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D I S P O Z I Ț I E
Nr.   370   din 16 SEPTEMBRIE 2020

Privind interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice în ziua de desfăşurare
 a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, 27 septembrie 2020

Având în vedere: 
• Prevederile art. 81 alin. (5), ale art. 108 lit. „x“ , art.109 și art. 110 alin.(1) din Legea nr.115/2015

pentru alegerea autorităţilor  administraţiei  publice locale,  pentru modificarea Legii  administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 394/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru
realizarea  acţiunilor  necesare  organizării  şi  desfăşurării  în  bune  condiţii  a  alegerilor  pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;

      În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.a),  alin.(2) lit.b), art.156 alin.(1) coroborat cu art. 196, alin.(1)
lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și  completările
ulterioare,

 Primarul Municipiului Salonta
       D I S P U N E :

Art.1.   (1) În ziua desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul
2020 - 27 septembrie 2020, între orele 7,00 – 21,00, este interzisă comercializarea și consumul de băuturi
alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare, în afara acestora, în curtea acestora, în intrările în curte, în
jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice până la o distanță de 500 metri față de secțiile de
votare aflate pe raza teritorială a Unității Administrativ Teritoriale Salonta.

         (2) Interdicția este aplicabilă tuturor persoanelor fizice și agenților economici de pe raza
Unității Administrativ Teritoriale Salonta, situați în perimetul sus menționat.

Art.2.  Nerespectarea dispozițiilor Art.1 privind comercializarea și/sau consumul de băuturi alcoolice
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2200 lei la 3000lei.        

Art.3.  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofiţerii şi agenţii de poliţie
din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.

Art.4.  Prezenta dispoziţie va fi dusă la ȋndeplinire de Serviciul de Dezvoltare Urbană din cadrul
Primăriei Municipiului Salonta cu privire la comunicarea acesteia cu persoanele și instituțiile interesate.

Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică:
          - Instituției Prefectului-Judeţul Bihor
          - Secretarului General al Municipiului Salonta

                       - Poliției Municipiului Salonta
                       - Biroului Electoral de Circumscripție nr.4 Municipiul Salonta
                       - Birourilor electorale ale secțiilor de votare
                       - Serviciului de Dezvoltare Urbană 
                       - Agenților economici situați pe o distanță de 500 de metri față de secțiile de votare.
             -  Se aduce la cunoștință publică  prin publicarea pe pagina oficială de internet  a instituţiei
www.salonta.net și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Salonta.

              P R I M A R     Contrasemnează,
 Török László                         SECRETAR GENERAL

              Patricia Edith Ivanciuc
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