
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
referitoare la aprobarea Regulamentului locaI privind amplasarea si

autorizarea mijloaceIor de publicitatem municipiul Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.372/28 aprilie 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren{iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea Regulamentului
local privind amplasarea si autorizarea mijloaceIor de publicitate in municipiul Campina.

- raportul de specialitate promovat de Biroul urbanism, amenajarea teritoriului;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv:
- Comisia buget, fmante, programe de finantare europeana, administrarea

domeniului public si privat si agicultura;
- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia mediului;
- Comisia administra|ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul, servicii si

comert, s.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Luand in considerare prevederile art.ll, alin.(l) si art.52, alin.(l) din Legea

nr.l85/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloaceIor de publicitate;
Vazand avizul unic nr.ll/16 aprilie 2014 al Comisiei tehnice de urbanism $i

amenajarea teritoriului privind avizarea planurilor urbanistice de detaliu din municipiul
Campina;

In conformitate cu art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."c" si art.ll5, alin.(l), lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

fn temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea
mijloaceIor de publicitate in municipiul Campina, conform ANEXEI, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude|ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- DirecJiei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Mass - medieik)cale.
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dl. Ionita DanieI l̂ Yv^^ Î ^̂ | J**- MoIdoveanu Paul
v>^ '̂"i!̂ '̂ /v /̂ A"/^- r^

^xA . *n . ^n*v^> /4$*V/ / ^^ ^ ' ' SCampma,29mai20l^>, &*$/ '
Nr. 73 ^*L2^ ^od FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.73/29 mai2014
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Consilier/
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REGULAMENT LOCAL PRIVI]
AMPLASAREA SIAUTORIZAREA MIJL<

DE PUBLICITATE IN MUNICIPIUL CAM1

CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE

Art.l
(1) Prezentul regulament stabileste modul de organizare, autorizare si amplasare a
mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Campina.
(2) Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor:
Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
50/1991;
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata;
Legea nr. 153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale a
cladirilor;
Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;
Ordonantei nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor;
OrdinuIui nr. 571/1997, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea $i
amplasarea construc{iilor, instala|iilor sJ panourilor publicitare in zona drumurilor, pe
poduri, pasaje, viaducte $i tuneluri rutiere;
Hotararii nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementarilor-cadra de aplicare a Ordonan{ei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea $i functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public $i privat de interes local;
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile $i
completarile ulterioare;
Art.2
Prevederile prezentului regulament se aplica de Primaria municipiului Campina fiind
valabil tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate:
posesorilor de firme, operatorilor de publicitate, precum si executantilor de astfel de lucrari
ce isi desfasoara activitatea pe domeniul public si privat al municipiului Campina,
beneficiarilor mijloacelor de publicitate si proprietarilor de imobile pe care sunt amplasate
sisteme publicitare sau alte mijloace prin care se realizeaza activitatea de reclama si
publicitate.
Art.3

A

a) In infelesul prezentului regulament, termenii sj expresiile de mai jos au
urmatoarele semnificatii:
1. Afi$ - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de
instructaj sJ altele asemenea, imprimat pe suport hartie sau pe folie sintetica sJ expus
public.
2. Aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra^iei
publice locale. in urma unei proceduri de analiza a proiectului tehnic $i a oportunita{ii din



punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporara,,avand ^
structurifarafunda|ie. " ''''"''' '
3. Banner - suport pentru mesajul publicitar confecponat din folie
material textil, in mod obisnuit cu forma dreptunghiulara, ancorat in zone pubJ
4. Calcan - fa|ada fara goluri a unei construc^ii, situata pe limita de proprietate^
posterioara, destinata de regula sa fie acoperita de zidul asemanator al unei
5. Ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemanatoare, pe care se ruleaza
grafica, spoturi si altele asemenea, cu con{inut dinamic $i de dimensiuni variabile.
6. Firma - orice inscrip|ie, forma sau imagine atasata unei cladiri, cu referire la un operator
economic sau la o activitate care se desfa$oara in interiorul cladirii.
7. Incinta - suprafa|a de teren inconjurata din toate par{ile de construc{ii, de amenajari sau
imprejmuiri.
8. Indicator publicitar direcfional (panou direc{ionaI) - inscris, forma ori imagine care
indica o direc|ie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cladiri unde se desfa$oara o anumita
activitate. In aceeasj categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasa, tabli{a
indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe cladiri, stalpi si altele
asemenea.
9. Mesh - suport pentru mesajul publicitar confec|ionat din material sintetic perforat, cum
ar fi plasa fina, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cladiri.
10. Mijloace de publicitate si promovare reprezinta ansamblul de elemente constructive
folosite in scopul prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-
profesioniste ori a unui eveniment.
11. Panou publicitar - structura provizorie folosita pentru afi$area unui mesaj publicitar
12. Panou publicitar niobiI - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fara
funda{ie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate.
13. Proiect publicitar special - construcJie provizorie atipica, creata special in scopul
promovarii unui produs, a unui serviciu sau eveniment si care nu are in alcatuirea sa
elemente de funda^ie sJ/sau structuri publicitare clasice.
14. Promovarea reprezinta ansamblul de activitati si mijloace folosite pentru a difuza un
produs sau serviciu pe piata.
15. Publicitatea - reprezinta totalitatea modalitaJilor si instrumentelor specifice utilizate
pentru a facilita cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse, servicii
sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinatiei unor spa{ii, lansari de
produse, deschideri de magazine si altele asemenea, precum si orice forma de prezentare a
unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste avand ca scop
promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obliga^ii
16. Publicitate luminoasa - publicitate realizata prin corpuri luminoase, afise sau panouri
luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afisului,
panoului ori corpului publicitar.
17. Publicitate pe vehicule - publicitate realizata prin lipirea de afise, montarea de panouri
sau vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare.
18. Publicitate stradala (outdoor) - publicitate efectuata in spa{ii deschise, in exteriorul
cladirilor.
19. Publicitate temporara - publicitate realizata cu ocazia unor evenimente, manifesta{ii
culturale sau sportive, electorale, precum si pentru ac^iuni de promovare de produse sau
activita|i.
20. Reclama publicitara - activitatea si inscrip|ia cu rol de a aten|iona sau de a convinge
publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei.
21. Steag publicitar - piesa de stofa, panza sau material plastic ata$ata la un suport lance,
catarg sau stalp, purtand culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare.
22. Structura de publicitate autoportanta - cadru suport amplasat la sol, fara funda{ie
sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feJe realizate



din materiale u$oare de tip mesh. plasa fina, panza si altele asemenea, pe care"se'a
imprimate reclame si mesaje publicitare.

b) MijloaceIe de publicitate amplasate pe teritoriuI municipiului Campins
dupa moduI de autorizare astfel:
1. Mijloace de publicitate pentru a caror amplasare este necesara obtinerea aut(
construire:

- firme;
- panouri publicitare;
- ecrane si publicitati luminoase;
- panourile directionale;
- mesh-uri ( conform art. 38, pct. 1, lit. a ).

2. MijloaceIe de publicitate pentru a caror amplasare este necesara obtinerea avizului de
amplasament:

- bannerele;
- steagurile publicitare;
- mesh-uri ( conform art. 38, pct. 1, lit. b );
- proiectele publicitare speciale;
- panouri publicitare mobile;
- afise publicitare si anunturi de mica publicitate;
- publicitate pe vehicule.

