ROMANIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA BĂNEASA
PRIMAR
DISPOZIŢIE
Privind luarea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor europarlamentare
din data de 26.05.2019
Primarul comunei Băneasa, judeţul Constanţa ;
Având în vedere referatul nr.3910/18.04.2019 al secretarului comunei Băneasa, privind
luarea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor europarlamentare din data de 26.05.2019;
Ținând cont de prevederile art.45 alin.(12) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
In baza prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcarea a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările ulterioare, a
prevederilor O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piață, republicata, modificata si completata de Legea
nr. 211/2008;

In temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit.a) și d) şi alin.(2), art. 68 alin.(1) și art.
115 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării
alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26.05.2019, se interzice
comercializarea, distribuirea şi consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al
secțiilor de votare, ( in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrările in curte, in
jurul localului de vot, precum și pe străzi și in piețe publice, până la o distanță de 500 m)
in ziua desfăşurării alegerilor.
Art.2. Încălcarea prevederilor art. 1 din prezenta dispoziţie constituie contravenţie,
se constată şi se sancţionează de către împuterniciţi ai primarului şi ofiţerii şi subofiţerii de
poliţie, potrivit prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Secretarul comunei, va afişa public prezenta dispoziţie şi o va comunica
societăților comerciale care au ca obiect de activitate comercializarea si consumul de
bauturi alcoolice, aflate pe o raza de 500 metri, de sediul secţiilor de votare din comuna
Băneasa și Poliţiei Băneasa, pentru aducerea la îndeplinire. De asemenea ea va fi
comunicată Instituției Prefectului - Județul Constanța, în termenul prevăzut de lege, în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea acesteia.
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