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Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt, 
PROIECT                                                                                    

Hotărâre 

Privind aprobarea regulamentului de organizarea, autorizare si amplasare a mijloacelor de 
publicitate pe raza orasului Tirgu Neamt 

 
              Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si actualizata – privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii; cu toate modificarile si completarile ulterioare ; -Legii nr. 213/1998 – 
privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.12, alin (2) din  
Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;  
           Luand act de Expunerea de Motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate al Serviciului Urbanism si amenajarea teritoriului  si Serviciul juridic,Contencios si 
Administratie locala din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt inregistrate sub nr .8511 din 21.04.2015.               
         In temeiul art.36 alin. 2, lit c, ale art. 115 alin ( 1 ), lit b, art.45 alin. (3), art. 123, alin (1) si (2) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ 
al orasului Tirgu Neamt şi este cel prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art 2.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  Neamţ  
şi  Biroul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  
prezentei  hotărâri . 
Art 3.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei hotărâri  
instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Iniţiator ,                                             Avizat legalitate, 
                        Primar ,                                                Secretar  oras, 
              Vasilică Harpa                             jr.Laura Elena Maftei 
 

 
 
 

        
 



PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
Nr.8511 din 21.04.2015    
 
 
                 APROB, 

Primar, 
     Vasilică Harpa 

 
                                                  
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

Privind aprobarea regulamentului de organizarea, autorizare si amplasare a mijloacelor de 
publicitate pe raza orasului Tirgu Neamt 

 
 
 

   Urmare a  expunerii de motive a Domnului  Primar  nr. 8511/21.04.2015 , prin  care  se  dispune  
inceperea  demersurilor  legale  de  aprobare a regulamentului de amplasare a mijloacelor de reclama si 
publicitate pe raza orasului Tirgu Neamt , regulament ce vrea sa reprezinte un sistem unitar de norme 
tehnice,arhitecturale, urbanistice si juridice care vor sta la baza eliberarii autorizatiilor de amplasare a 
mijloacelor de reclama si publicitate. 
           Prezentul regulament s-a intocmit conform prevederilor Legii nr.185/25.06.2013 aplicandu-se 
atat Primariei orasului Tirgu Neamt,  precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in 
activitatea de publicitate si va fi supus consultarii si informarii publicului prin postarea pe site-ul 
primariei timp de 30 de zile, timp in care operatorii de publicitate vor putea formula propuneri si 
obiectiuni. 
           Avand  in  vedere  prevederile  art. 15, din Legea 213 /1998 privind proprietatea  publica  si  
regimul  juridic  al  acesteia  si  in temeiul  prevederilor  art.36 ,alin.(2) lit. c ,ale  art.36 alin.5, lit. c, ale 
art.45 alin. 3,  din  Legea  215 /2001 a administratiei publice  locale – republicată ,propunem  aprobarea 
regulamentului la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului 
Tirgu Neamt. 
     
       -  Fata  de  cele  prezentate  va  rugam  sa  analizati  si  sa  dispuneti  . 
 
 

 
Şef Serviciu UAT, 

Ing. Rusu Ion 
 

Sef Serviciu Juridic, 
Jr.Oana Iftode Maria 

 
 

Intocmit 
Ing. Ciocoiu Camelia 
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Nr. 8511  din 21.04.2015        
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea regulamentului de organizarea, autorizare si amplasare a mijloacelor de 
publicitate pe raza orasului Tirgu Neamt 

 
 

 
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si actualizata – privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii; cu toate modificarile si completarile 
ulterioare ; -Legii nr. 213/1998 – privind bunurile proprietate publica cu modificarile si 
completarile ulterioare; ale art.12, alin (2) din  Legea nr.185/2013 privind amplasarea si 
autorizarea mijloacelor de publicitate;  
      Avand in vedere multitudinea de probleme si lipsa actuala a unui normativ local 
detaliat, privind aprobarea si amplasarea mijloacelor de publicitate, pentru buna 
desfasurare a acestei activitati atat pe domeniul public cat si privat, este absolut necesara 
o ordonare a amplasarii acestora precum si a formei unitare de expresie pe intreg 
teritoriul orasului Tirgu Neamt. 
     Prin urmare supun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, proiectul 
de hotărâre alăturat. 
 

 

 

 

Iniţiator,                                                                                                                                          
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 

 