CAPITQLUL II. APROBAREA EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU
AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

ART.4
(1) Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se
realizeaza prin autoriza{ia de construire, emisa in condi{iile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de construc{ii, republicata, cu modificarile sJ completarile
ulterioare.
Continutul documentatiei pentru emiterea Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de
construire este prevazut in anexa 2 la prezentul regulament.
(2) Emitentul va include in mod obligatoriu in autorizatia de construire precizari privind
obliga{iile care decurg din caracterul provizoriu si durata de existen{a limitata a mijlocului
de publicitate autorizat, inclusiv precizari privind termenul de incetare a func{ionarii
acestuia.
(3) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe fa{adele construc|iilor
aflate in curs de execuJie a lucrarilor de intervem1i, ori pe elementele de imprejmuire a
$antierului aferent se face cu condi{ia autorizarii amplasarii acestora impreuna cu lucrarile
privind organizarea executarii lucrarilor de construc{ii, sau ulterior, pentru o perioada mai
mica sau cel mult egala cu durata autorizata a organizarii de santier.
(4) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligati sa
permita executarea lucrarilor pentru amplasarea acestora numai in baza autoriza^iei de
construire sau a avizului de amplasament, emise in condi^iile prezentului regulament,
pentru care si-au exprimat acordul conform prevederilor legale.
(5) Daca pe durata de existenta a mijlocului de publicitate, specificata in autorizatia de
construire pentru constructia provizorie, titularul acesteia doreste schimbarea inscrisurilor
fara a modifica gabaritul si suportul acestora, nu este necesara emiterea unei noi autorizatii.
(6) Titularul autorizatiei de construire va prezenta la Directia Arhitect Sef, macheta color a
noului inscris ( in 2 exemplare), insotita de copia autorizatiei de construire initiale- parte
scrisa si desenata; noile piese desenate se vor viza si inregistra, anexandu-se la autorizatia
de construire emisa initial.



(7) Dupa expirarea caracterului provizoriu a mijlocului de publicitate
autorizatia de construire emisa, se va solicita un nou certificat de urbani$
autorizatie de construire, in conditiile Legii 50/1991 republicata si
regulament.
ART.5
(1) In cazul in care, la expirarea termenului de incetare a functionarii
publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), nu a fost otyinuta prelungirea acestui
termen, proprietarul construc{iei-suport de publicitate are obliga|ia desfiin^arii mijlocului
de publicitate si aducerii imobilului la starea ini|iala.
Mentinerea mijlocului de publicitate se poate realiza numai in conditiile obtinerii unei noi
autorizatii de construire in baza unui nou contract de inchiriere, incheiat in conditiile legii.
(2) In situa{ia in care, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de incetare a
func{ionarii mijlocului de publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), proprietarul
constructiei suport de publicitate nu a indeplinit obliga|iile prevazute la alin. (1), primarul
dispune desfiin{area acestuia pe cale administrativa, indiferent de categoria de proprietate
pe care acestea sunt amplasate, fara emiterea unei autorizafii de desfiin{are si fara sesizarea
instanJelor judecatoresti.
(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a ac^iunilor prevazute la alin. (2) sunt in sarcina
proprietarului construc|iei si vor fi recuperate ulterior de la acesta, in condi{iile legii.
(4) Procedura prevazuta la alin. (2) poate fi declansata din oficiu de catre primar, de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii sau la solicitarea de{inatorului legal al imobilului.
(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obliga|ia de a lua masurile necesare pentru
intre{inerea $i repararea acestora, ori de cate ori este necesar.
ART.6
(1) Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesita fundapi utilizate in cadrul
unor campanii publicitare si/sau activita|i de promovare ce nu depasesc 30 de zile, care se
desfa$oara pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale,
ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, in conditiile prezentului
regulament, Primaria municipiului Campina va emite avize de amplasament pentru
publicitate temporara, la cererea solicitam11or.
(2) Avizul de amplasament este un document tehnic emis de Directia Arhitect Sef din
cadrul Primariei municipiului Campina.
(3) La data expirarii termenului de valabilitate a avizului de amplasament, beneficiarul are
obligatia de a elibera amplasamentul prin inlaturarea/desfiintarea mijlocului de publicitate.
(4) In cazul in care beneficiarul nu aduce la indeplinire cele prevazute la pct. 3, primarul

municipiului Campina poate dispune inlaturarea fara preaviz a respectivului mijloc de
publicitate, in termen de 15 zile de la data expirarii avizului, cheltuielile urmand a fi
suportate de beneficiar.
(5) Perioada de valabilitate a avizului de amplasament pentru publicitate temporara este de
maximum 30 de zile si poate fi prelungita o singura data, la cererea beneficiarului, pentru o
perioada cel mult egala cu cea aprobata initial.
(6) Prevederile pct. 5 nu se aplica mijloacelor de publicitate utilizate in timpul campaniilor
electorale.
ART.7
(1) Continutul documentatiei pentru emiterea avizului de amplasament pentru publicitate
temporara, modelul cererilor pentru emitere si prelungire valabilitate aviz, sunt prevazute
in anexa 3 la regulament.
(2) Modelul Avizului de amplasament pentru publicitate temporara este prevazut in anexa
4 la regulament.



CAPITQLUL III. TIPURILE DE ZONE DE PUBLICITATE
DELIMITARE SIIDENTIFICARE

ART.8
(1) In vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 185/2013 PrimaT
Campina, in aria sa de competenta. prin Directia Arhitectului Sef si PolitH
urmaloarele obligatii:
a) Ini|iaza, in baza documenta^iilor de urbanism aprobate, delimitarea in cadrul teritoriului
administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restransa,
precum si elaborarea regulamentului local de publicitate.
b) Identifica si propune amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise
pentru fiecare dintre zone.
(2) Regulamentul local de publicitate, zonele de publicitate largita si, respectiv, zonele de
publicitate restransa, precum si amplasamentele $i categoriile de mijloace de publicitate
admise pentru fiecare dintre zone, vor fi aduse la cunostinta operatorilor economici din
domeniul publicita^ii, prin postare pe site-ul Primariei Campina.
(3) Regulamentul local de publicitate, inclusiv delimitarea zonelor de publicitate largita si,
respectiv, a zonelor de publicitate restransa, amplasamentele si categoriile de mijloace de
publicitate admise pentru fiecare dintre zone vor fi avizate de catre comisiile tehnice de
amenajarea teritoriului $i de urbanism constituite in conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(4) Dupa otyinerea avizului men|ionat la alin. (3). regulamentul local de publicitate,
inclusiv stabilirea zonelor de publicitate restransa si, respectiv, a zonelor de publicitate
largita, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare
dintre zone se supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Campina.
ART.9
Pe teritoriul municipiului Campina se stabilesc zonele de publicitate largita si respectiv
zonele de publicitate restransa, in corelare cu PUG/RLU aprobat prin HCL nr.l5/2013,
dupa cum urmeaza:

1. ZONA DE PUBLICITAE RESTRANSA
2. ZONA DE PUBLICITATE LARGITA

1. ZONA DE PUBLICITATE RESTRANSA cuprinde urmatoarele zone:
a) - zona protejata cu valoare istorica si arhitecturala, situata in partea de sud-vest a
municipiului Campina si care inglobeaza urmatorul perimetru, conform PUG/RLU:
De la intersectia str. Badea Cartan cu str. Fratii Golesti de la nr.l3, in continuare pe str.
Fratii Golesti pana la nr. 2 intersectie cu b-dul. Carol I, de la nr. 133 pana la intersectia
acestuia cu str. Marasesti la nr. 2; continua spre sud ingloband primul rand si al doilea rand
de loturi pana in str. Grivitei de la nr. 90 pana la nr. 42, inglobeaza primul rand de loturi
aflate pe str. Grivitei de la nr. 42 la nr. 8, intersectia str. Castanilor cu str. Grivita, de la nr.
6 pana la nr.4 - pe partea dreapta si nr. 7 - pe partea stanga, coboara spre sud ingloband
loturi cu deschidere la str. Schelelor, de la nr. 32 pana la nr. 16, in continuare insula de
imobile delimitate de Aleea Parcului (nr. 1,15,9,7), in continuare la bdul. Culturii de la nr.
5 la nr. 25, in continuare primul rand de loturi pe partea stanga a str. Plevnei de la nr. 17 la
nr. 87, intersectia str. Plevnei cu str. Campineanu pana la nr. 2. Pentru acest perimetru este
permisa amplasarea mijloacelor de publicitate, conform art. 48, pct. 1.
b) - monumentele istorice si zonele de protectie ale monumentelor
istorice/mpnumenteIe de for public din municipiul Campina, delimitate conform PUG
Campina. In limitele zonei de protectie a monumentelor istorice, evidentiate in PUG, este
permisa amplasarea mijloacelor de publicitate, conform art. 48, pct. 1.
c) - parcurile si gradinile publice, spatiile verzi indiferent de locatie. Pentru acest
perimetru este permisa amplasarea mijloacelor de publicitate, conform art. 48, pct. 2.



d) - locurile de joaca pentru copii. Pentru acest perimetru este permi
mijloacelor de publicitate, conform art. 48, pct. 2.
e) - in incintele aferente scolilor, gradinitelor sau alte structuri de inv
acest perimetru este permisa amplasarea mijloacelor de publicitate, conforr

2. ZONA DE PUBLICITATE LARGITA este zona din cadrul teritoriul
Campina, cu exceptia zonelor de publicitate restransa delimitate anterior.

