REGULAMENTUL
local pentru organizarea , autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza
administrativa a ora ului TirguOcna, jud. Bacau
CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
Art. 1.
(1) Prezentul regulament stabile te modul de organizare, autorizare i amplasare a
mijloacelor de publicitate pe raza ora ului Tg.Ocna;
(2) Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor:
- Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate Legii nr.
50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicata, cu modific rile
si complet rile ulterioare;
- Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;
- Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata;
- Ordonan a nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicat , cu modific rile si
complet rile ulterioare;
- Ordinul nr.571/1997, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea i amplasarea
construc iilor, instala iilor i panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte i tuneluri rutiere;
- Hot rârea nr. 955/ 2004, pentru aprobarea reglement rilor-cadru de aplicare a Ordonan ei
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public i privat de interes local;
- Ordonan ei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
Art. 2
Prevederile prezentului regulament se aplic administra iei publice locale,
proprietarilor i beneficiarilor mijloacelor de publicitate, operatorilor de publicitate, precum
i tuturor persoanelor fizice i juridice implicate în activitatea de publicitate.
Art. 3
În în elesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele
semnifica ii:
a) afi - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de
instructaj i altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetic i expus public;
b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a
administra iei publice locale, în urma unei proceduri de analiz a proiectului tehnic i a
oportunit ii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate
temporar , având structuri f r funda ie;
c) banner - suport pentru mesajul publicitar confec ionat din folie sintetic sau din
material textil, în mod obi nuit cu form dreptunghiular , ancorat în zone publice;
d) calcan - fa ad f r goluri a unei construc ii, situat pe limita de proprietate lateral
sau posterioar , destinat de regul s fie acoperit de zidul asem n tor al unei cl diri
vecine;
e) ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asem n toare, pe care se ruleaz
grafic , spoturi i altele asemenea, cu con inut dinamic i de dimensiuni variabile;
f) firm - orice inscrip ie, form sau imagine ata at unei cl diri, cu referire la un
operator economic sau la o activitate care se desf oar în interiorul cl dirii;
g) incint - suprafa a de teren înconjurat din toate p r ile de construc ii, de amenaj ri
sau împrejmuiri;
h) indicator publicitar direc ional (panou direc ional) - înscris, form ori imagine care
indic o direc ie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cl diri unde se desf oar o anumit
activitate. În aceea i categorie se includ bannerui vertical, caseta luminoas , t bli a
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indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe cl diri, stâlpi i altele
asemenea;
i) mesh - suport pentru mesajul publicitar confec ionat din material sintetic perforat, cum
ar fi pas fin , de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cl diri ;
î) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive folosite în scopul
prezent rii unei activit i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui
eveniment;
j) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, f r
funda ie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
k) panou publicitar - structur provizorie folosit pentru afi area unui mesaj publicitar;
l) proiect publicitar special - construc ie provizorie atipic , creat specia! în scopul
promov rii unui produs, a unui serviciu sau eveniment i care nu are în alc tuirea sa
elemente de funda ie i/sau structuri publicitare clasice;
m) promovare - ansamblu de activit i i mijloace folosite pentru a difuza un produs sau
serviciu pe pia ;
n) publicitate - totalitatea modalit ilor i instrumentelor specifice utilizate pentru a
facilita cunoa terea i aprecierea de c tre consumatori a anumitor produse, servicii sau
pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destina iei unor spa ii, lans ri de
produse, deschideri de magazine i altele asemenea, precum i orice form de prezentare a
unei activit i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop
promovarea vânz rii de bunuri i servicii, de drepturi i obliga ii;
o) publicitate luminoas - publicitate realizat prin corpuri luminoase, afi e sau panouri
luminate printr-o surs de lumin amplasat astfel încât s asigure iluminarea afi ului,
panoului ori corpului publicitar;
p) publicitate pe vehicule - publicitate realizat prin lipirea de afi e, montarea de panouri
sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare; r) publicitate stradal (outdoor) - publicitate
efectuat în spa ii deschise, în exteriorul cl dirilor; s) publicitate temporar - publicitate
realizat cu ocazia unor evenimente, manifesta ii culturale sau sportive, precum i pentru
ac iuni de promovare de produse sau activit i;
r) reclam publicitar - activitatea i inscrip ia cu roi de a aten iona sau de a convinge
publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;
s) steag publicitar - pies de stof , pânz sau material plastic ata at la un suport lance,
catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;
t) structur de publicitate autoportant - cadru suport amplasat la sol, f r funda ie sau
alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fe e realizate din
materiale u oare de tip mesh, plas fin , pânz i altele asemenea, pe care se afl imprimate
reclame i mesaje publicitare.
CAPITOLUL lI
APROBAREA EXECUT RII LUCR RILOR PENTRU AMPLASAREA
MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
ART. 4
(1) Aprobarea execut rii lucr rilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se
realizeaz prin autoriza ia de construire, emis în condi iile Legii nr, 50/1991 privind
autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare. Con inutul documenta iei pentru emiterea Certificatul de urbanism si a
Autoriza iei de construire este prev zut în anexa 1.
(2)Se vor emite autoriza ii de construire pentru construc ii cu caracter provizoriu care
vor avea durata de existent limitat precizat în autoriza ia de construire, durat prev zut
în contractul de închiriere i care va fi de maxim 5 ani.
Emitentul va include în mod obligatoriu în autoriza ia de construire preciz ri privind
obliga iile care decurg din caracterul provizoriu i durata de existen limitat a mijlocului
de publicitate autorizat, inclusiv preciz ri privind termenul de încetare a func ion rii
acestuia.
2

(3)Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe fa adele construc iilor
aflate în curs de execu ie a lucr rilor de interven ii, ori pe elementele de împrejmuire a
antierului aferent se face cu condi ia autoriz rii amplas rii acestora împreun cu lucr rile
privind organizarea execut rii lucr rilor de construc ii, sau ulterior, pentru o perioad mai
mic sau cel mult egal cu durata autorizat a organiz rii de antier.
(4)Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obliga i s
permit executarea lucr rilor pentru amplasarea acestora numai în baza autoriza iei de
construire, emis în condi iile alin. (1).
ART. 5
(1)
În cazul în care, la expirarea termenului de încetare a func ion rii mijlocului
de publicitate autorizat, prev zut ia art.4 alin. (2), nu a fost ob inut prelungirea acestui
termen, proprietarul construc iei -suport de publicitate are obliga ia desfiin rii mijlocului de
publicitate i aducerii imobilului la starea ini ial .
Men inerea mijlocului de publicitate se poate realiza dup ob inerea unei noi autoriza ii
de construire în baza unui nou contract de închiriere, încheiat in condi iile legii.
(2)
În situa ia în care, în termen de 15 zile de la data expir rii termenului de
încetare a func ion rii mijlocului de publicitate autorizat, prev zut la art.4 al.(2),
proprietarul construc iei-suport de publicitate nu a îndeplinit obliga iile prev zute la alin.(1),
primarul dispune desfiin area acestuia pe cale administrativ , indiferent de categoria de
proprietate pe care acestea sunt amplasate, f r emiterea unei autoriza ii de desfiin are i
f r sesizarea instan elor judec tore ti.
