
 
 

DISPOZIŢIA NR.1598 
privind interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice în spațiul de protecție al secțiilor de votare 

de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia, cu ocazia desfășurării alegerilor  
pentru Senat și Camera Deputațilordin data de 06 decembrie 2020 

  
 Primarul Municipiului Mangalia – RADU CRISTIAN, 
 Având în vedere: 

 Prevederile H.G. nr.744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru senat și Camera Deputaților din anul 
2020; 

 Prevederile H.G. nr.745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 
alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr.754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a 
alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

 Prevederile H.G. nr.755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurăriiîn 
bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

 Prevederile art.98 lit.f) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art.2 pct.20 – pct.25, art.3, art.5, art.6, art.7 și art.8 dinLegea nr.61/1991 pentru sancționarea 
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.a), art.196 alin.(1) lit.b) și ale art.240 și art.243 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

D I S P U N: 
 

Art.1(1) Se interzice comercializarea și/sau consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secțiilor de votare 
de pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, în 
ziua de 06 decembrie 2020, în intervalul orar 7.00-21.00. 
 (2) Spațiul de protecție al secției de votare se întinde și în afara localului secției de votare pe o distanță de 500 
de metri în jurul localului acesteia. 
 (3) Interdicția este aplicabilă tuturor persoanelor fizice și agenților economici de pe raza unității administrativ 
teritoriale Mangalia, situate în perimetrul menționat mai sus. 
 
Art.2(1) Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
  (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se realizează de către primar, împuterniciții acestuia, de 
către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 
  (3) În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea amenzii, agentul constatator, odată cu 
constatarea, aplică și sancțiunea. 
  (4) În cazul în care contravențiile sunt săvârșite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite 
comandantului unității din care face parte contravenientul. 
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului, prin Compartimentul Relația cu Consiliul Local,va comunicaprezenta 
dispoziție Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, și o va aduce la cunoștința 
cetățenilor Municipiului Mangalia prin afișarea pe site-ul instituției și la sediul Primăriei Municipiului Mangalia. 
 
DATA: 17.11.2020    
 

PRIMAR, 

RADU CRISTIAN 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
        Secretar General Municipiu, 

                     Ciocănel Andreea 


