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H O T Ă R Â R EA  Nr. 1 din 12.08.2020 
 

privind măsurile organizatorice interne pentru 

prevenirea răspândirii COVID-19 

 
 

Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Piatra Neamț :  

Având în vedere prevederile art. 27, art. 39, alin. 4 din Legea nr. 115/2005 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 

aprobat prin Hotărârea nr. 2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central, conform 

căruia fiecare birou electoral de circumscripție stabilește, prin hotărâre, măsuri 

organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19, 

Având în vedere evoluția numărului zilnic de cazuri noi de infectare cu 

COVID-19 și necesitatea de a preveni prin toate mijloacele și măsurile legale 

răspândirea acestui virus, 

În temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin 

Hotărârea nr. 2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central, adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

Art. 1 În incinta sediului Biroului Electoral Municipal nr. 1 Piatra Neamț 

din Piatra Neamț, str. Eroilor, nr. 18, jud. Neamț este obligatorie respectarea 

măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 adoptate de autoritățile 

competente. 

Art. 2 În incinta sediului Biroului Electoral Municipal nr. 1 Piatra Neamț 

este obligatorie respectarea distanțării sociale și purtarea măștii de protecție atât de 

către membrii biroului electoral municipal și de personalul tehnic auxiliar cât și de 

către orice altă persoană care se prezintă la sediul biroului electoral municipal. 

Art. 3 În incinta sediului Biroului Electoral Municipal nr. 1 Piatra Neamț se 

va permite accesul concomitent pentru un număr de persoane care să asigure 

posibilitatea respectării distanțării sociale între acestea. 
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Art. 4 Spațiul din sediul Biroului Electoral Municipal nr. 1 Piatra Neamț va 

fi delimitat în 4 zone, respectiv : 

 Zona pentru membrii biroului electoral municipal; 

 Zona pentru personalul tehnic auxiliar al biroului electoral municipal; 

 Zona de așteptare pentru persoanele care se prezintă la biroul electoral 

municipal în vederea îndeplinirii unor drepturi / atribuții legale. 

 Zona pentru alte persoane (mass-media, persoane acreditate). 

Art. 5 Personalul tehnic auxiliar va asigura dezinfectarea incintei sediului 

biroului electoral municipal la un interval de 4 ore precum și ori de câte ori este 

nevoie, chiar la un interval mai scurt de timp în cazul prezenței unui număr mai 

mare de persoane concomitent. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică către Biroul Electoral de 

Circumscripție Județeană Neamț, pentru luare cunoștință, Primăriei municipiului 

Piatra Neamț, pentru aducerea la cunoștință publică pe site-ul www.primariapn.ro 

și se va afișa la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Piatra 

Neamț. 

 

   PREŞEDINTE,              LOCŢIITOR, 

  CIOCOIU MIHAI GABRIEL        ACHIMENCO ANDREI-ȘTEFAN     

 

 

MEMBRI : 
 

1. APETRII MIHAI 

 

2. FLOREA ANA-ANDREEA 
 

3. DASCĂLU IULIAN 
 

4. CLAPON ANA-MARIA 
 

5. BOTEZATU CRISTIAN-EDUARD 

 

6. FRĂȚILĂ FLORENTIN-GEORGIAN 

http://www.primariapn.ro/

