
Proiect Nr B

Aviz Conrisia Economici ;

Aviz Conrisia Juridici

ROMAruIN
JUDETUil. NEAMT
oRA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTANANE
pentru aprobarea Regulamentuf ui Local de Publicitate privind amplasarea si autorizare*

mijloacelor de publicitate{ pe raza administratlv-teritoriald a Orasului Bicaz

Consiliul Locgl al Oragului Bicaz, Jude(ul Neamt;
Avand in vedere prevedeiile:

-Legii 22712015 privind codr"rl Fiscal, cu modificdrile urterioare;
-Legii 18512013- privind a(plasarea gi autorizarea mijloacelor de publicitate;
-Legii nr. 50/1991 privind aptorizarea executirii lucrdrilor de construr:tii, republicatd;
-Legii nr.213/'1998 privin$ bunurile proprietate public5, cu modificdrile si conrpletArile

ulterioare;
-Legii nr. 14812000 privind publicitatea, cu modificdrile si completdrih: ulterioare;
-Legii nr. 35012001 privirirrj amenajarea teritoriurlui gi urbanismul cu modificiirile si

completdrile ulterioare:
-Ordonanlei de Guvren. nr. ,+311997 privind regimul drumurilor, repulclicatS;
-Ordonantei de Urgenld. nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice, republicat;i,

cu modificdrile si completdrile ultdrioare;
-Legii nr. 15812008 privind publicitatea inselStoare si publicitatea cornparativd;
-Legii nr.27312006 privind finantele pr-rblice locale, cu modificdrile ulterioare;
^Hotdrdrii de Guvern nr. 955i2004 pentru aprobarea reglementdrilor-cadru de aplicare a
Ordonanfei Guvernului nr. 7112002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice

de administrare a domeniului pubfic si privat de interes local;
-Ordonan{ei de Guvern nr. W2001 privind regimuljuridic al contraven{iilor, cu modificdrile

pi completarile ulterioare;
Ludnd in considerare prpvederile Planului Urbanistic General, ale Regulamentului

General de Urbanism pentru orasgl Bicaz, precum qi Lista monumentelor istorice a oragului;
LuAnd act de avizul Comisipi tehnice de amenaiarea teritoriului si urlcanismul;
VazAnd Expunerea de mptive intocmiti de Primarul Orasului Bicaz, Domnul Nrcolae

Sdldgean, in calitate de ini{iator;
AnalizAnd Raportul compprtimentului de resort inregistrat sub nr. 4137118.04.2016,

intocmit de Serviciul Urbanism si fimenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate ai
Primarului Orasului Bicaz',

Tinand cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
in temeiul dispoziliilor art. pO alin, (5) lit. c), ale art.45 alin. (1), arl 115 alin. (1) iit b) si

art. 127 din Legea nr.21512001 privind administratia publica locald, republicatd, cu modificarile
si completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.1. Se aprobd Regulampntul Local de publicitate referitor la amplasarea si autorizarea
mijloacelor de publicitate pe razapdministrativ-teritorialS a OraquluiBicaz, prevdzut in anexd.

Ant^2. Primarul oragului prirfr serviciile din aparatul de specialitate va duce la indeplinrre
prezenta hotdrAre iar secretarul olasului o va comunica persoanelor si autoritatilor interesate.
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i ruTtAToR
lPn.iman Nicolae sAlnGfnru



Regulament Local de Publi

NTCOLAE SALAGEAN

privind amplasarea si autoriza
Procesul Verbai nr. 4052 din 1

XPUNERE DE MOTIVE

tate, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de
publicitate in oraqul Bicaz

primar al orapulur Bicaz;

TinAnd seama de obli autoritatilor publice locale de a urmari respectarea
lucrarilor pentru amplasareadisciplinei in domeniul urbani lui si aT autorizarii axecutarii

mijloacelor de publicitate pe teri riul localitatilor"
Analizdnd prevederile ii lB5l20I3 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de

publicitate, in conformitate cu rt. 51. alin 2" " Primarii si autoritatile de control din cadrul
autoritatilor administratiei publi
domeniul urbanismului si al aut

locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in
izarii axecutarii lucrarilor pentru ampJasarea mijloacelor de

publicitate pe teritoriul localitat lor si in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice
lese.sanctiunile prevazrfie de prezen

La capitolul 3, Art. 8, lin (1) din legpa I85/20I3, este prevazut ca autorilatea

, sd aprobe prin hotdrArea Consiliulut LocaL, regulamentuladministratiei publice oraq Bi
mijloacelor de publicitate, in acest sens a fost depus

.04.2006 al Cotrisiei Tehnice de Urbanism si Amenaiarea
Teritoriului, constituitd prin H.
pentru Regulamentul Local de
publicitate in oraqul Bicaz.

.L. nr. 41 din 31.03.2016. prin care s-a dat avizul favorabil
blicitate, privind amplasarea si autonzarea mijloacelor de

Urmarind dezvoltarea
social a oraquluiBicaz;

onioasa din punct de vedere urbanistic, economic si

PRIMAR,
Nicolae sAr,Acnax

Propun adoptarea unei h{tarari de Consiliu Local, in sensul aprobdrii regulamentului
local de publicitate, privind amp[asarea si aul.orizarea mijloacelor de publicitate,
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Regulament Local de Public

Subsemnatul Luca Vasile
Urbanism, vd aduc la cunoqtin

Tin6nd seama de obli
disciplinei in domeniul urbani
mijloacelor de publicitate pe terit

Anahzlnd prevederile
publicitate, in conformitate cu A
autoritatilor administratiei public
domeniul urbanismului si aI au

publicitate pe teritoriul localitati
s anctiunil e prev azttte de prezenta

La capitolul 3, &rt. 8,

administratiei publice orag Bi
privind amplasarea si autori
Procesul Verbal m. 4052 din 1

Teritoriului, constituitd Prin H.
pentru Regulamentul Local de

publicitate in oragul Bicaz.

Urmarind dezvoltarea
social a oraguluiBtcaz;

Fald de cele ardtate mai

oraqului Bicaz se incadreazd
Consiliului Local.

Serviciu U.A.T.,
Vasile tu%

**-"*','! {yor-*

ORT DE SPECIALITATE

Nr.4h+ t ,(g' c/7 ,zorc

mijloacelor de

cadrul Serviciului

tate, privind
ublicitate in

ar4plasarea si auto rizar ea

oragul Bicaz

anga1rt al Primdriei oragului Bicaz, in
urmatoarele:

tia autoritatilor publice locale
ului si aI autorizarii axecutarii

de a urmari respectarea

lucrarilor pentru amplasarea

iul localitatilor,
i IB5l20l3 privind amplasarea si autorizarea mijloaceior de

. 51, alin 2, " Primarii si autoritatile de control din cadrul

locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in
izaru axecutarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de

si in functie de incalcarea prevederilor legale, sa apiice

ege.

lin (1) din legea l95l20l3, este prevazut aa autoritatea

sd aprobe prin hotdrflrea Consiliului Local, regulamentul

mijloacelor de publicitate, in acest sens a fost depus

.04.2006 al comisiei Tehnice de urbanism si Amenajarea

L. nr. 41 din 31.03 .2016. prin care s-a dat avizul favorabil

licitate, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de

nioasa din punct de vedere urbanistic' economic s1

sus, consider c5 proiectul de hotarare iniliat de Primarui

dispoziliite legale in vigoare, gi poate fi supus dezbaterii