ART. 10
(1) Amplasamentele aflate in proprietatea sau in administrarea municipiului Campina -
domeniu public, destinate montarii mijloacelor de publicitate vor fi inchiriate/concesionate
prin licita^ie publica organizata in condi{iile legii.
(2) Licita|iile pentru amplasamentele prevazute la alin. (1) se organizeaza pe zone de
publicitate sau/si tipuri de mijloace de publicitate, stabilite in conformitate cu regulamentul
local de publicitate.
(3) PreJul de pornire a licita{iilor publice pentru inchirierea terenurilor destinate amplasarii
de sisteme publicitare va include taxa de ocupare a domeniului public (stabilita prin
H.C.L). Asigurarea energiei electrice necesare func{ionarii sistemelor publicitare luminoase
sau iluminate va fi reglementata prin caietul de sarcini elaborat in vederea organizarii
licita{iei publice.
(4) Primaria municipiului Campina va asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor
operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor identificate pe domeniul public,
scoase la licitatie.

CAPITOLUL IV . REGULI GENERALE PRIVIND AMPLASAREA
MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

ART. 11
(1) Publicitatea este permisa atat pe domeniul public sau privat al statului si al unita{ii
administrativ-teritoriale, cat si pe proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) In cazul constructiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de
proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afisarea de materiale
publicitare pe intreaga perioada de men{inere in amplasament a acestora.
(3) In situatia in care proprietarul construcpei-suport pentru mijloace de publicitate nu are
contracte de publicitate in derulare, va afisa materiale privind propria activitate sau
materiale privind campanii educaJionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.
ART. 12
Mijloacele de publicitate care se amplaseaza in zona drumurilor publice se autorizeaza si se
executa cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare privind regimul
drumurilor si circula{ia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea si
amplasarea construc{iilor, instala{iilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe
poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si ale legisla{iei ce reglementeaza
domeniul public si regimul propriet&tii, in baza acordului administratorului drumului si al
avizului Politiei rutiere.
ART. 13
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in urmatoarele situa^ii:
a) in ariile naturale protejate de interes na^ional si interna^ional, cu excep{ia intravilanelor
incluse in acestea;
b) in spa{ii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita;
c) in locurile de joaca sau locurile de odihna situate in zona blocurilor de locuin{e
colective;



d) pe cladirile reprezenland sedii ale autoritatilor administratiei publice local|
precum si ale institu{iilor publice, cu exceptia afisajelor care anun{a
desfasoara in interiorul sediilor;
e) pe arbori;
f) pe zona carosabila a strazilor si a drumurilor, indiferent de categoria^
exceptia bannerelor;
g) pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
h) pe monumentele istorice, cu excepJia firmelor care anun|a activitatea ce se desfasoara in
interiorul cladirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuarii lucrarilor de
consolidare/restaurare in condi|iile prezentului regulament;
i) pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situa|ia in care amplasarea
mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezisten{a si/sau stabilitatea si integritatea
elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
j) in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, lacasurilor de cult, a scuarurilor,
parcurilor si gradinilor publice;
k) in zonele in care a fost restrictionata sau interzisa publicitatea prin prezentul regulament
privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
1) in interiorul intersecJiilor si al sensurilor giratorii, in spa^iul destinat circula{iei
autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone in care desfasurarea in condi^ii normale a
traficului ar putea fi perturbata;
m) pe parapetele si/sau pereJii pasajelor rutiere subterane si supraterane ori sub poduri;
n) pe stalpii de sus{inere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulape;
o) pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in
solufii independente autoportante in traversarea drumului;
p) la trecerile la nivel peste calea ferata;
r) in imediata vecinatate a trecerilor pentru pietoni, pana la o distanta de 2 m fata de
acestea.
(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafe{elor vitrate ale cladirilor
(material colant, grafica pictata sau orice alte mijloace publicitare de afisaj). Acestea se pot
realiza doar in interiorul spa{iului in care isi desfasoara activitatea pe sisteme de afisare de
tip panou care pot fi suspendate de pere|ii spa{iilor comerciale sau cu rame cu sistem click.
In situa^ia in care agentii economici, persoane fizice sau juridice, doresc sau sunt obligaJi
prin legislaJia specifica activitatii, sa fie impiedicata vizualizarea activita^ilor care se
desfasoara in loca{ia respectiva, vor prezentajustificari scrise in acest sens.
(3) Se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura
linistea publica, cu excep{ia vehiculelor publicitare utilizate in condh;iile prezentului
regulament.
(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, com4nut, dimensiuni
si culori in combina^ii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau
impiedica vizibilitatea acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare.
(5) In situa|ia in care pe fa{ada sau pe calcanul unei cladiri sunt amplasate mai multe
mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind
obligatoriu de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni, fiind incadrate simetric pe faJada sau pe
calcanul respectiv.
ART. 14
Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distan{5 mai mica de 3,00 m fa^a de limita de
proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice se va realiza
doar cu acordul proprietarilor acestor imobile si astfel incat sa nu afecteze accesul si
utilizarea acestora.



ART.15
^

(1) In scopul asigurarii siguranJei ceta|enilor si integrita|ii bunurilor,
publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale sj sisteme cn&t ru^
respectaprevederilelegaleprivindcalitateainconstruc|ii.
(2) Operatorii de publicitate au obliga|ia sa asigure identificarea panourilor pu
inscrip^ionarea acestora cu informa|ii privind denumirea operatorului, codul de u
fiscala a acestuia si numarul autoriza^iei de construire.
(3) De|inatorii mijloacelor de publicitate sunt obligati sa asigure Tntre|inerea sj repararea pe
intreaga perioada de mentinere in amplasament a acestora. Materialele din care se vor
executa aceste sisteme vor fi de buna calitate, rezistente la intemperii sj vor avea un aspect
estetic, care nu va afecta imaginea urbana a zonei in care se amplaseaza.
(4) Pentru mijloacele de publicitate autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentului
regulament, se vor mentine conditiile prevazute in autorizatie, cu respectarea prevederilor
art. 15, alin(2).
(5) In termen de 12 luni, de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, mijloacele

de publicitate existente autorizate dar neconforme cu prevederile prezentului regulament,
se vor reautoriza conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V.
REGULI SPECIFICE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE
PUBLICITATE IN FIECARE DIN ZONELE DE PUBLICITATE DELIMITATE
PRIN PREZENTUL REGULAMENT

SECTIUNEA l

L ZONA DE PUBLICITA TE LARGITA

Se admit toate categoriile de mijloace de publicitate dupa cum urmeaza:

l. FIRMELE
Reguli generale privind amplasarea firmelor:
ART. 16
(l) Firmele se amplaseaza pe fa|adele cladirilor sau in locuri special amenajate, dupa cum
urmeaza:

a) pe cladirile de locuit avand spa{ii cu alta destina{ie la parter sau mezanin, se
amplaseaza numai pe por^iunea de fa|ada corespunzatoare acestor spatii, de regula
deasupra accesului, incadrata simetric, sau pe parapetul plin $i continuu al primului etaj,
unde este cazul, cu acordul proprietarilor, exprimat in forma autentificata;

b) firmele in consola se amplaseaza la o inalJime minima de 2,50 m de la nivelul
trotuarului. Fa^a de planul vertical al fa{adei, firmele vor putea iesj in consola maximum
1,20 m, dar pastrand o distan|a de minimum 1,00 m fa|a de planul vertical ce trece prin
bordura carosabilului sau fa^a de limita interioara a plantapei de aliniament;

c) copertinele pe care se inscrip|ioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m
inal{ime fa|a de nivelul trotuarului ^i vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor
pastra o distam;a de minimum 1,00 m fa{a. de planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau fa|a de limita interioara a plantaJiei de aliniament;

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuin{e colective sau pe
parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depa$i dimensiunile elementelor
constructive-suport;

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitap cu caracter temporar situate
in cladiri de locuin^e colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu
acordul proprietarilor afecta|i.



In vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru firma, se va prezen|
autentificat notarial al proprietarului/proprietarilor apartamentului/apartame$felor
carui/caror fatada se monteaza firma.
(2) In situapa prevazuta la alin. (1) lit. e), firmele se amplaseaza astfel:

a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este'
niveluri decat la parter sau demisol;

b) fara a depasJ limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amph
sau demisol.
ART. 17
(1) Amplasarea firmelor sj copertinelor inscrip|ionate se autorizeaza in condi|iile art. 4.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizatia de construire nu este necesara in
cazul firmelor inscriptionate pe vitrinele sJ u$ile de acces, in conditiile prezentului
regulament.
(3) Firmele inscriptionate pe vitrinele/u<jile de acces se pot amplasa in baza avizului emis
de autoritatile administratiei publice.
(4) Amplasarea materialelor publicitare prevazute la alin. (3) se va face dupa achitarea
taxelor de publicitate prevazute de legislatia in vigoare si prezentul regulament.
ART. 18
(1) Pe fa{ada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi
de flrme, sJ alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la
autorizarea sJ executarea firmelor.
(2) Publicitatea amplasata pe faJada unui spatiu comercial se va diferentia fafa de firma
prin culoare, forma sau dimensiune.
ART. 19
(1) In cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o
iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea ^i care sa nu deranjeze traficul auto $i
pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construc{iei sau firmei.
(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.
(3) Firmele iluminate amplasate la mai pu{in de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi
culorile specifice acestora $i nici lumina intermitenta.
(4) Fata de intersectiile semaforizate, firmele luminoase se pot amplasa la o distanta de
minimum 20,00 m.
ART. 20
(1) In situada in care intr-un imobil functioneaza mai multe societati comerciale, dintre
care unele nu au vitrine spre strada, dar care doresc montarea firmelor aferente pe fa{ada
principala, le vor putea monta alaturat intrarii. Acestea vor fi realizate unitar $i grupat, ca
tip, dimensiune sj incadrate simetric pe fa|ada. Pozitionarea acestora se va face astfel incat
sa nu devina agresive pentru pietoni sj sa nu afecteze arhitectura cladirii.
(2) La montarea/demontarea firmelor, proprietarii acestora au obligatia sa aduca fa^ada
cladirii la starea initiala, prin inlaturarea amprentelor firmelor sJ reparatii ale zonei de
montare, inclusiv zugravirea locala $i readucerea la aspectul initial.

2. PANOURI PUBLICITARE, ECRANE $I PUBLICITATE LUMINOASA
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor $i publicitatii
luminoase:
ART. 21
Este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care
nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: stalpii de telecomunicatii sj/sau electricitate,
instala|iile de iluminat public, instalatiile de semaforizare.



ART. 22
(1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa
fa|ade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de
constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezisten|a
optima a cladirilor.
(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicita|ii luminoase
autorizeaza numai in baza unei expertize tehnice elaborate in condipile
exper|i tehnici atesta|i, precum $i a documentatiei tehnice pentru autorizare,
verificatori de proiecte atesta|i pentru cerin|ele esenJiale de calitate "rezistenJa mecanica si
stabilitate", "siguran|a in exploatare" si "securitate la incendiu", prevazute de legisla^ia in
vigoare privind calitatea in constructii, ce vor fi solicitate prin certificatul de urbanism, de
la caz la caz.
(3) Verificarea construc^iei cu privire la respectarea cerintelor esenJiale de calitate
prevazute la alin. (2) se realizeaza prin reexpertizare tehnica, la fiecare 10 ani de la data
emiterii autoriza|iei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a
ac|iunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra constructiei/elementului constructiv
care susJine structura publicitara.
(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fa{adele cladirilor nu vor depasi
limitele acestora.
(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac
parte integranta din fa^adele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in
conformitate cu legisla{ia in vigoare.
ART. 23
(1) Proprietarii ecranelor publicitare au obliga|ia transmiterii de informatii de interes public
$i local, precum si informatii de interes pentru populaJie in cazul unor situa^ii de urgenfa.
(2) Continutul $i modul de transmitere a informatiilor vor fi stabilite prin protocol incheiat
intre proprietarii ecranelor publicitare $i autoritatile administra|iei publice locale.
(3) in cazul constructiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de
proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afisarea de materiale
publicitare pe intreaga perioada de mentinere in amplasament a acestora.
(4) in situaJia in care proprietarul constructiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are
contracte de publicitate in derulare, va amenaja obligatoriu suprafeJele de expunere:
- cu materiale privind propria activitate - in acest caz datorand taxa pentru afisaj in scop de
reclama si publicitate;
- cu materiale privind campanii educationale, umanitare, sociale, culturale de interes
public, sau cu con|inut informativ privind monumente istorice sau zone de interes turistic
din municipiul Campina, materiale ce se vor realiza de catre operatorii de publicitate prin
efort propriu, continutul informativ al acestora va fi pus la dispozkie de catre Primaria
municipiului Campina - in acest caz nu se datoreaza taxa pentru afisaj.
ART. 24
In situa{ia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare,
ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:
a) cel mult 3,00 m, daca fa{ada construc|iei-suport are inah1mea mai mica de 15,00 m;
b) cel mult l/5 din inaltimea faJadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fa|ada constructiei-
suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.
ART. 25
(1) Pe stalpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizari rutiere $i indicatoare
de circula^ie se pot amplasa panouri peste cota minima de +4,00 m de la sol.
(2) Pe un stalp se poate amplasa un singur panou, iar proiectia la sol a panoului se va situa
in afara gabaritului carosabilului.



ART. 26
(1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montale astfel incat sa
circula|ia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal $i/sau al autove
interven|ie pe proprieta|i, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost ml
amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in i
pe care au fost autorizate.
ART. 27
(1) Pe strazile de categoria I, I1 s_i III, conform clasificarii prevazute de legislaJia in vigoare
privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare in urmatoarele conditii:

a) la distanJa de minimum 4,00 m fa|a de limita carosabilului, in cazul in care nu
exista trotuar;

b) la distan|a de minimum 1,00 m fa^a de limita dinspre carosabil a spaJiului verde
de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor;

c) la minimum 2,50 m inal|ime de la sol, pentru panourile cu suprafa{a utila mai
mare de 2,50 mp per fa|a.
(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaJa maxima de 2,20 mp se amplaseaza
la o distan{a de cel pu|in 25,00 m intre panouri.
(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafa{a maxima de 12,00 mp, se
amplaseaza la o distan{a de cel pu{in 50,00 m intre panouri.
(4) In situa{ia in care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune
de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse in orice combina|ie, distan|a dintre
panouri va fi de minimum 50,00 m.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) - (4) mijloacele de publicitate amplasate in
interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor
comerciale, parcurilor industriale, astfel defmite in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 28
(1) Se interzice montarea pe trotuare si spatii pietonale cu la{imea mai mica de 2,25 m,
precum $i pe zonele verzi dintre trotuar sau spa|iu pietonal sj carosabil a panourilor
publicitare cu structura proprie $i elemente de susfinere care necesita funda^ie.
(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de
reclama publicitara se executa obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafe{ei
solului/trotuarului, pana la nivelul solului.
ART. 29
De-a lungul drumurilor de interes na{ional, judeJean, precum $i a arterelor de centura,
conform clasificarii prevazute de legisla{ia in vigoare privind regimul drumurilor, in cadrul
zonei de protecJie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in urmatoarele condi^ii:
a) la minimum 2,50 m inal{ime de la sol, pentru panourile cu suprafaJa utila mai mare de
2,50 mp per fa^a;
b) cu distan{a de minimum 50,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum
din intravilan;
c) cu distan{a de minimum 100,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum
din extravilan;
d) la minimum 100,00 m fa^a de intersec^iile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi
de circula^ie;
e) in afara curbelor cu vizibilitate redusa;
f) la minimum 100,00 m faJa de intersec{iile semaforizate.
ART. 30
Dispozitiile art. 26 - 28 se completeaza cu prevederile instituite in aceeasJ materie de
Ordonam;a de urgen{a a Guvernului nr. 195/2002 privind circula|ia pe drumurile publice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sj de Ordonan|a Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.



