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DISPOZITIA NR. 93/21.09.2020 

privind interzicerea comercializării şi consumului de băuturi alcoolice 
pe o distanță  de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din comuna 

Seimeni, judetul Constanta cu ocazia desfășurării alegerilor pentru 
autoritățile  administrației publice locale din anul 2020 

  
ŞERBAN MITICĂ, primarul comunei Seimeni, judeţul Constanţa, având în 
vedere: 

 Prevederile art. 81, alin. (5), ale art. 108, lit. x), art. 109 și art. 110, alin. (1) din 
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 155, alin. (1), lit a) şi alin. (2), lit. b) şi art. 156, alin. (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Ĩn temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 

D I S P U N E : 
 

Art. 1 – În ziua desfășurării alegerilor pentru  autoritățile  administrației publice 
locale din anul 2020, între orele 7,00 – 21,00, este interzisă  comercializarea şi 
consumul de băuturi alcoolice în incinta  localurilor secţiilor de votare din comuna 
Seimeni, judeţul Constanţa, precum și în afara  acestora, pe o distanță  de 500 metri în 
jurul localurilor de vot. 

Art. 2 – Nerespectarea prevederilor art. 1 privind comercializarea şi consumul de 
băuturi alcoolice în incinta  localurilor secţiilor de votare din comuna Seimeni, judeţul 
Constanţa, precum și în afara  acestora, pe o distanță  de 500 metri în jurul localurilor de 
vot,  constituie  contravenţie şi se sancţionează  în conformitate cu dispoziţiile  legale în 
vigoare. 

Art. 3 – Postul de Poliţie Seimeni va lua măsurile necesare prevăzute  de lege 
acolo unde se constată încălcarea prevederilor prezentei dispoziţii. 

Art. 4 - Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului: Instituţiei 
Prefectului Judeţului Constanţa, Postului de poliție Seimeni, persoanelor si institutiilor 
interesate si va fi adusa la cunostiinta publica prin afișare. 
 

P r i m a r ,      Contrasemnează pentru legalitate,   
ŞERBAN MITICĂ              Secretar general delegat,                                                                                                                     

                         Ciorbaru Maria Isabela 
                                                                                                                                                                    


