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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA  PROIECTUL  DE 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, 
reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov 

 
 

Având în vedere apariția unor noi acte normative/legislative  care reglementează 
diverse aspecte ale autorizării și executării firmelor și reclamelor publicitare, cât și a 
altor forme de publicitate, se impune elaborarea unui nou „Regulament local de 
desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Brașov”, care să 
permită atât dezvoltarea liberă a publicității cât și protejarea aspectului urbanistic unitar 
și civilizat al municipiului. 
             Este de menționat faptul că actualul „Regulament local de desfășurare a 
activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Brașov” este depășit, acesta 
având prevederi care contravin dezvoltării armonioase a activității de publicitate în 
contextul urbanistic al municipiului. 

În vederea obținerii acestui deziderat, se impune elaborarea unui nou 
Regulament privind desfăşurarea activităţii de publicitate, reclamă şi afisaj în 
Municipiul Brasov astfel încât autorizarea/ avizarea și executarea mijloacelor de 
publicitate să respecte următoarele norme: 

- executarea lucrărilor de construire, privind mijloacele de publicitate să fie 
permisă numai în baza unei autorizații de construire, emisă în conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- mijloacele de publicitate trebuie să respecte forma, dimensiunile cât și informația 
transmisă prin acestea, conform prevederilor Legii 185/2013 cu modificările și 
completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 
publicitate; 

- mijloacele de publicitate se vor executa și autoriza cu respectarea prevederilor 
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; 

- autorizarea mijloacelor de publicitate ce urmează a fi amplasate pe imobile ce 
reprezintă clădiri de locuit se va face după obținerea de catre solicitant a 
acordului proprietarilor/Asociației de Proprietari. 



        Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile 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) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Braşov, proiectul de hotărâre privind aprobarea  
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi 
afişaj în Municipiul Braşov în forma prezentată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Atribuţii Funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 

1 Aprobat VICEPRIMAR Sebastian-Mihai RUSU   

2 Vizat pentru Director 
Executiv D.T. Mihaela GAL   

3 Verificat Şef S.A.P.U.C. Cristine MANOLACHE   

4 Vizat Consilier juridic Iulian JOVMIR   

5 Elaborat inspector ing. Nicoleta ALDEA Nr. 
pag. 1 Nr. 

ex. 2 27.05.2021  

 


	Direcţia Tehnică                                                                                                  Ind.: VIC…
	RAPORT  DE  SPECIALITATE
	LA  PROIECTUL  DE
	HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL

