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DISPOZIŢIE

Privind completarea dispoziției
dispozi iei primarului nr.176 din 11 noiembrie 2020 prin care a fost
Stabilit aparatului tehnic auxiliar la secțiile
sec
de votare din Comuna Ceica, județul Bihor, pentru
alegerile pentru Senat și Camera Deputaţilor
ilor din 06 decembrie 2020
Având în vedere Circulara nr.12856/23.11.2020 a Instituției
Institu iei Prefectului-Județul
Prefectului
Bihor prin
care solicită modificarea dispoziției
dispozi
primarului prin care a fost stabilit personalul
sonalul tehnic auxiliar ,în
sensul de a stabili atribuțiiii personalului auxiliar,
Văzând Raportul
aportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Ceica, prin care
se propune stabilire de atribuții
atribu aparatului tehnic auxiliar la cele șapte
apte secț
secții de votare din Comuna
Ceica, județul Bihor, pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaţilor
ţilor din 06 decembrie 2020,
În baza prevederilor art.V,anexă
art.
la Ordinul 2009/166/2020 ,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
tehnic legislativă
pentru elaborarea actelor normative republicată,
republicat cu modificările şii completările
completă
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e șii ale art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
modificările și completările
ulterioare,
Primarul comunei Ceica,
DISPUNE:
Art. 1 .Se completează dispoziția primarului comunei Ceica nr.176 din
11 noiembrie 2020 prin care a fost Stabilit aparatului tehnic auxiliar la secțiile
sec
de
votare din Comuna Ceica, județul
jude ul Bihor, pentru alegerile pentru Senat
și Camera Deputaţilor
ilor din 06 decembrie 2020 ,,în conformitate cu ORDIN ADMINISTRATIE
ADMINI
PUBLICA 2009/2020 ,Ordin privind stabilirea unor masuri si actiuni de sanatate publica
necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a procesului electoral din tara la
alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020,după
2020,
cum urmează:
Atribuții
ii personal auxiliar :Accesul
Accesul si fluxul alegatorilor in sediul sectiei de votare
(1).. accesul alegatorilor in sediul sectiei de votare se va face esalonat, spre a evita aglomerarile din
interiorul acestuia. Alegatorii sunt obligati
obligati sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si
gura, si sa isi dezinfecteze mainile la intrarea in sediul sectiei de votare si la iesirea din acesta;
(2).. in situatia in care se formeaza aglomerari la intrarea in sediile sectiilor de votare, personalul de paza
va asigura distantarea de minimum 1 metru intre persoane; in aceasta situatie este obligatorie purtarea
mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura. Persoanele care prezinta un risc crescut de a
dezvolta o forma grava
rava de COVID-19
COVID 19 (de exemplu, varsta peste 65 de ani, persoane ce se declara cu
diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitara) pot solicita acces prioritar in localul
de vot. Accesul va fi dispus de presedintii birourilor electorale
electorale ale sectiilor de votare prin masuri
organizatorice;
(3).. distantarea de minimum 1 metru poate fi asigurata si prin marcarea acesteia intre persoanele ce
asteapta in curtea sau in fata sediului sectiei de votare. Este recomandabil ca si in curtea sau in fata
sediului sectiei de votare, alegatorii sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura;
(4). la intrarea in sediul sectiei de votare va fi organizat un filtru asigurat de catre personalul tehnic al
birourilor electorale ale sectiilor de votare desemnat, dotat cu termometru, materiale de protectie sanitara si
flacon cu dezinfectant;
(5). alegatorii
orii vor fi supusi unui triaj observational si vor fi termometrizati cu ajutorul unui termometru
noncontact;
(6).. daca nu sunt evidentiate temperatura de peste 37,3°C si/sau simptome respiratorii evidente (de
exemplu, tuse, rinoree, dificultati in respiratie),
respiratie), alegatorul isi va dezinfecta mainile, va intra in sediul sectiei
de votare, pastrand distanta de minimum 1 metru fata de celelalte persoane si evitand atingerea pe cat
posibil a suprafetelor;