ART. 31
(1) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol in intravilanul municip/
vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,(
(2) In extravilanul municipiului Campina pot fi amplasate panouri publicij
protec|ie a drumurilor publice, avand dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar in
panouri de 14,00 x 4,00 m.
ART. 32
(1) Alimentarea cu energie electrica a panourilor publicitare luminoase se va face cu fir
postat subteran, fiind interzise cablajele aeriene de la stalpii de iluminat public.
(2) Amplasarea panourilor publicitare, pe domeniul public, sunt lucrari de construc|ii cu
caracter provizoriu; durata de existen{a a panourilor publicitare amplasate pe domeniul
public este identica cu perioada valabilita|i contractului de inchiriere/concesiune.

3. PANOURILE PUBLICITARE MOBILE
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile:
ART. 33
Pe trotuarele/spa|iile pietonale cu o la{ime de cel pu{in 2,25 m se pot amplasa panouri
publicitare mobile pliante, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife
sau ac|iuni promo{ionale, specifice activita|ii desfasurate de beneficiarul publicita|ii, in
urmatoarele condhJi:
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;
b) amplasarea panoului este permisa numai in dreptul spa|iului destinat activita|ii care face
obiectul publicita^ii sJ numai pe durata programului zilnic de funcJionare a acestuia.

4. MQBILIERUL URBAN CA SUPORT PUBLICITAR
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar:
ART. 34
(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar urmatoarele tipuri de mobilier urban: adaposturile
destinate publicului/staJiile de autobuz, chio$curile de ziare si alte chio$curi cu activita|i
comerciale, coloanele port-afi$, cabinele telefonice sJ altele asemenea, cu respectarea
Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.
(2) Adaposturile destinate publicului sJ sta{iile de autobuz pot fi utilizate ca suport de
publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp; in cazul in care sunt amplasate
mai multe panouri sau panouri cu doua fe|e utile, suprafaJa totala de publicitate nu va
depasJ 4,50 mp.
(3) Chio$curile de ziare si alte chioscuri cu activitaJi comerciale pot fi utilizate ca suport de
publicitate pentru panouri cu suprafa{a unitara de maximum 2,00 mp; in cazul in care sunt
amplasate mai multe panouri, suprafa{a totala de publicitate pentru un chiosc nu va depasJ
6,00 mp.
(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperi$ul adaposturilor destinate publicului,
statiilor de autobuz sJ al chio$curilor.
(5) Coloanele port-afis vor putea fi utilizate numai pentru afi^e sJ/sau anun|uri de
spectacole sJ manifestari culturale; este interzisa suprapunerea de afi^e de spectacol in
cazul in care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depasit.

5. BANNERELE $I STEAGURILE PUBLICITARE
Reguli generale privind amplasarea bannerelor sJ steagurilor publicitare:
ART. 35
Amplasarea de bannere care con{in anun{uri privind promovarea de evenimente culturale,
economice, $tiimJfice sJ altele de aceasta natura se avizeaza pe baza documenta^iei privind
rezisten{a elementelor de sus^inere, precum si cu acordul proprietarului elementelor de
sus|inere utilizate in acest scop.



ART. 36
La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:
a) nu este permisa amplasarea bannerelor in intersec|ii, in zone in,
vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori natu{
unde exista panouri publicitare;
b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in
de sus^inere a bannerelor;
c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o ina^imeTmmima
de 5,00 m faJa de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera sj imaginea urbana;
d) bannerele vor fi amplasate astfel incat distam> intre acestea sa fie de minimum 100,00
m;
e) este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica.
ART. 37
(1) Steagurile publicitare montate pe catarg sj pe slalpi, la inalpmea minima de 2,50 m de
la cota terenului amenajat, se amplaseaza numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea
circula|iei rutiere.
(2) Pe un catarg/ stalp se poate amplasa un singur steag.
(3) Durata de men|inere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile
calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca 30 de zile.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) - (3) steagurile publicitare amplasate in
incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale,
parcurilor industriale astfel definite in conformitate cu legisla|ia in vigoare, cu condipa sa
nu afecteze vizibilitatea circulatiei rutiere.

6. MESH - urile:
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor:
ART. 38
(1) Este permisa amplasarea de mesh-uri $i mesh-uri digitale, in urmatoarele situa{ii:
a) pe construc|ii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa,
sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situaJia in care acestea constituie
protecpe catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare,
dar nu mai mult de un an calendaristic, $i numai daca reproduc imaginea construc|iei dupa
consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25%
din suprafaJa totala a acesteia;
b) pe calcanele construc^iilor care nu sunt clasate monumente istorice.

7. INDICATOARE PUBLICITARE DIRECTIONALE
Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direc^ionale:
ART. 39
(1) Este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare direc{ionale, in afara casetelor $i
steagurilor publicitare, pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate
semnalizari rutiere, pentru obiective de interes public, cultural, turism si sport, in
urmatoarele condh:ii:
a) suprafa^a indicatorului publicitar direc^ional este mai mica de 1,00 mp;
b) inarfimea de amplasare este de minimum 4,00 m;
c) pe un stalp se poate monta un singur indicator publicitar direcJional;
d) prin excep|ie de la prevederile lit. c), poate fi montat un al doilea indicator direc^ional
pentru semnalarea serviciilor de urgen{a sau a serviciilor necesare in deplasare, cum sunt:
staJiile de alimentare cu carburam4, atelierele auto sau de vulcanizare.
(2) Amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare direc^ionale se va realiza in
baza avizului emis de autoritatile publice locale.



8. PUBLICITATEA TEMPORARA $1 PRQlECTELE PUBLICITARE SJ
Reguli generale privind publicitatea temporara si proiectele publicitare speci^
ART. 40
(1) Orice persoana fizica saujuridica poate beneficia de dreptul la publicit^
conditiile prezentului regulament.
(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara se va stabili in baza
Primaria municipiului Campina.
ART. 41
In vederea ob|inerii avizului pentru publicitate temporara, men^ionat la art. 6, mijloacele de
publicitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi|ii:
a) sa fie folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata
determinata si precizata in mod explicit in cererea de emitere a avizului, depusa de
solicitant;
b) sa poata fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru
publicitate temporara, in cel mult 24 de ore;
c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara sa fie aduse la
starea initiala, in cel mult 48 de ore de la incheierea termenului de valabilitate a avizului
pentru publicitate temporara.
ART. 42
(1) Autoritatea administratiei publice locale va utiliza pentru mijloacele de publicitate
temporara si pentru proiectele publicitare speciale spatiile publice: piatete, spatii pietonale
si imobilele care le delimiteaza in conditiile in care nu este perturbata circulatia pietonala,
siguranta cetateanului, accesele la imobile si fluxurile de evacuare, fara alterarea calitatii
spatiului public.
(2) In situatia in care la incheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate
temporara, in conformitate cu prevederile art. 6, exista mai multe solicitari de amplasare de
mijloace de publicitate temporara, Primaria municipiului Campina va atribui
amplasamentul prin licitatie publica organizata in conditiile legii.
(3) In cazul solicitarii schimbarii locatiilor in alte amplasamente decat cele stabilite ini{ial,
se va obtine avizul pentru publicitate temporara al Primariei municipiului Campina.
(4) Schimbarea locatiilor prevazute la alin. (3) se va face numai in situatia in care locatiile
licitate initial nu mai pot fi puse la dispozh;ia contractantului ca urmare a executarii unor
lucrari de interes public.
ART. 43
(1) Structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale se avizeaza cu
respectarea prevederilor privind publicitatea temporara prevazute in prezentul regulament.
(2) Executarea si amplasarea structurilor publicitare autoportante si a proiectelor
publicitare speciale se face in baza unei documentatii tehnice intocmite de un arhitect cu
drept de semnatura.

