
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind interzicerea comercializării şi consumului băuturilor alcoolice în secțiile de votare 

nr. 178-181 constituite în Circumscripția electorală nr. 12 Bicazu Ardelean și în spaţiul de 

protecţie al acestora, în data de 27 septembrie 2020, când se votează pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile art. 81 alin. (5) 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, Legii 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; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 7667 din 25.09.2020 prin care se 

propune emiterea unei dispoziții privind interzicerea comercializării şi consumului băuturilor 

alcoolice în secțiile de votare nr. 178-181 constituite în Circumscripția electorală nr. 12 Bicazu 

Ardelean, precum și în spaţiul de protecţie al acestora, în data de 27 septembrie 2020 la care se 

votează pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, între orele 7,00 

- 21,00; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit a), alin. (2) lit. b) și art. 196  alin.(1) lit. b) din  

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în data de 27 

septembrie 2020, la care  se votează pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 

anul 2020, între orele 7,00 - 21,00, în secțiile de votare nr. 178-181 Circumscripția electorală nr. 

12 Bicazu Ardelean, precum și în spaţiul de protecţie al acestora. 

(2) Spatiul de protecție al secției de vot se întinde în afara secției de vot, în curtea acesteia, 

în intrările în curte, în jurul secțiilor de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o 

distanță de 500 m. 

(3) Un exmplar al prezentei se va înmâna fiecărui președinte al în secțiile de votare nr. 

178-181 Circumscripția electorală nr. 12 Bicazu Ardelean. 

Art. 2 Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 

Nr. 212 din 25.09.2020                                                                     Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

  

 




