
                                                                 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
- PRIMAR - 

DISPOZIŢIE 

cu privire la interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o 
distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din comuna Vânători-

Neamț, județul Neamț cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din 06.12.2020 

 
Maria Petrariu – primarul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, 

Având în vedere: prevederile art. 98 lit. f), ale art.  99  alin. (1) și alin. (2) lit. a) din 
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Referatul secretarului general al comunei Vânători-Neamț, nr.4798 din 02.12.2020; 
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. „b”, art. 156 alin. (1) şi ale art. 196 alin. 1 

lit. „b”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

D I S P U N: 

Art.1.  În ziua desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, între orele 
7,00 – 21,00, este interzisă comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în incinta 
localurilor secțiilor de votare din comunaVânători-Neamț 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 . 

(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.Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamț, persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va aduce la 
cunoştinţa publicului prin afişare. 
Nr.374 
Din 02.12.2020 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

                                                                                       Avizat pt. legalitate, 
                                                                                         Secretar general al U.A.T, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 