(3)
Cheltuielile rezultate ca urmare a ac iunilor prev zute la alin.(2) sunt în
sarcina proprietarului construc iei i vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condi iile legii.
(4)
Procedura prev zut la alin.(2) poate fi declan at din oficiu de c tre primar,
de c tre Inspectoratul de Stat în Construc ii sau la solicitarea de in torului legal al
imobilului.
(5)
Proprietarii mijloacelor de publicitate au obliga ia de a lua m surile necesare
pentru între inerea i repararea acestora, ori de câte ori este necesar.
ART. 6
Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesit funda ii utilizate în cadrul
unor campanii publicitare i/sau activit i de promovare ce nu dep esc 30 de zile, care se
desf oar pe domeniul public sau privat al statului ori al unit ii administrativ-teritoriale,
ori pe proprietatea privat a persoanelor fizice i juridice, în condi iile prezentei legi,
autoritatea administra iei publice locale va emite avize pentru publicitate temporar , la
cererea solicitan ilor. Con inutul documenta iei pentru emiterea avizului este prev zut in
anexa 2.
ART. 7
Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporar prev zut la art.6 este
de maximum 30 de zile i poate fi prelungit o singur dat , la cererea solicitantului, pentru
o perioad cel mult egal cu cea aprobat ini ial.
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CAPITOLUL III
TIPURILE DE
IDENTIFICARE

ZONELOR

DE

PUBLICITATE;

DELIMITARE

SI

ART. 8
Pe teritoriul administrativ al ora ului Tg.Ocna se stabilesc zonele de publicitate l rgit i
zonele de publicitate restrâns , în corelare cu documenta iile de urbanism aprobate, conform
plan ei anex la regulament, dup cum urmeaz :
1. ZONA DE PUBLICITATE L RGIT
2. ZONA DE PUBLICITATE RESTRANSA - ZONA A
3. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNS - ZONA B
1. ZONA DE PUBLICITATE L RGITA este definit de teritoriul administrativ al
ora ului Tg.Ocna cu excep ia zonelor de publicitate restrâns ,
2. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNS - ZONA A este definit de zonele:
pietonalul str. Victoriei, Pia eta C. Negri, Pia eta Prim riei ora ului Tg.Ocna – Casa de
Cultur – Clubul elevilor.
3. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNS - ZONA B este definit de zonele de
protec ie a tuturor cl dirilor monument istoric delimitate prin PUG al ora ului Tg.Ocna.
ART. 9
(1) Modificarea prezentului Regulament local de publicitate privind amplasarea i
autorizarea mijloacelor de publicitate în ora ul Tg.Ocna aprobat, inclusiv a zonelor de
publicitate l rgit i, respectiv, a zonelor de publicitate restrâns , se poate face în baza
avizului favorabil al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului i de urbanism i se supune
spre aprobare Consiliului Local al ora ului Tg.Ocna .
ART. 10
(1) Amplasamentele aflate în proprietatea sau în administrarea ora ului Tg.Ocna
destinate mont rii mijloacelor de publicitate vor fi închiriate prin licita ie public organizat
în condi iile legii. Durata contractului de închirierea va fi de maxim 5ani.
(2) Licita iile pentru amplasamentele prev zute la alin.(1) se organizeaz pe zone de
publicitate sau/ i tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu prezentul
regulament local de publicitate.
(3) Se va asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la
utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.
CAPITOLUL IV
REGULI GENERALE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE
PUBLICITATE
ART. 11
(1) Publicitatea este permis atât pe domeniul public sau privat al statului i al unit ii
administrativ-teritoriale, cât i pe proprietatea privat a persoanelor fizice sau juridice, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
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(2) In cazul construc iilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul
de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afi area de materiale
publicitare pe întreaga perioad de men inere în amplasament a acestora.
(3) In situa ia în care proprietarul construc iei-suport pentru mijloace de publicitate nu
are contracte de publicitate în derulare, va afi a materiale privind propria activitate sau
materiale privind campanii educa ionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.
ART. 12
Mijloacele de publicitate care se amplaseaz în zona drumurilor publice se autorizeaz i
se execut cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul
drumurilor i circula ia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea i
amplasarea construc iilor, instala iilor i panourilor publicitare în zona drumurilor, pe
poduri, pasaje, viaducte i tuneluri rutiere, precum i ale legisla iei ce reglementeaz
domeniul public i regimul propriet ii, în baza acordului administratorului drumului i al
avizului Poli iei rutiere.
ART. 13
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzis în urm toarele situa ii:
a) în ariile naturale protejate de interes na ional i interna ional, cu excep ia
intravilanelor incluse în acestea;
b)în spa ii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebit ;
c) în locurile de joac sau locurile de odihn situate în zona blocurilor de locuin e
colective;
d)pe cl dirile reprezentând sedii ale autorit ilor administra iei publice locale i
centrale, precum i ale institu iilor publice, cu excep ia afi ajelor care anun activitatea ce
se desf oar în interiorul sediilor;
e)pe arbori;
f) pe partea carosabil a str zilor i a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
g)pe obiectele de art monumental i monumentele publice;
h) pe monumentele istorice, cu excep ia firmelor care anun activitatea ce se
desf oar în interiorul cl dirii i a mesh-urilor amplasate pe perioada efectu rii lucr rilor
de consolidare/restaurare în condi iile prezentului regulament.
i) pe cl dirile aflate în stare avansat de deteriorare, în situa ia în care amplasarea
mijlocului de publicitate afecteaz structura de rezisten
i/sau stabilitatea i integritatea
elementelor constructive i decorative ale anvelopei cl dirii;
j) în incinta i pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, l ca urilor de cult, a
scuarurilor , parcurilor i gr dinilor publice;
k) pe amplasamente care nu au fost aprobate prin documenta ii de urbanism; fac
excep ie cele aprobate anterior i care se încadreaz în prevederile prezentului regulament.
I) în interiorul intersec iilor i al sensurilor giratorii, în spa iul destinat circula iei
autovehiculelor i semnaliz rii rutiere, în zone în care desf urarea în condi ii normale a
traficului ar putea fi perturbat ;
m) pe parapetele i/sau pere ii pasajelor rutiere subterane i supraterane ori sub poduri;
n) pe stâlpii de sus inere a elementelor de semnalizare rutier sau de circula ie;
o) pe lucr rile de art care traverseaz drumul, pe portale cu semnalizare rutier sau în
solu ii independente autoportante în traversarea drumului.
(3) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafe elor vitrate ale
cl dirilor.
(4) Se interzice amplasarea i utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot
tulbura lini tea public , cu excep ia vehiculelor publicitare utilizate în condi iile prezentei
legi.
(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin form , con inut,
dimensiuni i culori în combina ii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare
rutier sau împiedic vizibilitatea acestora, precum i a indicatoarelor de orientare i
informare.
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(5) în situa ia în care pe fa ada sau pe calcanul unei cl diri sunt amplasate mai multe
mijloace de publicitate în afar de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind
obligatoriu de acela i tip i de acelea i dimensiuni, fiind încadrate simetric pe fa ada sau pe
calcanul respectiv.
ART. 14
Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distan mai mic de 3,00 m fa de limita
de proprietate a imobilelor proprietate privat a persoanelor fizice i/sau juridice se va
realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile i astfel încât s nu afecteze accesul i
utilizarea acestora.