9. AFISELE PUBLICITARE $I ANUNTURILE DE MICA PUBLICITATE
Reguli generale privind amplasarea afiselor publicitare si a anum;urilor de mica publicitate:
ART. 44
(1) fn vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresie si esteticii
urbane, autorit&tile administratiei publice locale vor instala in amplasamente cu vizibilitate,
in conditiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afi$elor
publicitare si anum;urilor de mica publicitate.
(2) Panourile prevazute la alin. (1) vor fi curatate saptamanal prin grija compartimentelor

de specialitate din cadrul Primariei municipiului Campina.
(3) Autoritatea administratiei publice locale va stabili prin Regulamentul local de
publicitate ziua din cursul saptamanii in care panourile cu anunturi de mica publicitate vor
fi curatate in vederea actualizarii anunturilor. Panourile vor fi curatate in fiecare zi de
vineri, prin grija Primariei municipiului Campina.



ART. 45
Este interzisa amplasarea dc afi$e publicitare care sa acopere alte afi$e pu^icitarej3psta<
anterior, aflate in perioada de valabilitate, care fac
evenimente/ac|iuni/campanii aflate in derulare sau care urmeaza sa se den

10. PUBLIClTATEA PE VEHICULE $I PE MIJLOACE DE TRANS
COMUN
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare sj pe mijloace de transport in
comun:
ART. 46
(1) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate, prin lipirea de afise, montarea de
panouri sau inscrip|ionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate
sa circule pe teritoriul localita|ii cu conditia obtinerii avizului pentru publicitate temporara,
pe o durata determinata $i pe un traseu stabilit de autoritatea administrahei publice locale,
conform prevederilor con{inute in avizul pentru publicitate temporara.
(2) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau in locurile vizibile dinspre
acestea este interzisa.
(3) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate nu vor circula in convoi mai mare
de doua ma$ini si cu o viteza mai mare decatjumatate din viteza admisibila pe tronsonul de
strada.
(4) Circulaha convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, in baza
avizului emis de autoritatea administratiei publice, cu durata de valabilitate de o zi.
ART. 47
Este permisa utilizarea ca suport pentru afi$e/reclame publicitare a mijloacelor de transport
in comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu conditia ca prin aceasta
sa nu fie afectata vizibilitatea calatorilor inspre exteriorul mijlocului de transport.

SECTIUNEA 2

2. ZONA DE PUBLICITATE RESTRANSA

ART. 48
1. Pentru zonele de publicitate restransa clasificate conform art. 9, pct. 1, lit. a si b se
interzice amplasarea oricaror mijloace de publicitate cu exceptia urmatoarelor:
a) Firme luminoase sau neluminoase aferente activitatilor comerciale, de servicii sau
aferente institutiilor publice, amplasate pe cladirile adapostind aceste activitati.
Firmele se vor autoriza numai cu conditia respectarii caracterului arhitectural al zonei si cu
respectarea detaliilor arhitecturale ale cladirii pe fatada careia se insereaza.
b) Mijloace de publicitate temporara aferente desfasurarii unor activitati comerciale sau de
servicii in zona, in aceasta categorie inscriindu-se structurile autoportante pentru anuntarea
unor promotii ale spatiilor comerciale, a meniurilor unitatilor de alimentatie publica, etc.
c) Mijloacele de publicitate temporara utilizate pentru promovarea sau semnalizarea unor
activitati culturale, manifestatii, expozitii, spectacole.
d) Proiectele publicitare speciale.
e) Bannere sau mesh-uri de semnalizare a unor expozitii, vernisaje, activitati de natura
culturala ce se desfasoara in incinta sau in interiorul unor cladiri monument istoric clasate
sau in curs de clasare.
2) Pentru zonele descrise la art.9, pct.l, lit. c si d, se interzice amplasarea oricaror mijloace
de publicitate, indiferent de clasificarea acestora, cu exceptia firmelor cuprinzand datele de
identificare ale respectivelor obiective, daca este cazul si a proiectelor speciale, cu conditia
ca instalarea mijloacelor de publicitate specifice acestora sa nu afecteze
amplasamentul/cadrul natural constituit/elementele arhitecturale sau peisagistice.



3) Pentru zonele descrise la art. 9, pcl. 1, lit. e, se interzice amplasarea oricaror n,
publicitate (indoor si/sau outdoor):
a) Este inlerzisa publicitatea la tigari/tutun, cafea;
b) Este interzisa publicitatea la produse si/sau servicii ce nu se adreseaza n
contravin bunelor moravuri;
c) Este interzisa publicitatea la produse si/sau servicii care prin continut sau ca?
promova violenta sau actele antisociale.
4) Este permisa amplasarea de panouri cuprinzand datele de identificare ale santierelor in
lucru, asa cum sunt stabilile prin lege, pe durata de desfasurare a lucrarilor de executie.
5) Se interzice amplasarea de mijloace de publicitate pe cladirile aflate in stare avansata de
degradare sau incadrate in categoria cladirilor cu risc seismic, in situatia in care amplasarea
mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta a acestora si/sau stabilitatea si
integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii.

SECTIUNEA 3

AMPLASAREA MIJLOACELOR PENTRUPROPAGANDA ELECTORALA

ART. 49
Amplasarea mijloacelor pentru propaganda electorala se va realiza conform prevederilor
actelor normative in vigoare care reglementeaza organizarea si desfasurarea alegerilor
locale, parlamentare, prezidentiale, europene si cele privind referendumul, precum si a
reglementarilor autoritatii electorale permanente si ale biroului electoral central privind
modalitatea publicitatii electorale.

CAPITQLUL V1. SANCJIUNI

ART. 50
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament privind amplasarea si autorizarea
mijloacelor de publicitate atrage raspunderea materiala sJ contraven{ionala, dupa caz, in
conformitate cu prevederile Legii 185/2013.
(2) SancJiunile prevazute in prezentul regulament se completeaza cu cele referitoare la
nerespectarea legisla{iei in vigoare privind autorizarea construc{iilor, urbanismul $i
amenajarea teritoriului (Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii-republicare, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare).
ART. 51
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte ( conform prevederilor Legii nr. 185/2013):

a) amplasarea mijloacelor de publicitate fara aviz pentru publicitatea temporara ori cu
nerespectarea prevederilor acestuia $i a documentaJiei tehnice care a stat la baza eliberarii
avizului, precum sj montarea panourilor publicitare cu structura proprie $i elemente de
sus^inere care necesita funda{ie pe trotuare cu la^ime mai mica de 2,25 m;
b) permiterea de catre proprietarul imobilului a executarii lucrarilor de amplasare a
mijloacelor de publicitate fara autorizaJie de construire valabila;
c)nerespectarea de catre primar, a obligatiilor stabilite la art. 11 alin. (1) $i la art. 51 alin.
(2) din lege.
d)nerespectarea de catre primar, a obliga^iei de a dispune desfiinJarea in termen de 15 zile
de la data expirarii termenului de incetare a func{ionarii mijlocului de publicitate pentru
care nu s-a ob{inut o prelungire a acestui termen;
e) nerespectarea de catre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor sj dimensiunilor
mijloacelor de publicitate admise, in conformitate cu prevederile regulamentului local
privind amplasarea mijloacelor de publicitate;



