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DISPOZITIA NR.IY t
privind interzicerea comercializilrii, distribuirii sub orice forml

qi/sau consumul de

biuturi

alcoolice

PRIMARUL ORA$ULUI OCNA MIIRE$, SILVIU VINTELER
Avf,nd in vedere dispozitiile cuprinse in
Legea nr. 1 1 512015 pentru alegerea autoritdlilor administraliei publice locale, acttalizatd;
Legea nr. 8412020 privind prelungirea mandatelor autoritdlilor administraliei publice locale Ei
pentru modificare a art.l51 alin.(3) din Ordonanla de urgen!6 a Guvernuluj nr.57 12019 privind Codul
:

administrativ.
Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputalilor, precum ;i pentru
otgantzarea ;i funclionarea AutoritSlii Electorale Permanente cu modificarile Ei completdrile
ulterioare;
Il.G. nr.57612020 pentru aprobarea Programului calendaristic pentru reahzarca acliunilor necesare
organizdrii qi desfdEurdrii in bune condilii a alegerilor pentru autoritdlile administraliei publice
locale din anul 2020'

in temeiul art.l96 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57l2ol9 privind Codul administrativ;
DISPUNE

:

.

in vederea asigurdrii climatului de ordine pentru desfdqurarea, in cele mai bune condifii, a
alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, se interzice comercializarea, distribuirea sub
orice forml qi/sau consumul de bluturi alcoolice in sediul celor 11 seclii de votare organrzate pe
teritoriul administrativ al orasului Ocna Mureq precum si in orice loc public situat la o distanla mai
mic6 de 500 de metri in jurul acestora, in data de27 septembrie 2020 intre orele 6,00 -22,00.

Art.

f

2.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputernicesc polifiqtii din cadrul
Serviciului Public Polilia Loca16 a oraqului Ocna Mureq.

Art.

fi comunicatd la:
Institulia Prefectului - judelul Alba;

Prczenta dispozitie va

-

Serviciul Public Polilia Locald a oragului Ocna Mureg;
Serviciul administrarea domeniului public Ai privat al oraqului Ocna Mureq;
Polilia Oraqului Ocna MureE;
Se aduce la cunoqtinla public[ prin afiqare la sediul Prim[riei oraqului Ocna Mureq;
Ocna Mureq, la
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