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D I S P O Z I T I  E 

privind interzicerea desfacerii, comercializarii şi consumului băuturilor alcoolice în locurile 
publice, în ziua votării din data de 06.12.2020, pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor 

de votare de pe raza Comunei Măgura, jud. Bacău,  cu ocazia Alegerilor pentru Senat si Camera 
Deputaților din 06 decembrie 2020 

 
 
 

Primarul comunei Măgura , judetul Bacău. 
Având   în vedere: 

 a) Referatul nr. 11050/ 25.11.2020 întocmit de secretarului general al comunei - d-na 
Apetroaei Elena Irina privind necesitatea emiterii unei dispoziții privind interzicerea desfacerii, 
comercializării şi consumului băuturilor alcoolice în locurile publice, în ziua votării din data de 
06.12.2020, între orele 700 – 2100, pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare de 
pe raza Comunei Măgura, jud. Bacău, cu ocazia Alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale din anul 2020. 

În baza temeiurilor juridice ale: 
a)  art. 81 alin. (5), art. 108 lit. ”g”, art. 110 alin. (1) lit. ”a” 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, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b)  art. 2 pct. 21 și art. 3  din Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197, art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 
 
 

PRIMARUL COMUNEI MĂGURA emite următoarea dispoziție: 
 
 

Art. 1. - (1) Se interzice desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în 
locurile publice, în ziua votării din data de 06.12.2020, între orele 700 – 2100, pe o distanţă de 500 de 
metri în jurul localului secţiilor de votare din comuna Măgura, jud. Bacău, cu ocazia Alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020. 

 (2) Interdicția este aplicabilă tuturor persoanelor fizice și agenților economici de pe raza UAT 
Comuna Măgura, jud. Bacău. 

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 3. - Secretarul general al comunei va publica prezenta dispoziție la sediul Primăriei Comunei 
Măgura, jud. Bacău și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro  

Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică: Postului de Poliție Măgura , I.J.J. Bacău, Instituţiei 
Prefectului – Judeţ Bacău, agentilor economici aflati pe o raza de 500 m in jurul localului sectiilor de 
votare din comuna Măgura.  
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