U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PRIMAR,
PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 236 DIN 24.09.2020
(privind aplicarea de sancțiuni pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate care
comercializează băuturi alcoolice în ziua votării la alegerile locale din Comuna Tomești, Județul
Iași, din data de 27 septembrie 2020)

Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere necesitatea emiterii unei dispoziții cu aplicarea de sancțiuni pentru
persoanele juridice și persoanele fizice autorizate care comercializează băuturi alcoolice în
ziua votării la alegerile locale din Comuna Tomești, Județul Iași, din data de 27 septembrie
2020;
Examinând prevederile legale în materie: art. 81 alin. (5), art. 108 lit. (g) și art. 109
din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; Legea nr. 135 din 16 iulie
2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din
anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 155 alin. (1) lit. (a) și alin. 2 lit. (b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin.1 lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE
Art.1 Se interzice în ziua de 27.09.2020, între orele 7,00 – 21,00, societăţilor
comerciale, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi
oricăror alte persoane fizice sau juridice de pe raza comunei, comercializarea şi/sau oferirea
de băuturi alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiilor de votare, astfel cum este reglementat în
actele normative pentru desfășurarea alegerilor locale, pe o rază de 500 de metri în jurul
secţiilor de vot din Sat Tomești, Cartier Tomești, Sat Goruni, Sat Chicerea și Sat Vlădiceni,
Comuna Tomești, Județul Iași.
Art.2 Nerespectarea celor dispuse prin prezenta dispoziţie se sancţionează cu amendă
cuprinsă între 2.200 – 3.000 lei, conform prevederilor 81 alin. (5), art. 108 lit. (g) și art. 109
din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
Art.3 Primarul Comunei Tomeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii.
Art.4 (1) Copii de pe prezenta se vor comunica:
- Instituției Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate;
- Biroului Electorla de Circumscripție nr. 86 Tomești, Postului de Poliție Comunală
Tomești, Biroului de Poliţie Locală Tomeşti, Poliției de Frontieră Română,
Jandarmeriei Române, președinților secțiilor de vot de pe raza comunei, desemnați
la alegerile locale din Comuna Tomești, Județul Iași.
(2) De asemenea se vor afişa copii în locuri publice din satele comunei.
Emisă azi: 24.09.2020
Inițiator proiect de dispoziție
PRIMAR,
Prof. ŞTEFAN TIMOFTE

Secretar general comună,
MANCAŞ GABRIEL

