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DISPOZTTIA NR. s22
Din data de24.09.2020

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar
AvSnd in vedere adresa nr. 13.399/G/SJ 12020 a Institu{iei Prefectului -judeful Alba,

prevederile art. 253 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
LuAnd act de prevederile art. 8l alin (5) din legea nr.ll5/2015 , pentru alegerea

autoritlfilor administra{iei publice locale, pentru modificarea legiiadministraliei publice

locale nr.2l5l2001, precum qi petru modificarea gi completarea legii nr.393/2004, privind
Statutul alegilor locali, cu modificirile qi completlrile ulterioare.

Avlnd in vedere raportul nr. -j4.344 124.09.2020 al biroului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj avizat de Secretarul municipiului
Blaj nr.27 207 l7 .l 1.201 9.

In temeiul prevederilor art.l96 alin (l) lit b) din OUG nr.5712019 privind Codul
!dminiffiIlv;

DISPUNE:

Art.l a) in ziua de 27 septembrie 2020, intre orele 07:00 - 2l:00 se interzice
comercializarea sau consumul bluturilor alcoolice pe o distanll de 500 de metri in jurul
localurilor sec{iilor de votare organizate in municipiul Blaj pentru alegerea autoritl{ilor
administra{iei publice locale.

b) Delimitarea sec{iilor de votare organizate in municipiul Blaj pentru alegerea

autoriti{ilor administraliei publice locale s'a efectuat in conformitate cu
Art.2 Prezenta dispozitie s-a intocmit in 3 (trei ) exemplare originale.
Art.3. a) Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii constituie contraventie si se

sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.200 - 3.000 lei , potrivit prevederilor art.
108 lit.g) 9i art. 109 din legea nr.ll5/2015, cu modiliclrile qi completirile ulterioare.

b) Constatarea incllcirii prevederilor art I din prezenta dispozlilie Ei

aplicarea sanc{iunilor contravelionale stabiite in baza legii nr.l15/2015 se va face de cltre
agentii Si oliterii Politiei Romf,ne cat qi de ofi[erii Si subofi{erii Jandarmeriei Romine,



potrivit art 110 alin.(1) lit.a) din legea nr.115/2015, cu modificlrile qi completirile ulterioare.
Art.4. Prezenta hdispozifie se va comunica Institutiei Prefectului - jude{ul Alba'

Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Biroului electoral
de circumscrip{ie municipali nr. 3 Blaj, Poli{iei Romine, Jandarmeriei Romdne, Serviciului
de Politie Locall Blaj Si va fi adus la cunoEtiin{a publicului prin afi;are qi pulicare pe pagina

de internet a Primtrriei Bla.i.
Art.5. Cu drept de contestatie la instan{a de contencios administrativ competentl

potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificlrile $i
completarile ulterioare.
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