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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E

Referitor la: interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice în incinta secţiilor
de votare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Săliștea şi în jurul acestora, până la o
distanţă de 500 de metri de localul secţiilor de votare, cu ocazia alegerilor pentru autorităţile

administraţiei publice locale din anul 2020

Având în vedere: 
- prevederile art. 81, alin. 5, art. 108, lit. g 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. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 155, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1 din  Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a acestora;

-  prevederile  H.G. nr.  576/2020 pentru aprobarea programului  calendaristic  pentru
realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;

- prevederile H.G. nr.  577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;

-  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia
publică, republicată;

- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- referatul nr. 3949 din 16.09.2020 al secretarului general al comunei,

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

P  R  I  M  A  R  U  L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta                                                 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E:

Art.  1.  Se  interzice comercializarea  și  consumul  de  băuturi  alcoolice  în incinta
secţiilor de votare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Săliștea şi în jurul acestora,
până la o distanţă de 500 de metri de localul secţiilor de votare, cu ocazia alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, în intervalul orar          700 - 2100.

Art. 2.  Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează
potrivit art. 26 şi 27 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice, republicată. 

Art. 3.  Postul de poliție Săliștea va lua măsurile necesare prevăzute de lege acolo
unde se constată încălcarea prevederilor prezentei dispoziții. 

Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5.  Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general,  cetăţenilor
comunei Săliștea, birourilor electorale ale secțiilor de votare, agenților economici, Postului de
poliție Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – judeţul Alba.

                                             PRIMAR,

mailto:primaria_salistea@yahoo.com


       Jr.  Stănilă Aurel-Emil                    Contrasemnează pentru
legalitate,

    SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina

Săliștea, 16.09.2020
Nr. 98

     R O M Â N I A
    JUDEŢUL ALBA

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
Nr. _________ din _______________

P R O C E S -  V E R B A L

Încheiat  azi  ______________________________,  cu  ocazia  afişării

dispoziţiei primarului comunei Săliștea, judeţul Alba, nr. ____________ din

________________,  privind  interzicerea  comercializării  și  consumului  de

băuturi alcoolice în incinta secţiilor de votare de pe raza administrativ-

teritorială a comunei Săliștea şi în jurul acestora, până la o distanţă de

500 de metri de localul secţiilor de votare, cu ocazia alegerilor pentru

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

Subsemnata Ionescu Mihaela-Alina, secretarul general al comunei

Săliștea, judeţul Alba, am procedat la afişarea dispoziţiei menţionată mai

sus, la sediul Primăriei și la sediile secțiilor de votare.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Ionescu Mihaela-Alina _______________________________ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA               Se aprobă,
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA                              
Primar
NR.  3949 DIN 16.09.2020                      Jr. 
STĂNILĂ AUREL-EMIL

REFERAT 

Având în vedere:
- prevederile art. 81, alin. 5, art. 108, lit. g 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.  393/2004  privind  Statutul
aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.  155,  alin.  1,  lit.  a,  alin.  2,  lit.  b din  O.U.G.  nr.
57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- prevederile art. 1 din  Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020,
precum  şi  a  unor  măsuri  pentru  buna  organizare  şi  desfăşurare  a
acestora;

-  prevederile  H.G.  nr.  576/2020  pentru  aprobarea  programului
calendaristic  pentru  realizarea  acţiunilor  necesare  organizării  şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2020;



- prevederile H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020,
pentru  buna  organizare  şi  desfăşurare  a  alegerilor  pentru  autorităţile
administraţiei  publice locale din anul  2020, este necesară interzicerea
comercializării și consumului de băuturi alcoolice în incinta secţiilor de
votare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Săliștea şi în jurul
acestora,  până  la  o  distanţă  de  500  de  metri  de  localul  secţiilor  de
votare, prin emiterea unei dispoziții în acest sens.

SECRETAR GENERAL,
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA
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