ART. 15
(1) în scopul asigur rii siguran ei cet enilor i integrit ii bunurilor, operatorii de
publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale i sisteme constructive ce respect
prevederile legale privind calitatea în construc ii.
(2) Operatorii de publicitate au obliga ia s asigure identificarea panourilor publicitare
prin inscrip ionarea acestora cu informa ii privind denumirea operatorului, codul de
identificare fiscal a acestuia i num rul autoriza iei de construire.
CAPITOLUL V
REGULI SPECIFICE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE
PUBLICITATE ÎN FIECARE DIN ZONELE DE PUBLICITATE DELIMITATE
PRIN PREZENTUL REGULAMENT
SEC IUNEA 1
1. ZONA DE PUBLICITATE L RGITA este definit de teritoriul administrativ al
ora ului Tg.Ocna cu excep ia zonelor de publicitate restrâns
Se admit toate categoriile de mijloace de publicitate dup cum urmeaz :
1. FIRMELE
Reguli generale privind amplasarea firmelor:
ART. 16
(1) Firmele se amplaseaz pe fa adele cl dirilor sau în locuri special amenajate, dup
cum urmeaz :
a) pe cl dirile de locuit având spa ii cu alt destina ie la parter sau mezanin, se
amplaseaz numai pe por iunea de fa ad corespunz toare acestor spa ii sau pe parapetul
plin i continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;
b) firmele în consol se amplaseaz la o în l ime minim de 2,50 m de la nivelul
trotuarului. Fa de pianul vertical al fa adei, firmele vor putea ie i în consol maximum
1,20 m, dar p strând o distan de minimum 1,00 m fa de planul vertical ce trece prin
bordura carosabilului sau fa de limita interioar a planta iei de aliniament;
c) copertinele pe care se inscrip ioneaz o firm vor fi amplasate la minimum 2,50 m
în l ime fa de nivelul trotuarului i vor ie i din planul fa adei maximum 1,50 m; ele vor
p stra o distan de minimum 1,00 m fa de planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau fa de limita interioar a planta iei de aliniament;
d) în cazul amplas rii firmelor pe aticul cl dirilor de locuin e colective sau pe parapetul
plin al etajului I, dup caz, firmele nu vor dep i dimensiunile elementelor constructivesuport;
e) în cazul apartamentelor în care se deruleaz activit i cu caracter temporar situate în
cl diri de locuin e colective, firmele aferente se amplaseaz la parterul cl dirii, cu acordul
proprietarilor afecta i.
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(2)

În situa ia prev zut ia alin.(1) lit. e), firmele se amplaseaz astfel:

a) în zona sc rii de acces corespunz toare, dac apartamentul este situat la alte niveluri
decât la parter sau demisol;
b) f r a dep i limita spa iului respectiv, dac apartamentul este amplasat la parter sau
demisol.
ART. 17
(1)Amplasarea firmelor i copertinelor inscrip ionate se autorizeaz în condi iile art.4.
(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), autoriza ia de construire nu este necesar în
cazul firmelor inscrip ionate pe vitrinele i u ile de acces, în condi iile prezentei legi.
(3) Firmele inscrip ionate pe vitrinele/u ile de acces se pot amplasa în baza avizului
emis de autorit ile administra iei publice.
(4) Amplasarea materialelor publicitare prev zute la alin.(3) se va face dup achitarea
taxelor de publicitate prev zute de legisla ia în vigoare.
ART. 18
(1) Pe fa ada spa iilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa,
al turi de firme, i alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la
autorizarea i executarea firmelor.
(2) Publicitatea amplasat pe fa ada unui spa iu comercial se va diferen ia fa de firm
prin culoare, form sau dimensiune.
ART. 19
(1) In cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât s asigure o
iluminare uniform , care s pun în valoare cl direa i care s nu deranjeze traficul auto i
pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construc iei sau firmei.
(2) Firmele iluminate vor fi amplasate ia minimum 3,00 m de la nivelul solului.
(3) Firmele iluminate amplasate la mai pu in de 30 m de semnaliz rile rutiere nu vor
folosi culorile specifice acestora i nici lumin intermitent .
2. PANOURILOR PUBLICITARE, ECRANELE l PUBLICITATEA LUMINOAS
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor i publicit ii
luminoase
ART. 20
Este interzis amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente
care nu au fost destinate publicit ii, cum sunt: stâlpii de telecomunica ii i/sau electricitate,
instala iile de iluminat public, instala iile de semaforizare.
ART. 21
(1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane i publicitate luminoas pe calcane, pe
fa ade, pe terase ori acoperi uri ale cl dirilor, astfel încât sistemele lor de prindere s nu
constituie o surs de accidente i s nu afecteze structura de rezisten
i func ionarea
optim a cl dirilor.
(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor i publicit ii luminoase pe cl diri se
autorizeaz numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condi iile legii de c tre exper i
tehnici atesta i, precum i a documenta iei tehnice pentru autorizare, verificat de
verificatori de proiecte atesta i pentru cerin ele esen iale de calitate "rezisten mecanic i
stabilitate", "siguran în exploatare" i "securitate la incendiu", prev zute de legisla ia în
vigoare privind calitatea în construc ii.
(3) Verificarea construc iei cu privire la respectarea cerin elor esen iale de calitate
prev zute la alin.(2) se realizeaz prin reexpertizare tehnic , 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 construc iei/elementului constructiv
care sus ine structura publicitar .
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(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fa adele cl dirilor nu vor dep i limitele
acestora.
(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care fac parte
integrant din fa adele cl dirilor i care au fost autorizate împreun cu acestea, în
conformitate cu legisla ia în vigoare.
ART. 22
(1) Proprietarii ecranelor publicitare au obliga ia transmiterii de informa ii de interes
public i local, precum i informa ii de interes pentru popula ie în cazul unor situa ii de
urgen .
(2) Con inutul i modul de transmitere a informa iilor vor fi stabilite prin protocol
încheiat între proprietarii ecranelor publicitare i autorit ile administra iei publice locale,
respectiv alte institu ii abilitate ale statului.
ART. 23
In situa ia amplas rii pe terasele sau acoperi urile construc iilor, panourile publicitare,
ecranele i publicitatea luminoas vor avea urm toarele în l imi;
a) cei mult 3,00 m dac fa ada construc iei-suport are în l imea mai mic de 15,00 m
b) cel mult 1/5 din în l imea fa adei, dar nu mai mult de 6,00 m, dac fa ada construc ieisuport are în l imea mai mare de 15,00 m.
ART. 24
(1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnaliz ri rutiere i
indicatoare de circula ie se pot amplasa panouri peste cota minim de +4,00 m de ia sol.
(2)Pe un stâlp se poate amplasa un singur panou, iar proiec ia îa sol a panoului se va
situa în afara gabaritului carosabilului.
ART. 25
(1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât s nu împiedice
circula ia rutier i/sau pietonal , ori accesul pietonal i/sau al autovehiculelor de interven ie
pe propriet i, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor
fi amplasate astfel încât proiec ia la sol a acestora s fie în totalitate în interiorul propriet ii
pe care au fost autorizate.
