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DrsPozITrA NR. 87t2018
privind interzicerea deslacerii, comercializlrii qi consumului bluturilor alcoolice in
secfiile de votare organizate pe raiza comunei Moacqa qi in locurile publice din jurul

acestora in data de 6 pi 7 octombrie 2018, cu ocazia organizirii qi desffiqurlrii
Referendumului na(ional pentru revizuirea Constitu(iei

Primarul Comunei Moacga, ;rd.1r, Covasnal
Av6nd in vedere necesitatea menfinerii qi ordinii gi liniqtii publice in zilele de 6 gi 7

octombrie 2018, intre orele 7,00-22,00 pe durata desfrgurdrii Referendumului nafional pentru
revizu irea Constitu{iei;

in conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 312000 privind organizarea qi

deslisurarea Referendumului, cu modificdrile qi completirile ulterioare, coroborat cu art. 98
dirr Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului gi aCamerei Deputatilor, precum gi pentru
organizarea gi functionarea rtutoritdtii Electorale Permanente, cu modific[rile gi completlrile
ulterioare, qi ale H.G. nr. 74412018 privind stabilirea mdsurilor tehnico-organizatorice, a
bugetului gi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare qi desligurare a referendumului
national pentru revizuire Constituliei din 6 gi 7 octombrie 2018;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 6111991 pentru sanc{ionarea faptelor de
incilcare a unor norme de convieluire socialS, a ordinii qi linigtii publice, republicat6;

in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 2l5l2}Ol privind
adrninistralia publicd local6, republicatS, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 68 alin. (l) 9i art. ll5, alin. (l) lit. a din Legea nr.21512001 privind
adrninistralia publicd local6, republicat6, cu rnodificlrile gi completbrile ulterioare;

DISPUNE

Art. 1. - in data cle 6 gi 7 octombrie 2018 intre orele 7,00-22,00 sunt interzise
comercializarea si consumul bduturilor alcoolice in secfiile de votare organizate pe raza
comunei Moacga gi in locurile publice din jurul acestora, cu ocazia organizdrii qi deslbqur6rii
Referend um u I u i na{ional pentru revizu irea Constituliei.

Art, 2. - Constituie contraven{ii nerespectarea dispozi{iilor art. I al prezentei
dispozilii gi se sancfioneazd potrivit legislaliei in vigoare.

Art. 3. - Prezenta dispozilie poate fi atacatd de persoanele indrept6{ite, in termenul si
in condiliile Legii nr. 55,412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile qi
cornpletdri le ulterioare.

Art. 4. - Cu executarea prezentei dispozilii se insdrcineazd. primarul comunei
Moacga.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Ftiliip-Fuer M. Zelinda
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