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DISPOZITIA Nr. 205t21.09.2020
privind

interzicerea comercializarii, distribuirii si consumului de bauturi alcoolice pe o distanta de
500 mp,in ziua de 27 septembrie2020

pe raza comunei Fantanele, judetul Iasi, in jurul localului sectiei de votare

Primarul comunei Fantanele, judelul IaSi
Avind in vedere:
-art.8l alin (5) din Legea nr.ll5l2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice
locale, pentru modificarea si competarea Legii administratieipublice locale nr.2l'5/2001,
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. l55,alin.l,lit e) si alin. 2lit.b) si art.l96 alin I lit.b) din Ordonanta de
Urgenta nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUN:

Art.l (l) - Interzicerea comercializarii, distribuirii si consumului bauturilor alcoolice, pe
o distanta de 500 mp in jurul sectiei de votare de pe raza comunei Fantanelejudetul Iasi, in ziua
de 27 septembrie 2020 in intervalul orar 07:00-il:OO, cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020.

(2) - Interdictia este aplicabila tuturor persoanelor fizice si agentilor economici de
pe raza comunei Fantanelejudetul Iasi, situate in perimetrul sus mentionat.

Art.2 Nerespectarea prevederilor art.l constituie contravenfie gi se sancfioneaza potrivit
arl.26 9i 27 din Legea nr. 60/1991.

Art.3 Cu drept de contestafie la instanta de contencios administrativ
prevederilor Legii nr. 55412004.

competentl potrivit

Art.4 Cu urmdrirea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii
se incredin{eazd Polilia Locald a Comunei Fantanele .

Art.5 Prezenta se comunic[ la dosar dispozilii, Institulia Prefectului-Judeful Iaqi,
Primarul Comunei Fantanele, Polilia Comunei Fantanele, afiqier, pe sit-ul primdriei,
Birourilor Electorale ale sectiilor de votare gi Agen[ilor Economic i de pe raza
Comunei Fantanele prin grija agenfilor din cadrul Poliliei Locale a Comunei Fantanele.

Contrasemneaza
Secretar general delegat
Petrea Alexandru-lonut
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ANUNT DE INTERES PU]BLIC

Privind

organizarea si desfasurarea in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2020

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii
nr'1594116.09.2020 privind stabilirea unor masuri si actiuni de sanatate publica
necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a procesului electoral va
aducem la cunostinta:

Reguli de baza pentru prevenirea contaminarii si limitarea riscului de
imbonlavire:

l.purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de
catre participantii la procesul electoral pe toata perioada in care se afla in sediul
sectiei de votare si in localul de vot;

2.asigurarea distantarii fizice de minimum I metru intre participantii la
procesul electoral;

3.dezinfectia periodica si dupa fiecare contact direct cu alte persoane a
mainilor participantilor la procesul electoral;

4.dezinfectia sediilor sectiilor de votare, potrivit reglementarilor in
vigoare.

Persoanele interesate se pot informa la sediul institutiei
programului de lucru.

noastre pe durata

Primarul comunei Fantanele


