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DISPOZITIE

Nr.179

interzicerea comercializirii si consumului b[uturilor alcoolice in ziua votdrii - 21
septembrie 2020 - in spaJiul de protec{ie ale secfiilor de votare prccum si pe o distanf[
de 500 metri in jurul sediilor acestora, aflate pe raizl comunei Sinesti, judeful Iagi

Primarul comunei Sinegti judetul Iagi,
In aplicarea dispozitiilor art. 81 alin. (5) din Legea ff. 1 1 512015, cu modificarile Ei
completdrile ulterioare, cu modifi cdrile qi completdrile ulterio are.
Avand in vedere:
-Legeanr.I3512020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritdlile administraliei
publice locale din anul 2020, precum gi a unor mdsuri pentru buna organtzare gi deslTgurare a
acestora;

- Hotdrfirea Guvernuluim.57612020 pentru aprobareaprogramului calendaristic pentru
realtzarea acliunilor necesare organrzdrn gi desfbgurarii in bune condilii a alegerilor pentru
autoritdtrile administratiei publice locale din anul 2020;
Inbazaprerogativelor stabilite de art.155 alin.(1) lit.a) cu trimitere Iaalin.(2) lit.b) si in
temeiul art.196 alin. (1) lit, (b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romanieim57l20l9
privind Codul administrativ,

DISPUN:

Art. 1 _Inziuavotdrii din27 septembrie2020 intre orele 07,00-21,00,

este interzisa

comerciahzarea sau consumul bduturilor alcoolice in spaliul de proteclie ale secliilor de votare
aflate pe raza comunei Sinesti, judeJul Iagi precum si pe o distanjd de 500 metri in jurul
sediilor acestora.

Art.2 - Nerespectarea prevederilor prezentei dispozilii constituie contravenfie gi se
sanclioneazd, in conformitate cu prevederile 108 lit. x) coroborate cu cele ale art.109 qi aft.
110 alin. 1 din Legea nr. 11 512015, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu amendi de la
1"400 lei la 2.000 lei.

Art. 3 - Secretarul general al comunei Sinegti judetul Iaqi, va asigura publicitatea si va
comunica pr ezenla di spozitie

:

- Postului local de politie, spre stiintd,
- responsabilului cu pagina de internet a primdriei locale
- Institu{iei Prefectului Jude{ului lagi, pentru controlul legalita}ii.

PRIMAR,
Contrasemnat conf.
arL243 alin, (1), lit. a)
din O.U.G.R. nr.57 12019

SECRETAR GENERAL,

Data: 21 seotembrie 2020.

