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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 16.08.2020, ca urmarea a afisării adresei primită de la Instituţia 
Prefectului Braşov având număr de înregistrare 16.257 /15.10.2020, înregistrată în cadrul 
primăriei Tărlungeni sub nr. 16.480/16.10.2020, tinând cont de HG nr. 856/14.10.2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 
2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acestia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în vederea prevederii răspândirii infecţiilor cu 
SARS-CoV-2. 

Cu respect, 

Secretar General UAT 
Faic Reihan 
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Nr.16257/15.10.2020 
Nesecret 

Domrau ui preşedint~ Adrl~n J;t:)$n Veşte® 

A TQj'Tf! PRJMAJUJLE 
lH ®tt!nţift domnilor prlmVJri 

~ef@riton ®$i"ur~r~ mi~uri de protecţi~ ~anitară la şedinţa de 
t:f,nu1tituire ~ (;t>mJiUului judet@an/consiliilor locale 

Având în vedere eă în perioado următoare vor avea loc ceremoniile de 
constituire ale autorităţilor deliberative locale şi judeţene , 

ţinând cont de faptul că prin HG nr. 856 din 14 octombrie 2020, sga 
prelungit starea de ale~ p~ t@rltorlul României începând cu data de 15 
octombrie 2020, şi S"au stabilit m~surile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenir~a şi combaterea efectelor pandemiei de COVIDQ19, 

vă solicităm s~ depuneţi toate diligenţele în vederea asigur~rii 
desf:;\şurării şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local cu 
prezenţ~ unui num~r limitat de persoane ( care se rezumă la consilierii 
loea!i/jude~eni declaraţi aleşi, preşedintele consiliului judeţean/primarul în 
funcţie şi viitorul primai·, dupăi caz, şi secretarul general al uat), l"n 
ved@rea prevenirii răspândirii infeqiilor cu SARS„CoV~2 . 

Totodată, vă solicităm c:a şedinţa de ceremonie a constituirii 
consiliului local/judeţean s~ se desf~şoare într-un spaţiu generos care să 
ofere menţinerea distanţei fizice de minîmurn 1 metru între participanţi şi 
asigurarea unei suprafeţe de minimun: 4 mp/persoană acolo unde este 
posibil, cu respectarea următoarelor măsuri de protecţie: 

§lrnşov, B-dul Eroilor nr 5, tel- 06(}8„1!:19'10~ fa>< 0268 414940, 
moii: c:lir(«;l;tir.leg~lltate@prefecturaJrcmiv.rn, w~:;i: www,prere~urabrnsov.ro 
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către toţi participanţii 
g delinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc 
în spaţiul în care se desfăşoar~ şedinţa 
0 dezinf~ctarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale 
pe perioada desfăşurării şedinţei 

DeQasemenea, vă solicităm să asiguraţi măşti de protecţie şi 
d@z:infectant pentru mâini către toţi participanţii . 

SUBPREFECT 
âdrîaii Umrnnţiy rQL~A 


