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D I S P O Z I Ț I E
Nr. 86     din 04 DECEMBRIE 2020

Privind interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice în ziua de desfăşurare
 a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților în anul 2020, 06 DECEMBRIE 2020

Având în vedere: 
• Prevederile art.98 lit.f) și ale art.99 alin.(1) și (2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

• Prevederile din Hotărârea Guvernului nr.744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

• Prevederile din Hotărârea Guvernului nr.745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul
2020, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile  din  Hotărârea  Guvernului nr.754/2020  privind  stabilirea  măsurilor  tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din
anul 2020;

• Prevederile din  Hotărârea Guvernului. nr.755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare
pregătirii,  organizării  și  desfășurăriiîn  bune condiții  a  alegerilor  pentru Senat  și  Camera
Deputaților din anul 2020;

• Prevederile art.2 pct.20 – pct.25, art.3, art.5, art.6, art.7 și art.8 din Legea nr.61/1991 pentru
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      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 Senat și Camera Deputaților în anul 2020,  06
decembrie 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  prevederilor  art.1  constituie  contravenție  și  se  sancționează  în
conformitate cu legislația în vigoare.         

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
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             - Poliției Municipiului 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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