PRIMARIA COTOF'BNIT DIN }-ATA
Judetul Doli

DISPOZITIA

NT" V"I

privind interzicerea comercializdrii qi consumului d. bd"tuti ulcoolice pe o clistanfa de 500 dc
metri in jurul secliilor de votare in in ziua de 26 Mai 2019

Primarul comunei Colofenii din Faldjudelul Dolj
Av6nd invedere:
- referatul secretarului UAT Cotofenii din F ata nr. 2263 din 21 "05.2019 prin
care se propune interzicerea comerc,ializdrii;i consumului de bduturi alcoolice pe o
distanfd de 500 de rnetri in ziua 26 Mai 2019,
-prevederile art. Bl, alin.(5) din Legea nr. I l5/2015 pentrtt alegerea
autoritd{ilor administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administra{iei
publice locale nr. 2I5/200l,precum ;i pentru modfficarea ;i completarea l.egii nr.
393/2004 privind stqtutul aleqilor locali,
- prevederile Legii nr.33l2\\7privind organizarea si deslasurarea alegerilor
pentru,Parlamentul European, republicata, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare ,
- prevederile OUG nr. 612019 privind unele masuri pentru buna organizare si
desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul Furopean din
anul 2019,
- prevederile HG 8012019 privind stabilirea zilei de referinta pentru alegerea
rnembrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019,
- prevederile Legii nr" 312000 privind organizarea si desfasurarea
referendumului, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
in terneiul preverilor art. 6'8 alin.il) din Legea nr.215l200l a administrariei
publ ice locale,republicatd,cu rnodifi cdrile Ei completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.

1. Se interzice comerciahzarea Ei consumul de bduturi alcoolice pe o
distanlb de 500 de metri in ziua26Mai2019, in jurul secliilor de votare organtzatc
pe raza adrninistrativ-teritoriala a comunei Co{ofenii din Fala in vederea desfd;urdrii
alegerilor rnembrilor din Romania'in Parlamentul European din anul 2019.
Art.2" Prezenta dispozifie se va aduce la cunoEtiinfd publica prin afiEare la
sediul Primdriei Co{ofenii din Fald gi in locurile publice .
Art. 3. Secretarul comunei Cofofenii din Fa\d,,va comunica prezenta dispozitie
Institufiei Prefectului judeful Dolj Ei o va afiEa la sediul Primdriei Cofofenii din Fatd
Ei Birourile Electorale ale Sectiilor de Votare.
f)atd azi 21 .05.2019
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