f) amplasarea stalpilor pentru indicatoarele publicitare direc|ionale $i a
publicitate temporara fara avizul autoritatilor publice locale sau in alle locj/
precizate prin avizul pentru publicitate temporara;
g) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricaror altor forme
spatiile de circula|ie pietonala cu o la|ime mai mica de 2,25 m, precum s?
obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafe|ei solului/trotuarului, pana la n^
a elemenlelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului
publicitara;
h) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura lini$tea publica, a vehiculelor
publicitare care nu au ob|inut aviz pentru publicitate temporara sau a mijloacelor de
publicitate luminoasa care pot perturba traficul auto si pietonal;
i) nerespectarea obligatiei de reexpertizare tehnica in vederea verificarii constructiei cu
privire la respectarea cerin|elor esen|iale de calitate, de a elibera/desfiinta suportul reclamei
la expirarea termenului stabilit prin autorizatia sau avizul pentru publicitate temporara ori
refuzul de a readuce amplasamentul si mediul inconjurator la starea initiala, inclusiv prin
inierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;
j) nerespectarea obligatiei de dezafectare sj/sau conformare stabilite prin art. 52 lit. a) si
b);
k) nerespectarea obligatiilor privind intretinerea mijloacelor de publicitate si afisarea
permanenta a unor mesaje in cadru;
1) nerespectarea obligatiei de a afi$a in mod vizibil elementele de identificare ale panoului
publicitar prin inscripJionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului, codul
de identificare fiscala a acestuia si numarul autoriza|iei de construire;
m) nerespectarea de catre autoritatea publica locala a obligadilor referitoare la delimitarea
in cadrul teritoriului administrat a zonelor de publicitate largita sj, respectiv, a zonelor de
publicitate restransa, precum si elaborarea regulamentelor locale de publicitate aferente
acestora;
n) nerespectarea de catre autoritatile administra{iei publice locale a obligatiei de a instala
panouri speciale destinate afi$elor publicitare $i anun|urilor de mica publicitate, precum $i
de a identifica amplasamentele destinate mijloacelor de publicitate temporara si pentru
proiectele publicitare speciale;
o) amplasarea afi^elor publicitare $i a anun|urilor de mica publicitate in alte locuri decat pe
panourile special destinate acestora.
(2) Contraven|iile prevazute la alin. (1), savar$ite de persoanele fizice sau juridice, se
sancdoneaza conform dispozitiilor Legii 185/2013 privind amplasarea si autorizarea
mijloacelor de publicitate.
(3) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernicite din cadrul
Inspectoratului de Stat in Constructii si de catre personalul din cadrul Politiei Locale
Campina - Compartimentul control comercial, disciplina in constructii si afisaj stradal,
protectia mediului si evidenta populatiei.
(4) Aplicarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza:
a) de catre agentul constatator in cazul contraventiilor constatate de catre personalul
imputernicit din cadrul Inspectoratul de Stat in Constructii;
b) de catre agentii constatatori din cadrul Politiei Locale Campina - Compartimentul
control comercial, disciplina in constructii si afisaj stradal, protectia mediului si evidenta
populatiei.
(5) Contraven|iilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile OUG nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravendilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelul de proces verbal de
contraventie va cuprinde in mod obligatoriu datele mentionate in O.U.G. nr. 2/2001.
(6) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, la casieria Primariei
Campina - Directia Economica (Calea Doftanei nr. 18), jumatate din minimul amenzii



prevazute in actul normativ, agentul constatator iacand mentiune despre aceasta
in procesul verbal, conform dispozitiilor O.U.G. nr. 2/2001. Termenele stato.
incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare, iar termenul care se sfarse,
sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la
zile de lucru urmatoare.

CAPITOLUL VII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

ART. 52
In vederea asigurarii respectarii prevederilor Regulamentului local de publicitate privind
amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Campina cu situatia de
fapt din teren, autoritatea administratiei publice locale a municipiului Campina, prin grija
primarului, va constitui echipa de control alcatuita din personal din cadrul
compartimentului cu atributii in domeniul disciplinei in constructii al Politiei Locale care,
in termen de 30 de zile de la adoptarea regulamentului va identifica si va notifica
proprietarii de mijloace de publicitate a caror amplasare nu mai corespunde cu noile
reglementari, astfel:
a) pentru panourile situate pe domeniul public $i privat al statului $i autoritatilor publice
locale, care nu sunt autorizate in conformitate cu prevederile legale sau care au fost
amplasate fara respectarea prevederilor legale ori care nu au inscriptionate informafiile
privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul
autoriza|iei de construire, se va dispune dezafectarea;
b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost
autorizate sau care nu au contracte de inchiriere valabile la data intrarii in vigoare a
prezentului regulament ori care nu au inscriphonate informatiile privind denumirea
operatorului, codul de identificare fiscala al acestuia $i numarul autorizatiei de construire,
se va dispune dezafectarea.
ART. 53
Termenul de demarare a procedurilor de licitatie publica a amplasamentelor identificate pe
domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale, conform
anexei 1, ramase libere si care se incadreaza in prevederile prezentului regulament se
stabilesc prin grija Primariei municipiului Campina, prin serviciile de specialitate.
ART. 54
(1) Mijloacele de publicitate autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentului
regulament pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii
contractelor de publicitate in curs, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data aprobarii
regulamentului prin H.C.L. Campina.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate,
pana la data expirarii contractelor de publicitate in curs, acele mijloace de publicitate care
respecta prevederile prezentului regulament, iar prin amplasament sJ caracteristici se
incadreaza in categoria de mijloace de publicitate admise de regulamentul local de
publicitate. Confirmarea indeplinirii tuturor conditiilor menfionate se realizeaza de catre
Primaria municipiului Campina.
(3) Contractele existente la data intrarii in vigoare a prezentului regulament vor fi
completate sj modificate conform procedurilor legale si regulamentului local.
(4) Prin excepfie de la dispozi|iile alin. (3), contractele valabile pe o perioada de maximum
30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament raman in vigoare pana la
expirarea perioadei de valabilitate.
ART. 55
In termen de 5 zile de la notificarea emisa conform art. 52, lit. a si b, Inspectoratul de Stat
in Constructii si /sau Primaria municipiului Campina vor dispune demolarea mijloacelor de
publicitate amplasate contrar prevederilor prezentului regulament, pe cheltuiala



proprietarului, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizai;e^'jnsforit
judecatoresti. ^
Art. 56
Detinatorii de panouri publicitare au obligatia ca, in situatii de urgenta
solicitarea Primariei municipiului Campina, sa afiseze informatiile imp?
populatiei.
Art. 57
(l)Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a
altor avize, taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate sunt stabilite anual, prin HCL
privind stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor pentru fiecare an fiscal, in conformitate
cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
(2) Conform HCL nr.l58/19.12.2013, pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul in curs, taxa pentru emiterea certificatului de urbanism se calcluleaza conform Cap.
VI,pct. 1.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru amplasarea corpurilor si a
panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor, cat si pentru eliberarea avizului de
amplasament pentru publicitate temporara, se calculeaza conform Cap. VI, pct. 3, fiind de
9 lei pentru fiecare m.p. de suprafata ocupata de constructie.
ART. 58
Prezentul regulament intra in vigoare de la data adoptarii hotararii Consiliului local al
municipiului Campina.



ANEXA NR.1
la Regulamentul local privind
si autorizarea mijloacelor de

municipiul Cam

AmpIasamenteIe pentru panouri publicitare identificate pe
domeniul public aI municipiuIui Campina

Nr.
Crt.

1.

2.

")

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15

LOCATIE

Parcarea din Piata agroalimentara

Cartier Voila

Cartier Campinita
Cartier Turnatorie
Cartier Slobozia

Str. Dr. Babes
Parc ,,Prichindelul"

(fost parc Rezervoarelor)
Parc central ,, La Soldat"
Zona B.C.R. Campina

Str. Fabricii colt cu str. Targu Mures
Str. Eruptiei

Str. B.P.Hasdeu ( in zona magazinului ,,PJiODOS")
B-dul Carol I ( in zona magazinului ,,Class")

Zona B-dul Carol I - Parcul Trandafirilor
(zona Notariate)

B-dul Nicolae Balcescu FN

DIMENSIUNE
(m)

2,00xl,30
2,00xl,30
2,00xl,30
l ,55xl ,40
2,00 x 3,00
I,40x3,00
3,00 x 2,00
I,30x2,00
I,30x2,00
I,30x2,00

2,00xl ,30
2,00xl,50
I,30x2,00
I,30x2,00
I,30x2,00
2,00x 1,50
I,30x2,00

2,00 x 3,00
2,00 x 3,00

NUMAR
FETE

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

2
2
1
2
2
2
2

2
2

In cazul identificarii altor amplasamente ce pot face obiectul Legii 185/2013 si
prezentului regulament, acestea vor fi evidentiate prin actualizarea Anexei 1 la
Regulamentul privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate din municipiul
Campina.

Lista cu amplasamentele identificate a fost furnizata de catre Serviciul A.D.P.P. din
cadrul Primariei Campina.



