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DISPOZIŢIE
cu privire la interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 

de metri în jurul localului secţiilor de votare din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cu 
ocazia desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06 decembrie 2020

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Având în vedere:
Referatul nr. 8771 din 02.12.2020 întocmit de d-na. Ivan Alina- secretarul general al comunei 

Poiana Stampei;
în conformitate cu prevederile art. 98, lit. f) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 

şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul art. 155, alin. 1, lit. a), alin. 2, lit. b), art. 196, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUN:

Art. 1. (1) Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie 
al secţiei de votare nr. 427- situată în incinta Casei de Cultură ’’Elisei Todaşcă” din satul Poiana 
Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava şi secţia de votare nr. 428 situată în incinta 
Centrului Cultural educaţional din satul Dornişoara, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în ziua 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, din data de 06.12.2020, în intervalul orar 07°°- 2100.

(2) Spaţiul de protecţie al secţiei de votare se întinde şi în afara localului de votare, în curtea 
acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, pe o distanţă de 500 m.

(3) Interdicţia este aplicabilă tuturor persoanelor fizice şi agenţilor economici de. pe raza unităţii 
administrativ teritoriale Poiana Stampei, în perimetrul mai sus menţionat.

Art. 2. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se 
sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele 
competente.

Art. 3. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu prevederile prezentei dispoziţii este de 
competenţa ordonatorului de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a prezentei 
dispoziţii, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile.
(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. 1, persoana nemulţumită se poate 

adresa instanţei de contencios administrativ -  Tribunalul Suceava, potrivit prevederilor Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 4. Secretarul general al comunei va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie prin afişare şi 
comunicare către Instituţia Prefectului-judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Postului de Poliţie Poiana Stampei, preşedinţilor secţiilor de votare.

PRIM AR,

Ing. Viluţ MEZDREA

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN

Poiana Stampei, 02.12.2020 
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