ART. 26
(1) Pe str zile de categoria I, Il i III, conform clasific rii prev zute de legisla ia în
vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare în urm toarele
condi ii:
a) la distan de minimum 4,00 m fa de limita carosabilului, în cazul în care nu exist
trotuar;
b) la distan de minimum 1,00 m fa de limita dinspre carosabil a spa iului verde de pe
trotuar, f r a împiedica circula ia pietonilor;
c) la minimum 2,50 m în l ime de la sol, pentru panourile cu suprafa a util mai mare
de 2,50 m.p. per fa .
(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafa a maxim de 2,20 m.p. se
amplaseaz la o distan de cei pu in 25,00 m între panouri.
(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafa a maxim de 12,00 m.p., se
amplaseaz la o distan de cei pu in 50,00 m între panouri.
(4) în situa ia în care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o
succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse în 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 în
interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor
comerciale, parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legisla ia în vigoare.

8

ART. 27
(1) Se interzice montarea pe trotuare i spa ii pietonale cu l imea mai mic de 2,25 m,
precum i pe zonele verzi dintre trotuar sau spa iu pietonal i carosabil a panourilor
publicitare cu structur proprie i elemente de sus inere care necesit funda ie.
(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigur rii stabilit ii panoului
de reclam publicitar se execut obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafe ei
solului/trotuarului, pân la nivelul solului.
ART. 28
De-a lungul drumurilor de interes na ional, jude ean, precum i a arterelor de centur ,
conform clasific rii prev zute de legisla ia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul
zonei de protec ie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în urm toarele condi ii:
a) la minimum 2,50 m în l ime de la sol, pentru panourile cu suprafa a util mai mare de
2,50 m.p. per fat ;
b) cu distan a de minimum 50,00 m între dou panouri publicitare, pe sectoarele de
drum din intravilan;
c) cu distan a de minimum 100,00 m între dou panouri publicitare, pe sectoarele de
drum din extravilan;
d) la minimum 100,00 m fa de intersec iile cu drumurile laterale cu mai mult de 4
benzi de circula ie;
e) la minimum 100,00 m fa de intersec iile semaforizate.
ART. 29
Dispozi iile art. 26 - 28 se completeaz cu prevederile instituite în aceea i materie de
Ordonan a de urgent a Guvernului nr. 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, i de Ordonan a Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
ART. 30
(1) Panourile i ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul localit ilor vor
avea urm toarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
(2) În extravilanul localit ilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protec ie
a drumurilor publice, având dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar în afara acestora i panouri
de 14,00 x4,00 m.
3. PANOURILE PUBLICITARE MOBILE
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile
ART. 31
Pe trotuarele/spa iile pietonale cu o l ime de cel pu in 2,25 m se pot amplasa panouri
publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercial , comunicarea de tarife sau
ac iuni promo ionale, specifice activit ii desf urate de beneficiarul publicit ii, în
urm toarele condi ii;
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;
b) amplasarea panoului este permis numai în dreptul spa iului destinat activit ii care
face obiectul publicit ii i numai pe durata programului zilnic de func ionare a acestuia.
4. MOBILIERUL URBAN CA SUPORT PUBLICITAR
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar
ART. 32
(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar urm toarele tipuri de mobilier urban:
ad posturile destinate publicului/sta iile de autobuz,
- chio curile de ziare i alte chio curi cu activit i comerciale;
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- coloanele port-afi ;
- cabinele telefonice i altele asemenea.
(2) Ad posturile destinate publicului i sta iile de autobuz pot fi utilizate ca suport de
publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 m.p.; în cazul în care sunt amplasate
mai multe panouri sau panouri cu dou fe e utile, suprafa a total de publicitate nu va dep i
4,50 m.p.
(3) Chio curile de ziare i alte chio curi cu activit i comerciale pot fi utilizate ca suport
de publicitate pentru panouri cu suprafa a unitar de maximum 2,00 m.p.; în cazul în care
sunt amplasate mai multe panouri, suprafa a total de publicitate pentru un chio c nu va
dep i 6,00 m.p.
(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperi ul ad posturilor destinate publicului,
sta iilor de autobuz i al chio curilor.
(5) Coloanele port-afi vor putea fi utilizate numai pentru afi e i/sau anun uri de
spectacole i manifest ri culturale; este interzis suprapunerea de afi e de spectacol în cazul
în care termenul ta care acestea vor avea loc nu a fost dep it.
5. BANNERELE l STEAGURILE PUBLICITARE
Reguli generale privind amplasarea bannerelor i steagurilor publicitare:
ART 33
Amplasarea de bannere care con in anun uri privind promovarea de evenimente
culturale, economice, tiin ifice i altele de aceast natur se avizeaz pe baza documenta iei
privind rezisten a elementelor de sus inere, precum i cu acordul proprietarului elementelor
de sus inere utilizate în acest scop.
ART. 34
La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere urm toarele:
a) nu este permis amplasarea bannerelor în intersec ii, în zone în care împiedic
vizibilitatea rutier sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri
unde exist panouri publicitare;
b) este interzis amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul
exclusiv de sus inere a bannerelor;
c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o în l ime
minim de 5,00 m fa de sol, astfel încât s nu afecteze vizibilitatea rutier i imaginea
urban ;
d) bannerele vor fi amplasate astfel încât distan a între acestea s fie de minimum 100,00
m;
e) este permis amplasarea bannerelor pe o durat de cel mult o lun calendaristic .
ART. 35
(1) Steagurile publicitare montate pe catarg i pe stâlpi, la în l imea minim de 2,50 m
de la cota terenului amenajat, se amplaseaz numai în locuri în care nu împiedic
vizibilitatea circula iei rutiere.
(2) Pe un catarg/ stâlp se poate amplasa cel mult 2 steaguri.
(3) Durata de men inere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile
calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu înc 30 de zile.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) - (3) steagurile publicitare amplasate în
incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale,
parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legisla ia în vigoare, cu condi ia s
nu afecteze vizibilitatea circula iei rutiere.
6. MESH - urile
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor :
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ART. 36
(1) Este permis amplasarea de mesh-uri i mesh-uri digitale, în urm toarele situa ii:
a) pe construc ii, inclusiv monumente istorice amplasate în zone de publicitate restrâns , sau
în zone în care este interzis publicitatea, numai în situa ia în care acestea constituie
protec ie c tre domeniul public pe perioada efectu rii lucr rilor de consolidare/restaurare,
dar nu mai mult de un an calendaristic, i numai dac reproduc imaginea construc iei dup
consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comercial vor ocupa cel mult 25%
din suprafa a total a acesteia;
b) pe calcanele construc iilor care nu sunt clasate monumente istorice.
NU SE ADMIT mesh-uri i mesh-uri digitale amplasate pe fa adele cl dirilor de locuit, a
cl dirilor cu func iuni comerciale i de birouri situate în zonele de publicitate l rgit , decat
dupa obtinerea unui aviz emis de autoritatea publica locala si numai cu acordul
proprietarilor afectati.