(7). personalul tehnic al birourilor electorale ale sectiilor de votare desemnat se va asigura ca alegatorii
vor respecta distantarea fizica, vor purta corect masca si nu se vor abate de la traseul indicat catre localul
de vot. In cazul in care un alegator nu dispune de masca de protectie, acestuia i se va pune la dispozitie o
masca de protectie, pe care o va purta pe tot parcursul prezentei in interiorul sediului sectiei de votare si in
localul de vot;
( 8). dupa exprimarea votului, alegatorii nu vor stationa in interiorul localului de vot sau al sediului sectiei
de votare si vor parasi imediat sediul sectiei de votare, urmand traseele indicate;
(9). in cazul in care un alegator prezinta simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree,
dificultati in respiratie) sau este febril (este depistat cu temperatura de peste 37,3°C), personalul tehnic al
birourilor electorale ale sectiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia in localul de vot dupa
cum urmeaza:
a) alegatorul va purta masca, astfel incat sa acopere nasul si gura, si va fi mentinut la distanta de
celelalte persoane in exteriorul sediului sectiei de votare;
b) se va identifica rapid numarul sectiei de votare la care alegatorul este arondat si va fi anuntat
presedintele biroului electoral al sectiei de votare de existenta cazului unui alegator ce necesita acces
prioritizat;
c) in localul de vot se vor face pregatirile necesare, astfel incat respectivul alegator sa petreaca cat mai
putin timp in interiorul acestuia;
d) alegatorul isi va dezinfecta mainile la intrarea in sediul sectiei de votare;
e) alegatorul va fi condus de catre un membru al personalului tehnic al biroului electoral al sectiei de
votare in interiorul sediului sectiei de votare pana la intrarea in localul de vot, evitand contactul fizic cu
suprafetele sau cu alte persoane;
f) dupa indeplinirea cu celeritate a formalitatilor prevazute de lege, alegatorul va vota in cabina de vot
care este mai apropiata de intrarea in localul de vot;
g) dupa finalizarea procedurilor de votare prevazute de lege, alegatorul va fi condus in afara sediului
sectiei de votare;
h) cabina de vot va fi dezinfectata prin stergerea suprafetelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe baza
de alcool si prin stergere cu o laveta curata ce va fi aruncata dupa folosire; acolo unde este posibil, dupa
primul alegator febril si/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervata pana la sfarsitul zilei de votare
doar alegatorilor febrili si/sau cu simptome respiratorii;
i) alegatorului i se va recomanda purtarea mastii de protectie pana la domiciliu, evitarea transportului in
comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, dupa caz;
j) in cazul in care starea medicala a alegatorului este deteriorata, se va contacta serviciul 112, iar acesta
va fi izolat intr-o sala separata, evitand contactul cu alti alegatori sau cu alte persoane si va fi supravegheat
pana cand va fi preluat de personalul medical.
Art. 2 . Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general cu:
-

Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
Autoritatea Electorală Permanentă
Primarul comunei Ceica
Site: www.ceica.ro

PRIMAR
ANA LIVIA SOVRE

Nr.180 din 24 noiembrie 2020
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind completarea dispoziției
dispozi iei primarului nr.176 din 11 noiembrie 2020 prin care a fost
Stabilit aparatului tehnic auxiliar la secțiile
sec iile de votare din Comuna Ceica, jude
județul Bihor, pentru
alegerile pentru Senat și Camera Deputaţilor
ilor din 06 decembrie 2020
Având în vedere Circulara nr.12856/23.11.2020 a Instituției
Institu iei Prefectului-Județul
Prefectului
Bihor
prin care solicită modificarea dispozi
dispoziției
iei primarului prin care a fost stabilit personalul tehnic
auxiliar ,în sensul de a stabili atribuții
atribu personalului auxiliar,
Văzând
zând Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Ceica, prin
care se propune stabilire de atribuții
atribu ii aparatului tehnic auxiliar la cele șapte secții de votare
din Comuna Ceica, județul
țul Bihor, pentru alegerile pentru
pent Senat și Camera Deputaţilor
Deputa
din
06 decembrie 2020,

Propun d-nei
nei primar emiterea unei dispoziții
dispozi cu privire la completarea dispoziției
dispozi
primarului nr.176 din 11 noiembrie 2020 prin care a fost Stabilit aparatului tehnic auxiliar
la secțiile
iile de votare din Comuna Ceica, jude
județul
ul Bihor, pentru alegerile pentru
Senat și Camera Deputaţilor
ţilor din 06 decembrie 2020 .

SECRETAR GENERAL
DOREL OCTAVIAN GOLDEA

