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MAN IA

PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind interzicerea comercializării şi consumului de băuturi alcoolice
în zilele de desfăşurare a alegerilor pentru Pre~edinte1e României din anul 2019

Primarul Municipiului Dorohoi, judeţul Boto~ani,
analizând referatul nr. 2 ~S ~ din 28.10.2019 întocmit de Secretarul Municipiuiui Dorohoi prin care se
propune emiterea unei dispoziţii privind interzicerea comercializării ~i consumului de băuturi alcoolice în zilele de
desfă~urare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019;
în conformitate cu prevederile art. 43, aim. (12) din Legea nr. 370/2004 republicată pentru alegerea
Presedintelui României ~i ale Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii ~i 1ini~tii publice, repubiicată, cu modificările ~i completările ulterioare;
în temeiui art. 155, aim. I lit.a, alin(2) iit.b) ~i art.196 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administartiv:
dispune:
Art.1.Se interzice comercializarea ~i consumul băuturilor aicoolice în zilele votării, între orele:7:00

-

2 1:00

în Secţiile de votare, în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul iocaluiui de vot
precum ~i pe străzi ~i în pieţeie publice până la o distanţă de 500 m faţă de secţiile de votare aflate pe raza teritorială
a UAT Dorohoi, pe durata desra~urării alegerilor Pre~edinteiui României din anul 2019.
Art.2.Poliţia Locală Dorohoi din Aparatul de specialitate a Primarului, va duce la îndepiinire prevederile
prezentei dispoziţiei.
Art.3. Prezenta dispoziţiei se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani;

-

Poliţiei Municipiului Dorohoi;

-

Unităţii de Jandarmi Dorohoi;

-

Poiiţiei Locale Dorohoi;

şi se aduce la c’ino~tinţă publică prin:
-

afi~are la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi;

-

afişare pe site-ui www.primariadorohoi.ro.

ing.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL Al (TAT,
Jr. Ciprian Dohotariu
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1353 din28.l0.2019

Sc aprobă,
PRIMAR,
ing.Dorin Alexandrescu

REFERAT

Motivat de prevederile articolului 43, aIm. (12) din Legea 370/2004 republicată pentru alegerea
Pre~edinte1ui României “în ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea ~i

consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protec,tie al secţiei de votare” prevăzut la alin.(6)

. . .“

atribu~iile acestuia se întind ~yi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în
jurul localului de vot, precum ~vi pe străzi ~yi în pieţe publice, până la o distanţă de 500 m “şi ale Legii
61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii ~i
lini~tii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
se impune emiterea unei dispoziţii de către domnul Primar a! Municipiului Dorohoi, prin care să Sc
interzică comercializarea ~i consumul băuturilor alcoolice în zilele de desfă~urare a alegerilor pentru
Pre~edintele României din anul 2019, între orele 7,00 21,00 în spaţiul de protecţie al celor 22 de secţii de
-

votare din municipiul Dorohoi.
propun domrrnlui Primar a! Municipiului Dorohoi, să emită acest act administrativ conform OUG
57/2019 privind Codul Administrativ.

Secretar General al UAT
jr.Ciprian Dohotariu
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