7. INDICATOARELOR PUBLICITARE DIREC IONALE
Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direc ionale :
ART. 37
(1) Este permis amplasarea indicatoarelor publicitare direc ionale, în afara casetelor i
steagurilor publicitare, pe stâlpii de iluminat public, dac pe ace tia nu sunt montate
semnaliz ri rutiere, în urm toarele condi ii:
a) suprafa a indicatorului publicitar direc ional este mai mic de 1,00 m.p.;
b) în l imea de amplasare este de minimum 4,00 m;
c) pe un stâlp se poate monta un singur indicator publicitar direc ional;
d) prin excep ie de la prevederile lit. c), poate fi montat un al doilea indicator direc ional
pentru semnalarea serviciilor de urgen sau a serviciilor necesare în deplasare, cum sunt:
sta iile de alimentare cu carburan i, atelierele auto sau de vulcanizare.
(2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare direc ionale se va realiza în
baza avizului emis de autorit ile publice locale.
8. PUBLICITATEA TEMPORAR
l PROIECTELE PUBLICITARE SPECIALE
Reguli generale privind publicitatea temporar i proiectele publicitare speciale:
ART. 38
(1)
Orice persoan fizic sau juridic poate beneficia de dreptul la publicitate temporar ,
în condi iile prezentului regulament.
(3) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporar se va stabili în baza avizului emis de
autoritatea publica locala.
ART. 39
In vederea ob inerii avizului pentru publicitate temporar , men ionat ia art.6, mijloacele de
publicitate trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii:
a) s fie folosite ca purt tor de mesaj în cadrul unor activit i de promovare cu durat
determinat i precizat în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depus de
solicitant;
b) s poat fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru
publicitate temporar , în cel mult 24 de ore;
c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporar s fie aduse ia
starea ini ial , în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului
pentru publicitate temporar .
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ART. 40
(1) Autoritatea administra iei publice locale va utiliza pentru mijloacele de publicitate
temporar i pentru proiectele publicitare speciale acele spatiile publice; pia ete, pietonale si
imobilele care ie delimiteaz in condi iile in care nu este perturbata circula ia pietonala,
siguran a cet eanului,
accesele la imobile si fluxurile de evacuare.
(2) în situa ia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate
temporar , în conformitate cu prevederile art.7, exist mai multe solicit ri de amplasare de
mijloace de publicitate temporar , autoritatea administra iei publice locale va atribui
amplasamentul prin licita ie public organizat în condi iile legii.
(3) în cazul solicit rii schimb rii loca iilor în alte amplasamente decât cele stabilite ini ial,
se va ob ine avizul pentru publicitate temporar al autorit ii administra iei publice locale.
(4) Schimbarea loca iilor prev zute la alin.(3) se va face numai în situa ia în care loca iile
licitate ini ial nu mai pot fi puse la dispozi ia contractantului ca urmare a execut rii unor
lucr ri de interes public.
ART. 41
(1) Structurile publicitare autoportante i proiectele publicitare speciale se avizeaz cu
respectarea prevederilor privind publicitatea temporar prev zute în prezenta lege.
(2) Executarea i amplasarea structurilor publicitare autoportante i a proiectelor publicitare
speciale se face în baza unei documenta ii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de
semn tur .
9. AFI ELE PUBLICITARE

l ANUN URILE DE MIC

PUBLICITATE

Reguli generale privind amplasarea afi elor publicitare i a anun urilor de mic publicitate:
ART. 42
(1)In vederea asigur rii eficientei inform ri a cet enilor, a libert ii de expresie i esteticii
urbane, autorit ile administra iei publice locale vor instala în amplasamente cu vizibilitate,
în condi iile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afi elor
publicitare i anun urilor de mic publicitate, numai in cazurile speciale si de maxima
importanta. Principalele locurile destinate afi elor publicitare i anun urilor de mic
publicitate sunt modulele cilindru de beton cu cub, care vor fi men inute pana la reabilitarea
calitativa acestui tip de afi aj;
(2)Panourile prev zute la alin. (1) vor fi cur ate prin grija compartimentelor de specialitate
din cadrul administra iei publice locale.
(3)Autoritatea administra iei publice locale va cur a supor ii de afi e si anun uri publicitare
la fiecare reactualizare.
ART. 43
Este interzis amplasarea de afi e publicitare care s acopere alte afi e publicitare postate
anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente / ac iuni /
campanii aflate în derulare sau care urmeaz s se deruleze.
10. PUBLICITATEA PE VEHICULE l PE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare i pe mijloace de transport în
comun :
ART. 44
(1) Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afi e, montarea de
panouri sau inscrip ionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate s
circule pe teritoriul localit ii cu condi ia ob inerii avizului pentru publicitate temporar , pe
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o durat determinat i pe un traseu stabilit de autoritatea administra iei publice locale,
conform prevederilor con inute în avizul pentru publicitate temporar .
(2) Sta ionarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre
acestea este interzis .
(3) Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în convoi mai mare
de dou ma ini i cu o vitez mai mare decât jum tate din viteza admisibil pe tronsonul de
strad .
(4) Circula ia convoaielor este permis numai cu ocazia manifest rilor speciale, în baza
avizului emis de autoritatea administra iei publice, cu durata de valabilitate de o zi.
ART. 45
Este permis utilizarea ca suport pentru afi e/reclame publicitare a mijloacelor de transport
în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu condi ia ca prin aceasta s
nu fie afectat vizibilitatea c l torilor înspre exteriorul mijlocului de transport.
SEC IUNEA 2
2. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNS - ZONA A este definit de zonele:
pietonalul str. Victoriei, Pia eta C. Negri, Pia eta Prim riei ora ului Tg.Ocna – Casa de
Cultur – Clubul elevilor.
ART. 46
Categoriile de mijloace de publicitate permise in aceasta zona sunt:
1. FIRMELE PUBLICITARE amplasate pe fa adele cl dirilor sau in consola, precum si in
spatii special amenajate, vor respecta urm toarele :
- toate tipurile de firme, prin forma si alc tuire, vor oglindi stilul istoric, iar valoarea lor
estetica va încadra obiectul de publicitate/informare in categoria de ornament aflat in
armonie cu ansamblul arhitectural;
- firmele destinate institu iilor se vor face în baza unor proiecte unicat, adaptate suprafe ei
disponibile, f r afectarea detaliilor si f r sa concureze arhitectura cl dirii (forme, culori
etc)
- tipul reclamelor si firmelor comerciale, precum si simbolistica adoptata se vor face in baza
unor proiecte unicat, adoptând forme bidimensional si tridimensional care se încadreaz in
urm torul gabarit: 100x40x40 cm, f r sa concureze arhitectura cl dirii (forme, culori etc) si
sa afecteze detaliile fa adelor
- materiale folosite: fier forjat, lemn, ceramica, piatra;
- caracterul literelor pentru text vor prelua elementele stilistice din arhitectura imobilului
- firmele inscrip ionate pe vitrinele/u ile de acces se pot realiza numai prin metoda de
m tuire a geamului tâmpl riei, în baza avizului emis de autorit ile administra iei publice cu
plata taxei de publicitate prev zute in legisla ie;
o SE ADMIT RECLAME SI FIRME COMERCIALE AMPLASATE PE
ZIDUL MONUMENTELOR ISTORICE , CU CONDI IA RESPECT RII ART.46
alin.(1). ;
o NU SE ADMIT RECLAME LUMINOASE DE TIP NEON, LED CARE PRIN TUBURI
ALC TUIESC TEXTE SAU IMAGINI ;
2. PANOURI PUBLICITARE au ca scop informarea privind derularea unor lucr ri de
investi ii cu respectarea urm toarele condi ii :
- amplasamentul si caracteristicile panoului se vor stabili in baza unei documenta ii de
urbanism aprobate, daca legea nu prevede altfel.
