ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMI-INA SIMONESTI
PRIMAR

DTSPOZITIA NR. 105t2019
privind interzicerea comercializirii qi consumirii de biuturi alcoolice in jurul sec{iilor
de votare din Comuna $imoneqtio cu ocazia desfiquririi alegerilor membrilor din
Romf,nia in Parlamentul European din anul2019
Primarul Comunei $imoneqti, judeful Harghita,
Avind in vedere:
- Dispozilia primarului nr. 104124.04.2019 privind delimitarea qi numerotarea secfiilor
de votare din Comuna $imoneqti pentru alegerile membrilor din Romdnia in Parlamentul
European din anul 2019;
In temeiul prevederilor:
- art. 45 alin. (I21din Legea nr.3312007 privind organizarca qi desfdqurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare aduse
prin Legea ff. 20312018 privind mdsuri de efrcientizare a achitdrii amenzilor
contraven{ionale;
- H.G. nr. 8012019 privind stabilirea zilei de referinld pentru alegerea membrilor din
Romdnia in Parlamentul European din and20l9;
- H.G. m. 8112019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acliunilor necesare pentru alegerea membrilor din RomAnia in Parlamentul European in anul
20t9;
- art. 98, lit. din Legea nr. 20812015 privind alegerea Senatului si a Camerei
Deputatilor, precum qi pentru organizarea qi funclionarea Autoritdlii Electorale Permanente,
cu ultimele modificdri qi complet6ri aduse de Legea nr.20312018 privind mdsuri de
eftcientizarc a achitdrii amenzilor contraventionale;
- art.63 alin. (I) lit. a) coroborat cu alin. (2) ;i art. 64 alin. (I) din Legea
administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu ultimele modificdri qi completdri
ulterioare aduse prin Legea nr. 30512018 pentru modificarea gi completarea Legii nr.
27312006 privind finanfele publice locale, precum qi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din
Legea administraliei publice locale nr. 21 5 12001 .
inbaza prevederilor art.68 alin. (1) qi ale art.115 lit.a) din Legea administraJiei
publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
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DISPUN

Art.l.

Se interzice comerciahzarea pi consumarea de

bluturi alcoolice inziuade26

mai 2019, intre orele 7:00-21:00, in jurul secliilor de votare din Comuna $imoneqti, pdnd la
o distan(6 de 500 de metri, cu ocazia desfdquririi alegerilor membrilor din Romdnia in
Parlamentul European din anul 2019.
Art.2.-Prezenta dispozilie va fi adusd la cunoqtinli publicd prin grija F.P. cu atribulii
de secretar.

Art.3.-Prezenta dispozilie se comunicd prin grija F.P. cu atribufii de secretar a
comunei $imoneqti, preqedinlilor Secliilor de votare, persoanelor interesate qi Institufiei
Prefectului

-

Judelul Harghita.
$imoneqti, la 24 aprihe 2019

PRIMAR
PETER ZOLT
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AVIZAT PT. LEGALITATE
F.P. cu atribufii de SECRETAR

GYORGY HAJNALKA
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