ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROŞIORI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 85
din 24. 11. 2020
pentru completarea dispoziției nr, 75 din 17.11.2020 privind modificarea dispoziției
nr.72 din 09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de
votare din comuna Roşiori

Având în vedere prevederile prevederile Legii Nr. 208 privind alegerea
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea
Autoritatii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
Adresa nr. 11890/ 03.11.2020 a Instituției Prefectului Județul Bihor prin care se
solicită desemnarea pentru secțiile de votare din comuna câte o persoană pentru fiecare
secție de votare care va avea calitatea de personal tehnic auxiliar ;
Adresa nr. 12856/ 23.11.2020 a Instituției Prefectului Județul Bihor prin care se
solicită completarea dispoziției privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru
secțiile de votare cu atribuțiile personalului tehnic auxiliar al secțiilor de votare;
În baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.155 şi art.
196 alin.1 lit.b.

Primarul comunei Roşiori
DISPUNE:

Completarea dispoziției nr, 75 din 17.11.2020 privind modificarea dispoziției
nr.72 din
09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din
comuna Roşiori prin care s-a înlocuit la Secția de votare nr. 527 Roșiori – d-na.
Csikai Cristina cu d-na Barcsa Monika după cum urmează: - După Art.1. se
introduce Art.11. prin care se completează cu atribuțiile personalului tehnic auxiliar
al secțiilor de votare.
Dispoziția modificată și competată se prezintă în felul următor:
Art.1. Cu data prezentei dispoziţii se desemnează câte o persoană pentru a avea
calitatea de personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din comuna Roşiori, după
cum urmează:
* Secția de votare nr. 527 Roșiori – d-na. Barcsa Monika
* Secția de votare nr. 528 Mihai Bravu – d-na. Lazăr Tudoreanu Laura

* Secția de votare nr. 529 Vaida – d-na. Kiss Viola Eliza

Art.11. Atribuțiile personalului tehnic auxiliar al secțiilor de votare:
- la intrarea în sediul secției de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul
tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnat, dotat cu termometru, materiale de protecție sanitară și
flacon cu dezinfectant;

- personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnat se va asigura
că alegătorii vor respecta distanțarea fizică, vor purta corect masca și nu se vor abate de la traseul indicat către localul de
vot
- în cazul în care un alegător prezintă 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) alegătorul va purta masca, astfel încât să acopere nasul și gura, și va fi menținut la distanța de celelălte
persoane în exteriorul sediului secției de votare;
e) alegătorul va fi condus de către un membru al personalului tehnic al biroului electoral al secției de votare în
interiorul sediului secției de votare până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu suprafețele sau cu alte
persoane;
f) după îndeplinirea cu celeritate a formalităților prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina de vot care este
mai apropiată de intrarea în localul de vot;
g) după finalizarea procedurilor de votare prevăzute de lege, alegătorul va fi condus în afara sediului secției de
votare;
h) cabina de vot va fi dezinfectată prin ștergerea suprafețelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de
alcool și prin ștergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată dupa folosire;
Acolo unde este posibil, dupa primul alegător febril și/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la
sfârșitul zilei de votare doar alegătorilor febrili și/sau cu simptome respiratorii;
i) alegătorului i se va recomanda purtarea măștii de protecție până la domiciliu, evitarea transportului în comun,
contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz;
j) în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi
izolat într-o sală separată, evitând contactul cu alți alegători sau cu alte persoane și va fi supravegheat până când va fi
preluat de personalul medical.
Art.2.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor,
persoanele desemnate și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format
electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”

PRIMARUL COMUNEI ROȘIORI,
 …………………………….………
Ec.Kelemen Zoltan

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