- panourile publicitare vor fi amplasate pe soi astfel încât s nu împiedice percep ia
monumentului istoric si a obiectivelor majore care caracterizeaz ansamblul, circula ia
rutier i/sau pietonal , ori accesul pietonal i/sau al autovehiculelor de interven ie si pe
propriet i, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
- perioada de existenta a panoului si con inutul informa iilor este stabilit prin lege.
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3. PANOURI PUBLICITARE MOBILE au ca scop promovarea comercial , comunicarea
de tarife sau ac iuni promo ionale, specifice activit ii desf urate de beneficiarul
publicit ii.
Acest tip de reclama publicitara are un caracter temporar cu ocazia unor evenimente de
promovare culturala si/sau comerciala, pe perioada limitata determinata de calendarul de
desf urare a evenimentului.
Amplasarea :
Acest tip de reclama publicitara se va face pe corpuri pliante (deta abile), obligatoriu cu 2
fete, a ezate pe sol, respectiv pe paviment.
Amplasarea PANOURILOR PUBLICITARE MOBILE se face in baza avizului emis de
administra ia publica locala; perioada de valabilitate a avizului este stabilita in conformitate
cu calendarul de desf urare a evenimentului, dar nu mai mult de 30zile.
Se vor respecta în urm toarele condi ii:
a) dimensiunile panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m - dimensiune unica;
b) amplasarea panoului este permisa numai pe trotuarele/spa iile pietonale cu o l ime de cel
pu in 2,25 m ;
c) amplasarea panoului este permis numai în dreptul spa iului destinat activit ii care face
obiectul publicit ii i numai pe durata programului de func ionare a acestuia.
4. STEAGURI PUBLICITARE care au scop unic promovarea proiectelor culturale
desf urate de institu iile ce î i desf oar activitatea in cl dirile - monument istoric,
anun uri cu privire la evenimentele de orice fel (istorice, culturale, economice, tiin ifice,
etc.) care se deruleaz sau urmeaz a se desf ura.
-Se va aplica aceasta forma de publicitate in baza unui proiect elaborat pentru toata zona,
aprobat conform legii, care va reglementa o re ea unitara de steaguri pe catarg / stâlp propriu
cu func ionare permanenta in baza unei documenta ii de urbanism avizate si aprobate
conform legii.
-Proiectul va stabilit amplasamentele, dimensiunile si caracteristicile mijlocului de
publicitate, respectând condi iile specifice din Legea 185/2013, si anume:
-Steagurile publicitare montate pe catarg i pe stâlpi, la în l imea minim de 2,50 m de la
cota terenului amenajat, se amplaseaz numai în locuri în care nu împiedic vizibilitatea
circula iei rutiere.
-Pe un catarg se poate amplasa cel mult 2 steaguri.
-Durata de men inere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice,
cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu înc 30 de zile.
-Autorizarea pe baza documenta iei privind rezisten a elementelor de sus inere.
5. MESH - urile amplasate pe construc ii, inclusiv pe monumentele istorice numai în
situa ia în care acestea constituie protec ie c tre domeniul public pe perioada efectu rii
lucr rilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, i numai dac
reproduc imaginea construc iei dup consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate
comercial vor ocupa cel mult 25% din suprafa a total a acesteia;
o NU SE ADMIT MESH - urile PE FA ADELE SI CALCANELE CL DIRILOR ÎN
AFARA PERIOADEI DE EXECUTARE A LUCR RILOR DE CONSTRUIRE,
CONSOLIDARE / RESTAURARE
6. INDICATOARELOR PUBLICITARE DIREC IONALE se admit in scopul punerii in
valoare a obiectivelor cultural-istorice, pentru marcarea traseelor turistice si a zonelor de
interes cum ar fi: loca iile monumentelor istorice si de for public, a muzeelor, a institu iilor,
a pia etelor publice, a locurile de recreere i agrement, a aleilor de promenada si de biciclete
si a spatiilor de desf urare a evenimentelor, a altor puncte de atrac ie; hoteluri, restaurante,
cafenele, etc.
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Acest tip de publicitate se va face in baza unui proiect unic pe fiecare zona, respectând
urm toarele:
- tipurile adoptate, prin forma si alc tuire, se vor încadra in stilul istoric si se vor armoniza
intr-un concept unitar,
- amplasamentele si indicatorul ca obiect vor fi reglementate printr-o documenta ie de
urbanism avizata si aprobata conform legii.
o NU SE ADMIT INDICATOARE PUBLICITARE DIREC IONALE PE STÂLPII DE
ILUMINAT PUBLIC
7. MIJLOACE DE PUBLICITARE SPECIALE sunt forme de publicitate cu caracter de
unicat prin caracteristicile constructive adoptate si se autorizeaz ca obiect cu rol publicitar
si decorativ in acela i timp fiind amplasat pe spa iul public sau in incintele institu iilor
publice.
Acest tip de publicitate va îndeplini urm toarele condi ii:
- se va amplasa in baza unei documenta ii de urbanism avizate si aprobate conform legii,
- se va armoniza cu spa iu dominant si cu caracterul istoric al zonei.
8. PUBLICITATEA TEMPORAR
I PROIECTELE PUBLICITARE SPECIALE
- se realizeaz folosind structuri publicitare autoportante i proiectele publicitare speciale
avizate cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporar prev zute în prezenta
lege.
(1) Executarea i amplasarea structurilor publicitare autoportante i a proiectelor publicitare
speciale se face în baza unei documenta ii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de
semn tur .
(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporar se va stabili în baza avizului emis de
autorit ile publice locale, la propunerea solicitantului.
(3) În vederea ob inerii avizului pentru publicitate temporar , men ionat la art.6, mijloacele
de publicitate trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii:
a) s fie folosite ca purt tor de mesaj în cadrul unor activit i de promovare cu durat
determinat i precizat în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depus de
solicitant;
b) s poat fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru
publicitate temporar , în cel mult 24 de ore;
c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporar s fie aduse la
starea ini ial , în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului
pentru publicitate temporar .
ART. 47
Amplasarea mijloacelor de publicitate prev zute la art.48 se face in baza prevederilor legale
cu respectarea prezentului Regulament si cu aviz de la Ministerul Culturii.
SEC IUNEA 3
3. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNS - ZONA B este definit de zonele de
protec ie a tuturor cl dirilor monument istoric delimitate prin PUG al ora ului Tg.Ocna.
ART. 48
Categoriile de mijloace de publicitate admise sunt:
1. FIRMELE
Regulile privind amplasarea firmelor sunt cele men ionate fa art.16, art.17, art.18 si art.19
2. PANOURI PUBLICITARE care au ca scop informarea privind derularea unor lucr ri de
investi ii cu respectarea urm toarele condi ii:
- amplasamentul si caracteristicile panoului se vor stabili in baza unei documenta ii de
urbanism aprobate, daca legea nu prevede altfel.
