JUDETUL BRASOV
COMUNA HALCHIU

DISPOZIT IA

nr.144

din 04.12.2020

privind interzicerea temporari a comercializirii gi a consumului biuturilor
alcoolice la

uniti(i comerciale situate

pe o razd mai micl de 500 m fafn de secfiile
de votare in data de 6 decembrie 2020

PRIMARUL COMUNEI HALCHIU,
Avand in vedere necesitatea organizarii si desfasurarii in bune conditii a
procesului electoral din 6 decembrie 2020, pe linia luarii masurilor de ordine si liniste
publica, coroborat cu responsabilitatile legale ce revin autoritatilor adminisffatiei
publice locale in asigurarea conditiilor pentru desfasurara unui comert civilizat si
evitarea oricaror manifestari necorespunzatoare pe langa sectiile de votare din
Comuna Halchiu;
in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9912000, republicata
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, a Legii nr. 61/1991,
republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norne de convietuire
sociala, a ordinii si linistii publice, a dispoziliilor H.G. nr. '74512020 pentru aprobarea
calendarului acliunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat Ei
Camera Deputalilor din anul 2020; ale art. 109 alin. 11 , alin.2-3, art. ll2 Ei art. 120
din Legea nr.20812015 pentru alegerea Senatului qi a Camerei Deputafilor.
In temeiul art.l55, art.l96 alin.1 lit.b,art.l97-200 qi art.240 alin.l-2 din O.U.G.
nr. 5712019 privind Codul administrativ,cu modificdrile qi completirile ulterioare,

DISPUNE:
Art.l.

in

zi,ta de 6 decembrie 2020, intre orele 0700-2100,
comercializarea gi consumul de bduturi alcoolice, la toate unitiflle comerciale aflate
pe o raz6, mai micA de 500 m fa16 de secliile de votare din Comuna Halchiu.
Art.2. Persoanelor fizice sau juridice care nu respectd interdiclia stabiliti la
art. 1 din dispozilie li se va retrage autoriza[ia de func{ionare 9i li se vor aplica
sancliunile previzute de legislaJia in vigoare.
Art.3. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii se oblig6
viceprimarul Comunei Hdlchiu si Politia Locald Hdlchiu.

Se interzice

Difuzare:

I ex.Institutia Prefectului
l.ex.Primar
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ex Dosar colecfie
ex. Afqare

Contrasemneaztr pentru legalitate,
Secretar general Comuna Hdlchiu
Claudia Mioara
lurist,

fticu
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