 
organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID -19, pe durata procesului electoral, 
astfel: 

a) La intrarea în sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr.5 Căzănești se va purta masca 
de protecţie şi se vor folosi materialele de dezinfecţie; 

b) Se va purta mască de protecţie în permanenţă pe toată durata programului de lucru; 
c) În vederea depunerii candidaturilor, accesul în sediul biroului va fi permis în limita a 2 

(două) persoane aparţinând aceleiaşi formaţiuni politice, cu păstrarea distanţei fizice; 
d) Se va asigura dezinfectarea suprafeţelor utilizate cu dezinfectanţi, spălarea mâinilor şi 

evitarea aglomerării de persoane; 
 
 

mailto:il.cazanesti@bec.ro


 

  
                       2 

 

e) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor  naţionale  care  participă   la   alegeri   vor   transmite   pe   e-mail: 
il.cazanesti@bec.ro, sau prin orice alt mijloc de comunicare, informaţii din care să rezulte data şi 
ora la care intenţionează să depună dosarele de candidatură şi listele de susţinători pentru alegerile 
locale din anul 2020 pentru evitarea aglomerării în sediul biroului. 

f) Se vor aplica toate celelalte măsuri impuse sau care vor fi adoptate de către autorităţile 
competente. 

2.  Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Biroului Electoral 
de Circumscripţie nr.5 Căzănești și pe site-ul Primăriei orașului Căzănești, 
https://primariacazanestiil.ro/index.php/alegerea-autoritatilor-locale-27-09-2020  

 
 
SEMNĂTURI 
1. Săvescu Adrian, în calitate de președinte, 

2. Tudoran Valentin, în calitate de locțiitor, 

3. Ghețu Ionică, în calitate de reprezentant al PSD, 

4. Manolache Mirela, în calitate de reprezentant al PNL,  

5. Herea Florea, în calitate de reprezentant al ALDE, 

6. Radu Paula, în calitate de reprezentant al PMP, 

7. Manole Ion, în calitate de reprezentant al Pro România, 

8. Dascălu Marian, în calitate de reprezentant al USR. 
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