
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ                                                                               

DIRECȚIA URBANISM ȘI CADASTRU                                                
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Asupra proiectului de Hotărâre pentru  actualizarea Regulamentului Local 
privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul 

Piatra Neamț aprobat prin HCL nr.371/2013, completat prin HCL nr.18/ 2015 
si  HCL nr. 264/2019 

 
              Văzând referatul de aprobare nr.35316 / 13.12.2019  și proiectul de hotărâre 
nr. 35490   /  16.12.2019; 

Analizând prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și ale 
Regulamentului Local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în 
municipiul Piatra Neamț aprobat prin HCL nr.371/2013, completat prin HCL nr.18/ 2015 si 
HCL nr. 264/2019 s-au constatat neconcordanțe,  fapt care a condus la necesitatea 
actualizării Regulamentului. 
 Grupul de lucru  pentru actualizarea Regulamentului a fost constituit prin 
Dispoziția Primarului nr. 1906 din 26.09.2019 conform art.11 alin. (3) lit.a din Legea 
nr.185/25.06.2013, republicată; 
 Grupul de lucru a analizat și a formulat propuneri/observații la ,,Regulamentul 
Local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra 
Neamț, actualizat ” în întâlnirile din datele de 20.11.2019 și 11.12.2019. 
 Observațiile și propunerile Grupului de lucru, conform proceselor verbale,  au fost 
concretizate în forma finală a Regulamentului Local  actualizat;  
 Regulamentul Local actualizat s-a întocmit conform prevederilor Legii 
nr.185/25.06.2013, republicată, ținând cont de prevederile PUG și RLU aferent, actualizat 
și aprobat prin HCL nr.74 din 06.03.2019 și înregistrărilor în vigoare a monumentelor 
istorice, siturilor arheologice, siturilor fosilifere și naturale; 

Regulamentului Local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 
publicitate în municipiul Piatra Neamț, actualizat are următoarele anexe: 

1. Planul municipiului Piatra Neamt cu delimitarea zonelor de publicitate; 
2. Lista monumentelor istorice din municipiul Piatra Neamt 2010 (actualizată 

2013); 
3. Locuri speciale pentru afisajul electoral; 
4. Lista mijloacelor de publicitate existente la data întocmirii prezentului 

Regulament; 
5. Tipuri de mijloace publicitare admise in municipiul Piatra Neamț pentru 

fiecare zonă de publicitate; 
6. Distante dintre mijloacele de publicitate- Dispuse în succesiune/ cascada pe 

sens amplasate pe dumurile publice; 
7. Locații propuse pentru panouri publicitare noi. 
Regulamentul Local actualizat va fi prezentat Comisiei Tehnice de Urbanism 

care va fundamenta avizul Arhitectului Sef conform Legii 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, modificată și completată; 

Regulamentul Local actualizat va fi supus procedurii Regulamentului Local 
privind implicarea (informarea și consultarea) publicului în etapele de elaborarea și de 
revizuire a planurilor de urbanism aprobat prin HCL nr. 237 din 21.07.2011 cu 
actualizarea aprobată prin H.C.L. nr. 54 din 26.02.2016, astfel: 

- Va fi postat pe site-ul municipiului Piatra Neamt timp de 30 de zile; 
- Va fi anunțată elaborarea Regulamentului Local actualizat într-un cotidian 

de presă locală, 2 anunțuri la interval de 3 zile; 
- Va fi anunțată elaborarea și perioada de consultare la avizierul primăriei. 
 



 
 
 

 Având în vedere competențele Consiliului Local prevăzute de art. 129 alin.2 lit.c), 
ale art 139 alin.3 lit. g) și ale art.196 alin.1 lit. a) din OUG nr.57/2019  privind Codul 
Administrativ, considerăm că proiectul de hotărâre pentru: Actualizarea  Regulamentului 
Local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra 
Neamț aprobat prin HCL nr.371/2013, completat prin HCL nr.18/ 2015 si HCL nr. 
264/2019, poate fi supus consultării publice. 
              Propunem ca actul administrativ să fie comunicat Direcției Urbanism și 
Cadastru, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice, Serviciului Comunicare . 

 

 

 

 
        Compartiment juridic,              Arhitect Șef,   
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