
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

ORAŞUL BUHUŞI 

 

DISPOZIŢIA NR.655 

DIN 24.09.2020 

privind interzicerea în ziua de 27.09.2020  între orele 07.00-21.00 a vânzării, 

distribuirii şi consumării  băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării 

activităţii de votare, pe străzi, în pieţe publice, în imediata apropiere a secţiilor de 

votare sau pe raza a 500 de metri în jurul acestora 

 

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău; 

Având în vedere: 

- Art.81 alin.5, art.108, lit.x, art.109, 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 – modificată și 

completată; 

- Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – republicată; 

- Legea nr.135/2020 - privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a acestora; 

- HGR nr.576/2020 - pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.180/2002 – cu modificările şi completările ulterioare; 

- În baza art.154, alin.1, art.155, alin.1, lit.a și alin.2, lit.b, art.156, art.196, alin.1, 

lit.b, art.197, alin.1, alin.3 și 4 și art.198, alin.1 și 2 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare    

 

      DISPUNE: 
 

Art.1. În ziua de 27.09.2020, între orele 07.00-21.00, se interzice vânzarea, 

distribuirea şi consumarea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării activităţii 

de votare, pe străzi, în pieţe publice, în imediata apropiere a secţiilor de votare sau pe raza 

a 500 de metri în jurul acestora. 

Art.2. (1) Nerespectarea prevederilor art.1 din prezenta dispoziţie constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2200-3000 lei, în conformitate cu 

prevederile art.108 lit.x și coroborat cu art.109 din Legea nr.115/2015 – modificată și 

completată. 



(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate 

din minimul amenzii prevăzute la alin.1, agentul constatator făcând menţiune despre 

această posibilitate în procesul-verbal. 

Art.3. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la articolul 2 se 

fac de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii 

din cadrul Jandarmeriei Române. 

Art.4. Prezenta dispoziţie are caracter obligatoriu, va fi afişată pe site-ul Primăriei 

oraşului Buhuşi, la sediul fiecărei secţii de votare de pe raza oraşului Buhuşi şi va fi dusă 

de îndeplinire de către preşedinţii secţiilor de votare, Poliţia oraşului Buhuşi, Secţia de 

Sprijin şi Intervenţie Jandarmi Buhuşi şi de către Compartimentul Control Comercial şi 

Transport Public Local din cadrul Primăriei. 

 Art.5 Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate. 
 

 

 

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI, 

VASILE ZAHARIA 

 

 

             Avizat pentru legalitate, 

                                                                                SECRETAR GENERAL UAT,                                                                                                                                   

                                                                                    Cons. Jur. OANA MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