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- panourile publicitare vor fi amplasate pe sol astfel încât s nu împiedice percep ia
monumentului istoric si a obiectivelor majore care caracterizeaz ansamblul, circula ia
rutier i/sau pietonal , ori accesul pietonai i/sau al autovehiculelor de interven ie si sa pe
propriet i, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
- perioada de existenta a panoului si con inutul informa iilor este stabilit prin lege.
o NU SE ADMIT PANOURI PUBLICITARE, ECRANE SI PUBLICITATE
LUMINOASA AMPLASATE PE CALCANE, PE FA ADE, PE TERASE ORI
ACOPERI URI ALE CL DIRILOR AMPLASATE IN ZONA DE PROTEC IE A
MONUMENTELOR ISTORICE SAU DE FOR PUBLIC
3. PANOURILE PUBLICITARE MOBILE
Regulile privind amplasarea panourilor publicitare mobile sunt cele men ionate la art.31.
4. MOBILIERUL URBAN CA SUPORT PUBLICITAR
Regulile privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar sunt conform art.32.
5. BANNERELE l STEAGURILE PUBLICITARE
Regulile privind amplasarea bannerelor i steagurilor publicitare sunt cele men ionate la
art.33, art.34 si art.35.
6. MESH - urile amplasate pe construc ii, inclusiv pe monumentele istorice numai în situa ia
în care acestea constituie protec ie c tre domeniul public pe perioada efectu rii lucr rilor de
consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, i numai dac reproduc
imaginea construc iei dup consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate
comercial vor ocupa cel mult 25% din suprafa a total a acesteia;
o NU SE ADMIT MESH - uri PE FA ADELE SI CALCANELE CL DIRILOR
AMPLASATE IN ZONA DE PROTEC IE A MONUMENTELOR ISTORICE SI DE FOR
PUBLIC IN AFARA PERIOADEI DE EXECUTARE A LUCR RILOR DE
CONSTRUIRE.
7. INDICATOARELOR PUBLICITARE DIREC IONALE
Regulile privind amplasarea indicatoarelor publicitare direc ionale sunt cele men ionate la
art.37
8. PUBLICITATEA TEMPORAR
l PROIECTELE PUBLICITARE SPECIALE
Regulile privind publicitatea temporar
i proiectele publicitare speciale sunt cele
men ionate la art.38, art.39, art.40 si art.41
9. AFI ELE PUBLICITARE l A ANUN URILE DE MIC PUBLICITATE
Regulile privind amplasarea afi elor publicitare i a anun urilor de mic publicitate sunt cele
men ionate ( art.43 si art.44)
10. PUBLICITATEA PE VEHICULE l PE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN
Regulile privind publicitatea pe vehicule publicitare i pe mijloace de transport în comun
sunt cele men ionate la art.45 si art.46
ART. 49
Amplasarea mijloacelor de publicitate prev zute la art.48 se face in baza prevederilor legale
cu respectarea prezentului Regulament si cu aviz de la Direc ia jude ean de cultura, culte si
patrimoniu.
CAPITOLUL VI - SANC IUNI
ART. 50
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament pentru organizarea , autorizarea si
amplasarea mijloacelor de publicitate în ora ul Tg.Ocna, atrage r spunderea material i
contraven ional , dup caz, in conformitate cu prevederile Legii 185/2013.
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(2) Sanc iunile prev zute în prezenta lege se completeaz cu cele referitoare la
nerespectarea legisla iei în vigoare privind autorizarea construc iilor, urbanismul i
amenajarea teritoriului.
ART. 51
(1) Faptele sanc ionate contraven ional de cu atribu ii în supravegherea si monitorizarea
aplic rii Regulamentului pentru organizarea , autorizarea si amplasarea mijloacelor de
publicitate în ora ul Tg.Ocna sunt urm toarele:
a) amplasarea mijloacelor de publicitate f r aviz pentru publicitatea temporar ori cu
nerespectarea prevederilor acestuia i a documenta iei tehnice care a stat la baza eliber rii
avizului, precum i montarea panourilor publicitare cu structur proprie i elemente de
sus inere care necesit funda ie pe trotuare cu l ime mai mic de 2,25 m;
b) permiterea de c tre proprietarul imobilului a execut rii lucr rilor de amplasare a
mijloacelor de publicitate f r autoriza ie de construire valabil ;
c) nerespectarea de c tre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor i dimensiunilor
mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentului local
privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
d) amplasarea stâlpilor pentru indicatoarele publicitare direc ionale i a mijloacelor de
publicitate temporar f r avizul autorit ilor publice locale sau în alte locuri decât cele
precizate prin avizul pentru publicitate temporar ;
e) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oric ror altor forme de reclam , pe
spa iile de circula ie pietonal cu o l ime mai mic de 2,25 m, precum i neexecutarea
obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafe ei solului/trotuarului, pân la nivelul solului
a elementelor de fundare/ancorare necesare asigur rii stabilit ii panoului de reclam
publicitar ;
f) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura lini tea public , a vehiculelor
publicitare care nu au ob inut aviz pentru publicitate temporar sau a mijloacelor de
publicitate luminoas care pot perturba traficul auto i pietonal;
g) nerespectarea obliga iei de reexpertizare tehnic în vederea verific rii construc iei cu
privire la respectarea cerin elor esen iale de calitate, de a elibera/desfiin a suportul reclamei
la expirarea termenului stabilit prin autoriza ia sau avizul pentru publicitate temporar ori
refuzul de a readuce amplasamentul i mediul înconjur tor ia starea ini ial , inclusiv prin
înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate ia nivelul solului;
h) nerespectarea obliga iilor privind între inerea mijloacelor de publicitate i afi area
permanent a unor mesaje în cadru;
i) nerespectarea obliga iei de a afi a în mod vizibil elementele de identificare ale panoului
publicitar prin inscrip ionarea acestora cu informa ii privind denumirea operatorului, codul
de identificare fiscal a acestuia i num rul autoriza iei de construire;
j) amplasarea afi elor publicitare i a anun urilor de mic publicitate în alte locuri decât pe
panourile special destinate acestora.
(3) Contraven iile prev zute la alin.(1), s vâr ite de persoanele fizice sau juridice, se
sanc ioneaz potrivit prevederilor art. 49, alin.2) din Legea nr. 185/2013;
(4) Contraventiile vor fi aplicate de persoana imputernicita in acest sens prin dispozitie a
primarului orasului, in conformitate cu prevederile art. 51, alin.6, lit. b).
CAPITOLUL VI DISPOZI II TRANZITORII l FINALE
ART. 52
(1) În vederea asigur rii respect rii prevederilor Regulamentului local pentru organizarea ,
autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate în ora ul Tg.Ocna cu situa ia de fapt din
teren, autoritatea administra iei publice locale a ora ului Tg.Ocna, prin grija primarului, va
constitui echipa de control alc tuit din personal din cadrul Aparatului de specialitate cu
atribu ii în domeniul disciplinei în construc ii care, în termen de 30 de zile de la adoptarea
regulamentului va identifica i va notifica proprietarii de mijloace de publicitate a c ror
amplasare nu mai corespunde cu noile reglement ri, astfel:
a) Pentru panourile situate pe domeniul public i privat al statului i autorit ilor publice
locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost
amplasate f r respectarea prevederilor legale ori care nu au inscrip ionate informa iile
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privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscal a acestuia i num rul
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 închiriere valabile la data intr rii în vigoare a
prezentei legi ori care nu au inscrip ionate informa iile privind denumirea operatorului,
codul de identificare fiscal al acestuia i num rul autoriza iei de construire, se va dispune
dezafectarea.