ANEXA N
la ReguIamentul local pri
si autori/area mijloacelor

municipiul Cam*

Documente necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism
si Autorizatiei de construire

Pentru ob{inerea certiflcatului de urbanism, Tn vederea amplasarii mijloacelor de
publicitate, beneficiarul (solicitantul) va depune la Biroul urbanism si amenajarea
teritoriului o documentatie cuprinzand urmatoarele:
- cerere completata cu elementele de identificare ale beneficiarului;
- certificat de inmatriculare sau codul fiscal (copie)
- plan de incadrare in zona si plan de situape la scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil
locul de amplasare a mijlocului publicitar, cotat fa{a de repere fixe identificabile;
- simulare foto a sistemului publicitar pe locatia solicitata;
- acordul de principiu (date de identificare si semnatura) al proprietarilor - persoane fizice
saujuridice care vor fi afectati de amplasarea mijlocului de publicitate;
- dovada titlului asupra imobilului teren si/sau constructii (copie);
- document de plata a taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism.

Pentru obfinerea Autoriza{iei de Construire, beneficiarul (solicitantul) va intocmi si va
depune la Biroul urbanism si amenajarea teritoriului urmatoarea documentatie:
- cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire, completata cu elemente de
identificare si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire;
- certificat de inmatriculare sau codul fiscal (copie)
- certificat de urbanism (in copie);
- proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit de un proiectant
autorizat, in 2 exemplare; documentatia va cuprinde si un fotomontaj cu desf%surarea
stradala in care va fi inclusa propunerea in contextul existent.
- extras C.F. nu mai vechi de 3 luni, pentru imobilele inscrise in Cartea Funciara.
- dovada titlului asupra imobilului teren si/sau constructii (copie legalizata)
- documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;
- documentele, avizele sJ acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.



ANEXA N
la Regulamentul local pri
si autorizarea mijloacelori

municipiuI C

1. Documente necesare pentru emiterea Avizului de amplasament pentru
publicitate temporara

Pentru ob|inerea avizului autoritatii publice locale , tn vederea ampIasarii mijIoacelor
de publicitate temporara, beneficiarul (solicitantul) va depune o documentatie care va
cuprinde urmatoarele:
- cerere completata cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului
publicitatii temporare si perioada solicitata, dar nu mai mult de 30 de zile;
- certificat de inmatriculare sau codul fiscal (copie);
- plan de incadrare in zona si plan de situatie, la scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil
locul de amplasare a panoului publicitar $i cotat fa{a de repere fixe identificabile;
- grafica reclamei, din care sa rezulte tipul, forma si alcatuirea cu marcarea dimensiunilor si
culorilor adoptate si faptul ca nu sunt necesare fundatii izolate sau prinderi care pot afectata
imbracamintea terenului sistematizat (asfalt, dalaj, paviment, etc) si prin urmare sunt
indeplinite prevederile regulamentului pentru publicitate temporara;
- simulare foto a sistemului publicitar pe locatia solicitata;
- extras C.F. nu mai vechi de 3 luni, pentru imobilele inscrise in Cartea Funciara;
- acordul de principiu (date de identificare si semnatura) al proprietarilor - persoane fizice
saujuridice care vor fi afecta{i de amplasarea mijlocului de publicitate;

Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara este de maximum 30 de zile
$i poate fi prelungita o singura data, la cererea solicitantului, pentru o perioada cel mult
egala cu cea aprobata ini{ial.

2. Cerere pentru emiterea Avizului de amplasament pentru publicitate
temporara

Catre,
Primarul Municipiului Campina

CERERE
pentru emiterea avizului de amplasament pentru publicitate temporara

Subsemnatul C.N.P C.U.I cu
domiciliul/sediul localitatea sectorul cod
postal telefon/fax email
in calitate de , solicit emiterea:

AVIZULUI DE AMPLASAMENT PENTRU PUBLICITATE TEMPORARA in scopul:

pentru imobilul - terenul si/sau constructii, situat in municipiuI Campina, strada.
nr , bl , ap , identificat prin nr. C.F



pana la data de
Anexez urmatoarele:

Nr.Cad ................ sau ............................................................ incepand cu data

Data Semnatura

3. Cerere pentru prelungirea valabiIitatii Avizului de amplasament pentru
publicitate temporara

Catre,
Primarul Municipiului Campina

CERERE
pentru prelungirea valabiIitatii avizului de amplasament pentru publicitate

temporara

Subsemnatul C.N.P C.U.I cu
domiciliul/sediul localitatea
sectorul , codpostal , telefon/fax , email
in calitate de , solicit

PRELUNGIREA VALABILITATII
AVIZULUI DE AMPLASAMENT PENTRU PUBLICITATE TEMPORARA

nr din

Pentru imobilul - terenul si/sau constructii, situat in municipiul Campina,
strada , nr , bl , ap sau identificat prin nr. C.F ,
Nr.Cad sau

Anexez, in original, Avizul de amplasament pentru publicitate temporara
nr /

Data Semnatura



ANEXA 4
la Rcgulamentul local privind amplasar^sT
si autorizarea mijloacelor d<|

municipiul

AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU PUBLICITATE TEMPORA
Nr. din

Ca urmare a cererii adresate de
C.N.P C.U.I ,cu domiciliul/sediul in

strada
nr , ap judetul / sectorul blocul ,

scara ,telefon/fax ,e-mail reprezentat prin

In conformitate cu HCL nr din se avizeaza
favorabil

pentru imobilul - terenul si/sau constructii, situat in municipiul Campina,
strada identificat prin C.F nr.cad
Publicitatea incepe cu data de pana la data
de , respectiv (zile).
Beneficiarul publicitatii este cu domiciliul/sediul in

, strada , nr blocul scara
, ap ,judetul/sectorul

PRIMAR, SECRETAR,

ARHlTECT SEF,

In conformitate cu prevederile Legii 185/2013 si Regulamentului local privind
amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Campina,

se preIungeste valabilitatea
Avizului de amplasament pentru publicitate temporara nr. din

de la data de pana la data de
respectiv (zile ).

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii avizului nu este posibila,
solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii si regulamentului local un nou aviz.

PRIMAR, SECRETAR,

ARHITECT SEF,



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNCIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.59.372/28.04.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing. Tiseanu Horia -Laurentiu - Primarul municipiului Campina, in
confbrmitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, a art. 44, alin. (2) si art. 50, alin. (1) din Regulamentul de Organizare si
Functionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al
Consiliului local proiectul de hotarare referitor la aprobarea ReguIamentului local
privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate ln municipiuI Campina.

Legea 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate
stabileste cadrul legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de
publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice, in vederea asigurarii conditiilor
pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor
mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind
asigurarea calitatii in constructii.

Art 52, alin. (1) din Legea 185/2013 stabileste obligatia autoritatilor administratiei
publice locale de a asigura elaborarea ori, dupa caz, actualizarea regulamentelor locale
privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe
domeniul public si privat al statului si al autoritatii locale pe care se pot amplasa mijloace
de publicitate, precum si aducerea acestora la cunostinta publicului.

Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in
municipiuI Campina s-a intocmit in conformitate cu prevederile Legii 185/2013 cat si ale
Planului Urbanistic General/Regulamentului de urbanism aferent, aprobate in anul 2013.

Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice
implicate in activitatea de publicitate.

In vederea punerii in aplicare a Legii 185/2013, conform art.ll, alin.(l) din lege,
Primarul municipiului Campina, prin Biroul urbanism si amenajarea teritoriului, are
urmatoarele obligatii:

- ini{iaza, in baza documentaJiilor de urbanism aprobate, delimitarea in cadrul
teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de
publicitate restransa, precum $i elaborarea regulamentului local de publicitate;

- identifica si propune amplasamentele $i categoriile de mijloace de publicitate admise
pentru fiecare dintre zone.
Regulamentul local de publicitate incluzand delimitarea zonelor de publicitate

largita si restransa, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru
fiecare dintre zone s-a avizat de catre Comisia tehnica de amenajarea teritoriului $i
urbanism din cadrul Primariei municipiului Campina (Aviz unic nr.l 1/16.04.2014 ).

Avand in vedere cele expuse mai sus, propun Consiliului local al municipiului
Campina aprobarea prezentului proiect de hotarare.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederilor art. 11, alin. (1) si art. 52 alin. (1) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea
si autorizarea mijloacelor de publicitate;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit."c" si alin. (5), lit."d", art.45, alin.(l) si art. 115, alin.(l),
lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

PRIMAR,
Ing. Tiseanu Hc tfia Laurentiu

Cod FP-06-02, ver.l


