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         Nr. ……….. din…..09.2013       
 

                                            REFERAT  DE APROBARE 

privind Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea Regulamentului Local 
privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Piatra Neamț 
 
                Prin prezentul REFERAT DE APROBARE, în calitatea de Primar al Municipiului Piatra 
Neamț, propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de Hotărâre de Consiliu Local privind avizarea  
Regulamentului Local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Piatra Neamț.  
Consider că este oportună promovarea acestui Proiect de Hotărâre de Consiliu Local.  
              Ca urmare a prevederilor Legii nr.185 din 25.06.2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, DIRECȚIA URBANISM ŞI CADASTRU, în colaborare cu Grupul de lucru 
constituit conform legii, a întocmit Regulamentul Local privind amplasarea mijloacelor de 
publicitate în Municipiul Piatra Neamț.  
              Regulamentul Local s-a întocmit conform prevederilor Legii nr.185 din 25.06.2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, prevederilor documentațiilor de urbanism 
aprobate și înregistrărilor în vigoare a monumentelor istorice, siturilor arheologice, siturilor 
fosilifere și naturale.  
              Regulamentul Local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Piatra Neamț 
are anexat  Planul Municipiului Piatra Neamț în care sunt figurate:  

1. limitele – teritoriului administrativ, intravilanului, Stațiunii turistice din Municipiul Piatra Neamț, 
      2.   ZONELE DE PUBLICITATE  

a)  ZONELE DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ 
din care: ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ CU RESTRICTII SPECIALE 

           b)  ZONELE DE PUBLICITATE LĂRGITĂ. 
           Suportul topografic care a stat la baza planului este elaborat de către S.C. TOPOPREST S.R.L. 
            Regulamentul Local se aplică Primăriei Municipiului Piatra Neamț, precum și tuturor 
persoanelor fizice şi juridice implicate în activitatea de publicitate.  
            Grupul de lucru pentru întocmirea Regulamentului Local privind amplasarea mijloacelor de 
publicitate în Municipiul Piatra Neamț, s-a întrunit în ședințe de lucru în datele de 22.08.2013 și 
20.09.2013 și a fundamentat tehnic Regulamentul Local prin propuneri. 
            Regulamentul Local de Publicitate a fost avizat favorabil, conform aviz nr. 247 din 
20.09.2013, de către Comisia de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului constituită conform 
prevederilor Legii nr.350/2001, modificată şi completată. 
            Ca urmare analizării structurii şi conţinutului Regulamentului Local de Publicitate s-a emis 
avizul favorabil nr.248/20.09.2013 al Arhitectului Şef. 
            Regulamentul Local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Piatra Neamț 
va fi supus procedurii Regulamentului Local privind Implicarea ( informarea și consultarea ) publicului 
în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de urbanism – aprobat prin H.C.L. nr. 237 din 
21.07.2011, astfel: 1. va fi postat pe site- ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ timp de 30 de zile, 
începînd cu data de 23.09.2013, timp în care și Operatorii de publicitate vor putea formula 
propuneri și obiecțiuni,  2. va fi anunțată elaborarea în presa locală.   
               Ca urmare a celor mai sus menţionate, avînd în vedere competențele Consiliului Local 
prevăzute de art. 36, alin. 5, lit. c), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001- modificată 
ulterior, DIRECȚIA URBANISM ŞI CADASTRU consideră că Proiectul de Hotărâre de Consiliu 
Local privind aprobarea Regulamentul Local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în 
Municipiul Piatra Neamț, poate fi supus spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Piatra Neamţ.               
              Acest Regulamentul Local va avea durata de valabilitate de 3(trei)ani de la data adoptării 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ. 
              Hotărârea de Consiliu Local va fi comunicată SERVICIULUI ADMINISTRARE  PATRIMONIU. 
              Vă rog să aprobați.                                                    
                                                         Inițiator, 
                                                          Primar,  
                                                  Gheorghe Ștefan                                                                                           
 
                                                                                                                 


