
JUDETUL BACAU
COMUNA LUIZ! . CALUGARA

PRIMAR

privind interzicerea comercializirii sau consumului de biuturi alcoolice
pe o distanli de 500 metri Tn jurul localurilor secfiilor de votare din

comuna Luizi - Cilugira , judetul Bacdu ,in ziua desfiguririi alegerii membrilor din Rominia pentru
Parlamentul European 9i a Referendumul nafional din data de 26 mai 2019

Primarul comunei Luizi - Cilugira, judelul Baciu:
Avind in vedere:
- referatul nr. 1417 din 24.05.201 9 al secretarului comunei'
- publicalia nr. 1 135 din 24.04.2019 prin care s-a adus la cunogtinla locuitorilor comunei

Luizi - Cdlugira, delimitarea gi numerotarea sec[iilor de votare, precum gi sediile acestora;
- prevederile art. 81 alin.(5) din Legea nr.11512015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 21512001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alesilor local; Legii nr.33/ 2007, republicatS,privind
organizarea gidesfigurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare
; Hotiririi Autoritdlii Electorale Permanente nr. 12 I 2019 privind unele masuri pentru buna organizare si
desfasurare a referendumului national din 26 mai 2019, precum si pentru modificarea Hotararii Autoritatii
Electorale Permanente nr. 1112019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor
pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019; HotirArea Autoritdlii Electorale
Permanente nr.16/2016 privind conditiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si a numerotarii
sectiilor de votare din tara, precum si a sediilor acestora ; Hotirirea Guvernului RomAniei nr.80/2019
privind stabilirea zilei de referinli pentru alegerea membrilor din Rom6nia in Parlamentul European din anul
2019; Decretul Pregedintelui RomAniei nr.420 /2019 pentru organizarea unui referendum national;

in temeiul art.63 alin.(1) lit.a) 9i d) , art.64, art.68 alin.(1) 9i art.1 15 alin.(1) lit.a din
Legea administratiei publice locale nr.215l2001,republicati, cu modificarile si completarile ulterioare

DISPUN:

Art.l in ziua de 26 mai2019 se interzice comercializarea sau consumulde bduturi
alcoolice pe o distanld de 500 metri in jurul localurilor sec{iilor de votare din comuna Luizi - Cdlugdra,
jude{ul Baciu.

Art.2 Prezenta dispozitie se comunici PrefectuluiJudelului Bacdu, Postuluide Polilie
Luizi - Cdlugdra, agenlilor economici din comuni gi se aduce la cunostin[a publicS, in condiliile legii.
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