
  
D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 132 

din data de 05.11.2019 
 

privind interzicerea comercializării şi consumului de băuturi alcoolice în zilele de 10 și 24 noiembrie  

2019  între orele 7°° – 21°° în spaţiul de protecţie al secţiilor de votare organizate în comuna SINCAI  

pentru alegerea Președintelui României 

 

 

Primarul comunei  Sincai , judeţul Mureş,  

Având în vedere : 

Necesitatea realizării operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor Președintelui României; 

In conformitate cu prevederile: 

Art.37 şi art.62 alin.(1) din  Constituţia României, republicată; 

Art.7 alin.(2) din Codul civil; 

Art. 43, alin. (6) și alin.(12), art.55 lit "I" din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din 

anul 2019 

Hotărârea Guvernului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 

acțiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019; 

Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a 

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 

Hotărârea AEP.nr.33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019; 

Art.20 alin. (3), art.21, alin.(1) și alin.(5), art.22 alin.(1) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015  privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente; 

Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice; 

In temeiul art.155, art.196, alin.(1) lit."b„ alin.1 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

 

Dispune: 

 

          Art.1.(1) Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice  în zilele de 10 și 24 

noiembrie 2019, între orele 7°° – 21°° în spațiul de protecție al secțiilor de votare organizate în comuna 

Sincai pentru alegerea Președintelui României. 

 
 

 

 

 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  
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(2) Interdicţia este aplicabilă tuturor persoanelor fizice şi agenţilor economici din comuna Sincai , care se 

situează pe o distanţă de 500 m faţă de fiecare secţie de votare constituită la nivelul comunei Sincai . 

        Art.2.(1) Nerespectarea prevederilor art.1, constituie contravenţie şi se sancţionează în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se realizează de organele competente ale Poliţiei 

şi Jandarmeriei Române. 

         Art. 3. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Sincai , în termenul prevăzut 

de lege: 

 Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş; 

 Birourilor  electorale ale secţiilor de votare; 

 Sectiei  de Poliţie Râciu; 

 Agenţilor economici situaţi în raza de 500 m faţă de secţiile de votare. 

 Primarului Comunei  Sincai  pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.sincai.ro. 

. 

 

 

 

 

                                                                                                   PRIMAR,        

                                                                                                HUZA GRIGORE                                                            

 

 

 

           Vizat pentru legalitate, 

    SECRETAR GENERAL AL UAT 

          Suciu Ludovica Emilia  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


