RO}Y{ANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMLINA ALIMAN
PRIMAR

DISPOZIT'IA nr. 205 din 23 mai 2019

privind interzicerea consumului gi comercialuarea de biuturi alcoolice pe yaz comunei
Aliman pe perioada def[quririi alegerii membrilor din Rominia in Parlamentul European
qi a Referendumului na{ional din data d.e26 mai2019
Dornnul Nicola George
in vedere:

-

primarul comunei Aliman, judelul Constanta.

Av6Lnd

-prevederile Legii m332007 privind organizarea qi defdgurarea alegerilor pe:ntru
Parlamentul European, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
-prevederile Legii nr.312000 privind organizarca gi desfrgurarea referendumului, cu
modifrcdril: gi compl et?irile ulterioare;
-prevederile Legii nr.208120I5 privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputalilor,
precum gi pentru organizarea qi funclionarea AutoritdJii Electorale Permanente, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
-H.G" nr.8012.019 privind stabilirea zllei de referin{d pentru alegerea membrilor din
RomAnia in Parlamerrtul European din anul2019
-H.G. m.871201'9 privind aprobarca Programului calendaristic pentru reahzarea ac{iunilor
necesare alegerea membrilor din RomAnia in Parlamentul European din anul2079;
-H.G. nr. l0ll2l)19 privind stabilirea mdsurilor pentru buna organtzare gi desftgurare a
alegerilor pentru membr:ii din Romdnia in Parlamentul European din anul2019,
In temeiul ar1:.. (i7, ahn.(2), ale ar1,63, ahn.(2), precum gi ale art. 68, alin.(l) gi art. 115,
alin.(1), lit.a) 9i alin(2), (5), (6) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd,
cu modificaLrile gi completdrile ulterioare,

DISPUN

:

Art.l. Interu:,ic<:rea consumului gi comerciahzdrri bduturilor alcoolice pe rMa comunei
Aliman, pe perioada derfrgurdrii alegerii membrilor din Romdnia in Parlamentul European gi a
Referendumului nalionaLl din data de 26 mai 2019, in programul orar 07:00 - 2l:00.
Art.2. - Secretarul comunei Aliman, judetul Constanla, va aduce la cunogtinJd" prezenta
dispozilie: agenlilor eco,nomici de pe raza comunei Aliman, va afiga fi af,rgatd la sediul Primiiriei
Aliman qi in locurile publice din comuna Aliman, Postului de Polilie Aliman, Instituliei
Plefectului - Judelul Constantra, precurn gi altor autoritdli gi persoane interesate.
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Aliman, 23 mai 2019.
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