ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA CIURULEASA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A NR. 166/ 2020
privind interzicerea comercializării sau consumului bauturilor alcoolice în spațiul de
protecție al secțiilor de votare de pe raza comunei Ciuruleasa, cu ocazia desfășurării
alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților, din anul 2020

Primarul comunei Ciuruleasa, judetul Alba;
În conformitate cu prevederile:
- art 98 lit. f), art. 99 alin.(1) si alin.(2) lit. a) din Legea nr. 208 / 2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente;
- H.G. nr. 745 / 2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;
- H.G nr. 787 din 24 / 2020 privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul
2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020;
- H.G nr. 754 /2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi
desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;
- art. 4 lit. b) din Legea nr. 52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
În temeiul

prevederilor art. 196 alin .(1) lit.b) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea

DISPOZIȚIE
Art.1 În ziua desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020,
respectiv 06 decembrie 2020, între orele 7:00 – 21:00, este interzisă comercializarea sau
consumul de băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare din comuna Ciuruleasa,
județul Alba, precum și în afara acestora, pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor de vot.

Art.2 (1) Nerespectarea dispozițiilor art.1 privind comercializarea și/sau consumul de
băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare și în afara acestora, pe o distanță de 500
metri în jurul localurilor de vot, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4500
lei la 10000 lei.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițerii și
agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul
Jandarmeriei Române.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform Legii Contenciosului administrativ
nr. 554/2004 cu modificările si completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se afișează la sediul Secțiilor de votare, se publică pe site-ul
instituției www.primariaciuruleasa.ro și se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba,
Postului de Poliție Ciuruleasa și agenților economici.

Ciuruleasa, 03 decembrie 2020

p .Primar,
Viceprimar
Ec. CIOARA IOAN MARIUS
__________________________

Avizat,
p. Secretar general al comunei
Cosma Nicoleta Gabriela
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