
JUDETUL HUNEDOARA 

   ORASUL GEOAGIU 

           PRIMAR 
 

DISPOZITIA  nr.  239/2016 

privind interzicerea comercializării şi consumului băuturilor alcoolice 

 în spaţiile de protecţie ale secţiilor de votare de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Geoagiu,  

în vederea desfăşurării  alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 

  din data de 05 iunie 2016 

 

 

Primarul orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Având în vedere Referatul Secretarului nr. 3355/02.06.2016 prin care se arată necesitatea 

asigurării ordinii în spaţiul de protecţie al secţiilor de votare, în vederea desfăşurării alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale   din data de 05 iunie 2016; 

 Ţinând seama de Hotărârea Guvernului României nr.. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor 

locale din anul 2016; 

 In temeiul dispozitiilor art. 81 alin. 4  din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum 

si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1)  lit. “ e “ si art. 68 alin. (1) din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1.  Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice pe o distanta de 500 de metri 

in jurul localului secţiei de votare, în data de 05 iunie 2016.   

        Art. 2.  Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie conform 

prevederilor art.108 lit. (g) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea 

si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare,  şi se sancţionează cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 109 din 

acelaşi act normativ. 

Art. 3. Respectarea prevederilor prezentei dispoziţii va fi asigurată de către reprezentanţii 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ( poliţişti sau jandarmi). 

Art. 4.  Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta dispozitie se comunica: 

- Institutiei Prefectului - judetul Hunedoara 

- Poliţiei Staţiunii Geoagiu 

- Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara 

- Preşedinţilor secţiilor de votare de pe terioriul administrativ al oraşului Geoagiu 

- Se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare, în toate localităţile componente ale unităţii 

administrativ-teritoriale. 

               Geoagiu, 02.06.2016 

                                                                                                                              AVIZAT 

                       PRIMAR,                                                                                     SECRETAR, 

                 Prof. Vălean  Ioan                                                                           jr. Cimpoesu Maria 


