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DISPOZIŢIA  nr. 183/2014 
privind interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice, pe  o raza de 500 m. in 
jurul sectiilor de votare de pe raza unitatii  administrativ-teritoriala Muntenii de 
Sus cu ocazia desfasurarii alegerilor Parlamentului European  din 25 mai   2014 

 
       Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 38 si art. 121 alin. (1) si alin. (2)   din Constitutia României, (r); 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
c) art.61 alin(2), art.63 alin.(1) lit. a) raportate la cele ale alin.(2) şi art.64 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

d) art. I, pct. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 4 din 05.02.2014 
privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 
privind organizarea  si desfasurarea  alegerilor pentru Parlamentul European, precum si 
unele  masuri pentru organizarea  si  desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European din anul 2014;   

e) Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European; 

f) Hotararea Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinta pentru 
alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014; 

g) Legea nr. 61/1991 (r4) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice; 

În temeiul prevederilor art. 63. alin.(2),   art.68 alin.(1)  şi celor ale art.115 
alin.(1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

    Anton Vasile, primar al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
D I S P U N: 

 Art.1.- (1) Interzicerea in ziua de 25 mai 2014, in intervalul orar 06,00-21,00 a 
comercializarii, distribuirii si consumului bauturilor alcoolice, pe  o  raza de 500 m. in 
jurul sectiilor  de votare de pe raza unitatii  administrativ-teritoriale Muntenii de Sus,  
cu ocazia  desfasurarii  alegerilor Parlementului European din  25 mai 2014.  
    (2) Interdictia  este aplicabila tuturor persoanelor fizice si agentilor 
economici de  pe raza unitatii  administrativ-teritoriale Muntenii de Sus, situate in 
perimetrul sus mentionat. 
 Art. 2. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 al prezentei dispozitii constituie 
contraventie si se  sanctioneaza in conformitate cu legislatia  in vigoare.  
         (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de 
organele  competente ale Politiei si Jandarmeriei Romane. 
 Art.3. Un exemplar după prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei 
Prefectului - judeţul Vaslui, Postului de Politie Muntenii de Sus si Autoritatii Electorale 
Permanente. 
           Art.4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa alegătorilor în termenul 
prevăzut de lege prin  afisare  la  sediul Primariei  si  Consiliului Local Muntenii de Sus  
si  va  afisata pe pagina  de  internet  a  institutiei  la  adresa: munteniidesus.ro.  
                             MUNTENII DE SUS,  09 mai 2014 
  PRIMAR,                                                     Avizat pentru legalitate;  
                 Anton Vasile                                                         Secretar comună, 

                           (cu exercitare temporara de atributii)
              BURGHELEA MONICA 
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