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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 348 din data de 28.12.2018 
pentru aprobarea modificării şi completării „Regulamentului local de publicitate 
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului 

Buzău, Judeţul Buzău” 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
404/CLM/28.12.2018, prin care se propune aprobarea modificării şi completării 
„Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”; 
 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39.546/28.12.2018 al 
Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizul nr. __ din ____________ al comisiei tehnice de amenajare 
teritoriu şi urbanism a municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

  - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea Legii nr. 185/2013 
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;  

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) raportat la alin. (5), lit. c) şi ale art. 45, 
alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 



 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

       
        Art.1.- Se aprobă modificarea şi completarea „Regulamentului local de 
publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza 
municipiul Buzău, Judeţul Buzău” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 180/2017. 
         Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Arhitectului Şef, 
Direcţiei Finanţe Publice Locale, Serviciului Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi 
Licitaţii, precum şi Direcţia Poliţia Locală, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
  
 

INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
                  
 
 
                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                      Eduard Pistol 
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     JUDEŢUL  BUZĂU 
    MUNICIPIUL BUZĂU 

  - PRIMAR – 
  Nr. 404/CLM/28.12.2018        
 
     
 
                    

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării 

„Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău” 

 
 

   Prin Hotărârea nr. 180/2017 Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
aprobat Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău. 

Urmare adoptării Legii nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate, a Legii nr. 250/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul jocurilor de noroc, cât şi a recomandărilor formulate de Camera de 
Conturi Buzău pentru Raportul de audit cu tema „Performanţa serviciului public 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local prin amenajarea, 
organizarea şi exploatarea locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor 
publicitare” în perioada 2015-2017, înregistrat la Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Buzău sub nr. 19.303 din data de 06.07.2018, este 
necesară modificarea şi completarea Regulamentul local de publicitate privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, 
Judeţul Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 180/2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea 
de a fi adoptat în forma redactată. 

 
                                                 
 
                                                  P R I M A R, 

                                     Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                        ROMÂNIA 
                                                   JUDEŢUL BUZĂU     

        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
         -Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii- 

                                                  Nr. 39.546/28.12.2018 
 
 
 
 

R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării 

„Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău” 

 
 
  Prin Hotărârea nr. 180/2017 Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
aprobat Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău. 

Urmare adoptării Legii nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate, a Legii nr. 250/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul jocurilor de noroc, cât şi a recomandărilor formulate de Camera de 
Conturi Buzău pentru Raportul de audit cu tema „Performanţa serviciului public 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local prin amenajarea, 
organizarea şi exploatarea locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor 
publicitare” în perioada 2015-2017, înregistrat la Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Buzău sub nr. 19.303 din data de 06.07.2018, este 
necesară modificarea şi completarea Regulamentul local de publicitate privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, 
Judeţul Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 180/2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus 
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 
 

  SERVICIUL EVIDENȚĂ - ADMINISTRARE  
PATRIMONIU ȘI LICITAȚII, 

Emilia – Izabela Lungu 


