
                                                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                              - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 179 din data de 06.07.2020 
privind completarea HCL nr. 72/27 martie 2019 pentru aprobarea 

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

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
          Având în vedere: 

    - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub 
nr. 201/CLM/06.07.2020; 

- raportul de specialitate nr. 71.662/06.07.2020 al Serviciului Evidenţă   
Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Buzău; 

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

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

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

- prevederile Legii nr. 185/25.06.2013, privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
         În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1) şi alin. (2). lit. c),  art. 139, alin. 
(1) şi alin. (2), coroborat cu art. 5, lit. dd), art. 354 şi 355 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 - Se aprobă completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 

72/27 martie 2019 după cum urmează: 
(1) după articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341 cu următorul 
conţinut : 
Art. 341 - (1) începând cu data adoptării prezentei hotărâri este interzisă 
amplasarea bannerelor publicitare pe raza municipiului Buzău. 



(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) amplasarea bannerelor publicitare ce 
promovează acţiuni ale municipalităţii este permisă numai cu respectarea 
dispoziţiilor prezentului Regulament. 
(3) Orice dispoziţie contrară își încetează aplicabilitatea. 
 
  Art. 2- Celelalte prevederi ale HCL nr. 72/ 2019 rămân neschimbate. 
 

Art. 3 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Arhitectului Şef, 

Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii, precum şi Direcţia Poliţia Locală, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

       INIȚIATOR 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
 

                
                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    
                                          Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- P R I M A R - 
 Nr. 201/CLM/06.07.2020 

 
 
 

 
REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 72/27 martie 2019 pentru 
aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău” 
 

 
        Prin Hotărârea nr. 72/27 martie 2019 Consiliul Local al Municipiului Buzău 
a aprobat „Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”. 
       Având în vedere prevederile Legii nr. 50/199150/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, republicată. 
       Luând în considerare aglomerarea urbană cu mijloace de publicitate care 
sunt amplasate în mod agresiv în lungul  căilor rutiere majore și care 
influențează în mod negativ imaginea urbană a orașului și siguranța circulației, 
propunem interzicerea bannerelor publicitare în municipiul Buzău, excepție 
făcând doar cele ce promovează acțiuni ale municipalității. 
 Prin municipalitate se înțelege UAT Municipiul Buzău, Consiliul Local, 
aparatul de specialitate al primarului, instituții și societăți aflate în subordinea 
Consiliului Local. 
       În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 
 

   
        P R I M A R, 

                                     Constantin Toma 
 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

- Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii - 

Nr. 71.662/06.07.2020 
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 72/2019 pentru aprobarea 

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

 
      
      Urmare a modificărilor legislative intervenite prin Legea 185/25.06.2013 
republicată, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate și prin 
prisma reglementărilor Art. 15 din Lege, coroborat cu prevederile Art. 10 din 
Hotărârea nr. 72/27 martie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău -  
„Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 
de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău” precum și aglomerarea 
urbană cu mijloace de publicitate care sunt amplasate în mod agresiv în lungul  
căilor rutiere majore și care influențează în mod negativ imaginea urbană a 
orașului și siguranța circulației, propunem interzicerea bannerelor publicitare în 
municipiul Buzău, exceptând pe cele ce promovează acțiuni ale municipalității. 
        În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 
    
 
             ŞEF SERVICIU 
               Rodica Cuza                                                        Întocmit,                               
                                                                                     Valerică Stoica 
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