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ROMÂNIA 

JUDEŢUL OLT 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

Str.N. Titulescu nr.150, Tel. 0249465240, Fax 0249465811,  
www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

referitoare la interzicerea comercializării, distribuirii şi consumului de băuturi alcoolice  
pe raza oraşului Drăgăneşti-Olt, în ziua de 10.06.2012, 

 pe perioada desfăşurării procesului electoral  pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Având în vedere :  
- necesitatea realizării operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor autorităţilor 

publice locale;   
 
In conformitate cu prevederile: 
-  Legii nr. 67 /2004 pentru alegerea autorităţilor publice locale;  

             -  H.G. nr. 140 / 2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; 

- H.G. nr. 144 / 2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; 

- Legii nr. 61 / 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice; 

- art. 63 alin.1 lit e şi alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare 

  
In temeiul art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

PRIMARUL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 
DISPUNE: 

 
Art.1. (1) Se interzice, în ziua de 10.06.2012, în intervalul orar 06:00 – 21:00, 

comercializarea, distribuirea şi consumul de băuturi alcoolice pe un perimetru de 500 m faţă 
de fiecare secţie de votare constituită la nivelul circumscripţiei electorale orăşeneşti nr.5 – 
Drăgăneşti-Olt. 
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(2) Interdicţia este aplicabilă tuturor persoanelor fizice şi agenţilor economici din oraşul 
Drăgăneşti-Olt, situate în perimetrul sus menţionat.   

 
      Art.2. (1) Nerespectarea prevederilor art.1, constituie contravenţie şi se sancţionează în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se realizează de organele 
competente ale Poliţiei şi Jandarmeriei Române. 
 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Serviciul administraţie publică 
locală din cadrul Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt.   

 
Art. 4.  Dispoziţia va fi afişată şi se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului jud.Olt; 
- Primarului oraşului Drăgăneşti-Olt; 
- Biroului electoral de circumscripţie orăşenească nr.5 Drăgăneşti-Olt şi 

birourilor electorale ale secţiilor de votare; 
- Poliţiei oraşului Drăgăneşti-Olt; 
- Inspectoratului de Jandarmi judeţean Olt – subunitatea Drăgăneşti-Olt; 
- agenţilor economici situaţi în raza de 500 m faţă de secţiile de votare. 

     
 
 
 Nr. 642 / 11.05.2012                         
 
 
 
              PRIMAR,  
 Jr. SORIN IONEL GHITA                             

AVIZEZ PENTRU LEGALITATE  prezenta DISPOZIŢIE 
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