ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA ADAMCUSI
PRIMAR

DISPOZITIE
PRIVIND INTERZICEREA COMERCIALIZARE BAUTURILOR ALCOOLICE PE RAZA
COMUNEI ADAMCLISI IN DATA DE 6 si 7 OCTOMBRIE 2018, PE DURATA
DESFASURARII REFERENDUMULUI NATIONAL PENTRU REVIZUIREA
CONSTITUTIEI

Serbanescu Dorina - Cicilia, primarul comunei Adamclisl, judetul Constanta;
Avand in vedere necesitatea
mentinerii ordinii si linistii publice in ziua de 6 si 7
octombrie 2018 intre orele 07.00 - 21.00 pe durata desfasurarii
referendumului
national pentru revizuirea Constitutiei;
Tinand cont de prevederile:
- OUG nr. 86 / 2018 pentru modificarea
si completarea
Legii nr. 3 / 2000
privind organizarea
si desfasurarea
referendumului,
precum si pentru unele masuri
pentru buna organizare
si desfasurare
a referendumului
national pentru revizuirea
Constitutiei, ;
- HG nr. 743 / 2018
privind
aprobarea
Programului
calendaristic
al
referendumului
national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018;
-HG nr. 744 / 2018
privind stabilirea
masurilor
tehnico-organizatorice,
a
bugetului
si a cheltuielilor
necesare
pentru buna organizare
si desfasurare
a
referendumului
national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018;
-Legea nr. 3/2000
privind
organizarea
si desfasurarea
referendumului,
cu
modificarile si completarile
ulterioare;
Tinand seama de prevederile
art. 63, alin. (1), lit. a) si lit. d) coroborat cu alin.
(5), lit. c) si art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia
publica
locala, republicata,
cu modificarile si completarile
ulterioare;

DISPUN:
ART. 1. Avand in vedere desfsurarea
referendumului
national pentru revizuirea
Constitutiei
in data de 6 si 7 octombrie
2018, se interzice
tuturor
agentilor
economici care desfasoara
activitatea
pe raza comunei Adamclisi comercializarea
bauturilor alcoolice in data de 6 si 7 octombrie 2018, intre orele 07:00 - 21:00.
Art. 2. Se interzice in ziua de 6 si 7 octombrie
2018, intre orele 07:00 - 21:00,
consumul bauturilor
alcoolice pe o distanta de 500 metri de sediul sectiilor de

votare din comuna Adamclisi, stabilite potrivit Dispozitiei emisa de Primarul
comunei Adamclisi.
ART. 3. Agentii economici care incalca prevederile prezentei dispozitii vor fi
sanctionati in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 4. Postul comunal de Politie Adamclisi si Compartimentul
Politie Locala
Adamclisi vor lua masurile necesare prevazute de lege, acolo unde se constata
incalcarea prevederilor prezentei dispozitii.
ART. 5. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta dispozitie institutiilor si
persoanelor intersate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului
Judetului Constanta pentru control si verificarea legalitatii.
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