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DISPOZIŢIA 

nr.116 din 06.11.2019 
privind interzicerea comercializării si consumului băuturilor alcoolice în ziua 

alegerilor pentru Preşedintele României,până la o distanţă de 500 metri în jurul 
spaţiilor de protecţie ale secţiilor de votare de pe raza comunei Izvoarele 

Sucevei,judeţul Suceava 
 

 Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
- Raportul consilierului înregistrat sub nr. 5332/06.11.2019; 
- DISPOZIŢIA nr. 74 din 23.09.3019 privind stabilirea locurilor speciale 

pentru afișajul electoral în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava, cu 
ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru alegerea 
PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI; 

Ţinând cont de prevederile: 
- HGR nr.630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în 
anul 2019; 

- art.43 alin.(12) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României,republicată, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.a, alin.2 lit.b şi art.196 alin.1 lit.(b) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
      D I S P U N :  

 
 Art.l. În ziua alegerilor pentru Preşedintele României, între orele 07,00-
21,00,se interzice comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spaţiile de 
protecţie ale secţiilor de votare de pe raza comunei Izvoarele Sucevei,în curtea 
localului de votare,în intrările în curte,în jurul localului de vot, până la o distanţă de 
500 m. 

Art.2.Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi 
se sancţionează,în conformitate cu prevederile art.55  lit.aa şi art.56 din Legea 
nr.370/2004,cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei. 

 
 



  
 

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestata, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare. 

Art.4:Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică prin afișarea pe site-
ul primăriei www.primariaizvoarelesucevei.ro și se comunică în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava şi preşedinţilor secţiilor de votare. 

 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

                          Secretarul general al UAT, 
Mihail MECHNO                  Cătălina JURAVLE 
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