ART. 53
In termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului regulament vor fi demarate procedurile
de licita ie public a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului
ori al unit ii administrativ - teritoriale, r mase libere i care se încadreaz în prevederile
prezentului regulament.
ART. 54
(1)
Mijloacele de publicitate autorizate pân la data intr rii în vigoare a prezentei legi
pot fi men inute pe amplasamentele autorizate pân la data expir rii contractelor de
publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2014.
(2) Prin excep ie de la dispozi iile alin. (1), pot fi men inute pe amplasamentele
autorizate, pân la data expir rii contractelor de publicitate în curs, acele mijloace de
publicitate care respect prevederile prezentei legi, iar prin amplasament i caracteristici se
încadreaz în categoria de mijloace de publicitate admise de regulamentul local de
publicitate. Confirmarea îndeplinirii tuturor condi iilor men ionate se realizeaz de c tre
autorit ile administra iei publice locale.
(3)
Contractele existente la data intr rii în vigoare a prezentei legi vor fi completate i
modificate conform procedurilor acesteia.
(4)
Prin excep ie de la dispozi iile alin. (3), contractele valabile pe o perioad de
maximum 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei legi r mân în vigoare pân la
expirarea perioadei de valabilitate.
ART. 55
(1) Supravegherea respect rii prevederilor Regulamentului local pentru organizarea ,
autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate în ora ul Tg.Ocna, revine unei comisii
formata din specialisti din cadrul Aparatului de specialitate - Serviciului urbanism,
amenajarea teritoriului, numita prin dispozitia primarului .
(2) Aceasta comisie va avea urm toarele atribu ii:
a) efectueaz controale pentru identificarea lucr rilor de construc ii privind amplasarea
mijloacelor de publicitate executate f r autoriza ie de construire, respectiv a mijloacelor de
publicitate temporara f r aviz;
c) verific respectarea prevederilor Regulamentului local pentru organizarea , autorizarea
si amplasarea mijloacelor de publicitate în ora ul Tg.Ocna, a normelor legale privind
afi ajul publicitar i orice alt form de afi aj/reclam , inclusiv cele referitoare la
amplasarea firmei la locul de desf urare a activit ii economice;
d) consemneaz , printr-un proces-verbal, modul de respectare a prevederilor autoriza iei
de construire, respectiv a avizului pentru publicitate temporara, înainte de punerea în
func iune a obiectivului.Procesul verbal va fi încheiat in 2 exemplare, 1 exemplar pentru
investitor i 1 exemplar se va indosaria la Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului din
cadrul Prim riei ora ului Tg.Ocna care va ine evidenta mijloacelor de publicitate pe raza
ora ului Tg.Ocna;
e) particip la ac iunile de demolare / dezmembrare / dinamitare a mijloacelor de
publicitate efectuate f r autoriza ie, respectiv a mijloacelor de publicitate temporara f r
aviz pe domeniul public sau privat al ora ului Tg.Ocna, ori pe spa ii aflate în administrarea
autorit ilor administra iei publice locale sau a altor institu ii/servicii publice de interes
local, prin asigurarea protec iei perimetrului i a libert ii de ac iune a personalului care
particip la aceste opera iuni specifice;
f) constat contraven iile, conform prevederilor stabilite prin Legea nr. 185/2013, cu
respectarea prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonan a Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.180/2002, cu
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modific rile i complet rile ulterioare i înainteaz procesele-verbale de constatare a
contraven iilor, în vederea aplic rii sanc iunii, Primarului ora ului Tg.Ocna sau persoanei
împuternicite de acesta.
ART. 56
Prevederile prezentului regulament, nu se aplica afi ajului electoral.
ANEXA
LA REGULAMENTUL local pentru organizarea , autorizarea si amplasarea
mijloacelor de publicitate pe raza administrativa a ora ului Tirgu Ocna, jud. Bacau
I. Pentru ob inerea certificatului de urbanism, în vederea amplas rii mijloacelor de
publicitate, beneficiarul (solicitantul) va depune la registratura Prim riei ora ului Tg.Ocna,
pentru serviciul de urbanism urm toarele:
- cerere completat cu elementele de identificare ale beneficiarului;
- plan de încadrare în zon - sc. 1:1,000; sc. 1:5.000
- plan de situa ie, la scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a panoului
publicitar i cotat fa de repere fixe identificabile;
- grafica reclamei, din care s rezulte culorile folosite, dimensiunile i sistemul de prindere
ce va fi folosit;
- simulare foto a sistemului publicitar pe loca ia solicitat ;
- extras C.F. nu mai vechi de 3 luni al imobilului în cauz , dac este pe proprietate privat ;
- acordul de principiu (date de identificare i semn tura) al proprietarilor - persoane fizice
sau juridice care vor fi afecta i de amplasarea mijlocului de publicitate i care va constitui,
ulterior, baza de încheiere a contractului;
- document de plat a taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism;
II.Pentru ob inerea Autoriza iei de Construire, beneficiarul (solicitantul) va întocmi i
va depune, urm toarea documenta ie:
- cerere tip pentru emiterea Autoriza iei de Construire, completat cu elemente de
identificare i date tehnice conform proiectului pentru autorizarea execut rii lucr rilor de
construire;
- certificat de urbanism (în copie);
- proiectul pentru autorizarea execut rii lucr rilor de construire întocmit de un proiectant
autorizat, în 2 exemplare;
- documentul de plat a taxei pentru eliberarea autoriza iei de construire;
- documentele, avizele i acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.
III.Pentru ob inerea avizului autorit ii publice locale, în vederea amplas rii
mijloacelor de publicitate temporara, beneficiarul (solicitantul) va depune la registratura
Prim riei orasului Tg.Ocna :
- cerere completat cu elementele de identificare ale beneficiarului inclusiv cu specificarea
scopului publicit ii temporare si perioada solicitataJ dar nu mai mult de 30 zile;
- plan de încadrare în zon - sc. 1:1.000; sc. 1:5.000
- plan de situa ie, la scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a panoului
publicitar i cotat fa de repere fixe identificabile;
- grafica reclamei, din care s rezulte tipul, forma si alc tuirea cu marcarea dimensiunilor si
culorilor adoptate si faptul ca nu sunt necesare funda ii izolate sau prinderi care pot afecta
îmbr c mintea terenului sistematizat (asfalt, dalaj, paviment, etc) si prin urmare sunt
îndeplinite prevederile regulamentului pentru publicitate temporara;
- simulare foto a sistemului publicitar pe loca ia solicitat ;
- extras C.F. nu mai vechi de 3 luni al imobilului în cauz , daca este pe proprietate privata;
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- acordul de principiu (date de identificare i semn tura) al proprietarilor - persoane fizice
sau juridice care vor fi afecta i de amplasarea mijlocului de publicitate i care va constitui,
ulterior, baza de încheiere a contractului, daca este cazul;
Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporar este de maximum 30 de
zile i poate fi prelungit o singur dat , la cererea solicitantului, pentru o perioad cel mult
egal cu cea aprobat ini ial.
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