
BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

 pentru alegerile locale parțiale pentru primari și consiliu local din data de 

27.05.2021 
P-ța Vasile Milea, nr.1, mezanin, camera 38, municipiul Pitești, județul Argeș 

Telefon: 0248.210.998,fax: 0248.210.997, e-mail: bj.arges@bec.ro, 

https://ag.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-locale-partiale-27-iunie-2021/  

 

 

HOTARARE 
nr. 2/27.05.2021 

 

In conformitate cu disp. art. 33 alin. (3) și ale art 39 alin. (4) din Legea nr. 

115/2015, cu modificările și completările ulterioare, văzând situația epidemiologică 

la nivelul județului Argeș,  

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

DECIDE: 

 
Art. 1 In vederea prevenirii infecției cu COVID 19, în cadrul BEJ nr. 3 Argeș, 

se instituie următoarele măsuri organizatorice interne, a caror respectare se asigură 

prin intermediul corpului de jandarmi: 

 

-    purtarea obligatorie a maștii în incinta și în zona de acces a biroului; 

 

-      dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrarea și iesirea din birou, cu 

soluția de dezinfectare pusă la dispoziție de personalul tehnic auxiliar:; 

 

- limitarea accesului în incinta biroului, acesta fiind permis pe rând, 

pentru câte o singură persoană, restul persoanelor vor aștepta afară, în ordinea sosirii, 

cu menținerea distanței sociale de minim 2 metri; 

 

 

- persoanele ce doresc a intra în contact direct sau telefonic cu membrii 

biroului vor fi sfătuite de personalul tehnic auxiliar de serviciu să depună cererile în 

format electronic utilizând cu precădere adresa de mail sau numărul de fax al 

biroului; întru această finalitate se vor afișa la loc vizibil, la sediul biroului și 

numerele de contact ale membrilor acestuia; 

 

https://ag.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-locale-partiale-27-iunie-2021/


- în zilele în care, conform programului calendaristic, se preconizează 

aglomerarea incintei biroului prin depunerea de înscrisuri sau alte activități ce nu 

se pot desfășura decât prin prezența fizică, se va utiliza programarea telefonică pe 

fracțiuni de timp iar formațiunile politice vor fi îndrumate să respecte această 

programare; 

 

- se va solicita Consiliului Județean Argeș asigurarea unui termometru 

pentru masurarea temperaturii celor ce doresc a intra în sediu, asigurarea măsurilor 

de igienizare a spațiului la intervale rezonabile de timp, de două ori pe zi precum 

și asigurarea unui nivel optim de hidratare a membrilor si personalului tehnic 

auxiliar ce își desfășoară activitatea în sediu. 

 

Art. 2.   Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare pe pagina 

de internet a BIROULUI ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ. 

 

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Consiliului Județean Argeș. 

 

  

Judecator Hubert Alina – presedinte  

 

Judecator Olteanu Elena Cornelia – loctiitor 

 

Nicolescu Gheorghița -reprezentant AEP 

 

Emilia Dumitrescu – reprezentant PNL 

Alexandru Ernest Ujvarosi – reprezentant UDMR 

Florența Violeta Jugănaru – reprezentant PSD 

Velcescu Ion – reprezentant AUR 

Ivan Liviu-Adelin – reprezentant USR 
  


