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DISPOZITIE
oriyind interzicerea comercializdrii si consumului de bduturi alcoolice in ziua de

2 noiembrie 2014, pe durata desldsurdrii alezerilor pentru Presedintele Romdniei.
in spatiul de protectie al fiecdrei sectii de votare

Primarul oragului firgu Neamf, judeful N€am1;
AvAnd in vedere dispoziliile:
- art.38 qi afi.121 alin.(1) Ei alin.(2) din Constitulia RomAniei, republicatd
- art.7 alin.(2) din Codul civil
- art.61 alin.(2), art.63 alin.(l) lit."a" raportate la cele ale alin.(2) 9i art.64 din

Legea w.215/2001 a administra{iei publice locale, republicate, cu modificdrile
gi completfile ulterioare

- Art-43, alin.(l2) din Legea \r.370/2004 pentru alegerea Pregedintelui
Romdniei, republicatii, cu modificdrile gi completArile ulterioare;

- Hotirdrea Guvemului nr.520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru
Preqedintele Romdniei din anul 2014;

- Hotdr6rea Guvemului m.521/2014 pdvind aprobarea Programului calendaristic
pentru realizarea acfiunilor necesare pentru alegerea Pregedintelui Romdniei in
anul2014;

- HotArarea Guvernului nr.706/2014 privind stabilirea misurilor pentru buna
organizare gi desfhgurare a alegerilor pentru Pregedintele Romaniei in anul
2014;

- Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incilcare a unor nofine de
convieluire social. a ordinii $i l ini$tii publice - republicatd

Lu6nd aci de Referatul *. ll(tf aii /1 0 Z/4 a serviciului Juridic-
Contencios administrativ, Administralie Locali;

In temeiul prevederilor art.63 alin.l lit."a", alin.(2), dir.(6), art.64, art.68 alin.l
precum 9i aIe art.ll7 lit."a" din Legea nr.215/2001 administrafiei publice locale -
Republicatd, cu modificirile pi completarile ulterioare:

DISPUN:

Art. 1 (l)Se interzice comercializarea sau consumul de biutwi alcoolice in ziua
de 2 noiembrie 2014, intre orele 7.00 - 21.00, pe o distanld de 500 metri in spaliul de
proteclie al fiectuei seclii de votare de pe raza unite,tii adminishativ-teritoriale a oragului
Tirgu Neaml, cu ocazia desfEqurlrii alegerilor pentru Pregedintele Romdniei;



(2) Interdiclia este aplicabili tuturor persoanelor frzice qi agenlilor economici de
pe raza unitejii adminisffativ-teritoriale Tfugu Neamt, situate in perimetrul sus menlionat

Art.2(1) Nerespectarea prevederilor ar1.1 constituie contravenlie $i se sanctioneaza
in conformitate cu legisla{ia in vigoare.

(2) Constatarea contravenjiei gi aplicarea sanc(iunilor se realizeazi de citre
ofiferii, agenlii gi subofrlerii din cadrul Polilei Rom6ne, Jandarmeriei Romdne, precum
gi poliligtii comunitari.

All!.-'.l Secretarul oragului va asigura publicitatea prezentei dispozifii qi o va
comunica tuturor institutiilor interesate.

{4!,,} Prezenta dispozilie va fi adusd la cunoqtinJa alegelorilor prin afiqare la sediul
Primdriei oragului Tirgu Neamt $i pe site-ul instituliei prin intermediul Serviciului Relalii
Publice.
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