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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, 

reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov 
 
Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţa ordinară în data de _____ 
 Analizând Referatul de aprobare nr.       din .05.2021  al Primarului Municipiului Braşov, în 
calitate de inițiator. 
            Având în vedere prevederile art. 64  din Legea nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, ale Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 
republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, prevederile Ordonanței 
Guvernului nr. 43/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul 
drumurilor precum și  a Ordonanței de Urgență nr. 195/2002  privind circulația pe drumurile 
publice, prevederile Legii 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construire pentru mijloacele de publicitate. 
 În temeiul art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin (14), art.139 alin.(1), art.154 alin (1), alin 
(2), art. 196 alin.(1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi 
afişaj în Municipiul Braşov, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
Art.2. La data adoptării a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.635/2006, republicată 
conform HCL nr.562/2013, își încetează aplicabilitatea.  
 
Art.3. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism 
Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILIULUI  

LOCAL NR. : ……………………. 
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