
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
- privind actualizarea Regulamentului local de publicitate

Având în vedere:
- referatul de aprobare înregistrat sub nr.11129/21.05.2021 prin care primarul

oraşului Boldeşti-Scăeni propune proiectul de hotărâre privind actualizarea
Regulamentului local de publicitate;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr.
11130/21.05.2021;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 21/26.02.2014 privind aprobarea
Regulamentului local de publicitate;

- Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de
publicitate, republicată;

- avizului unic CTATU nr.8421/18.06.2021 din cadrul Consiliului Județean
Prahova;

- avizul secretarului general, înregistrat sub nr. 11131/21.05.2021;
- avizele comisiei de specialitate nr. 2 - administrarea domeniului public şi

privat, gestionarea serviciilor de interes local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „c” alin. (6), lit. „c”, 139 alin. (1)

şi ale art. 196 alin. (1) lit. „a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă actualizarea Regulamentului local de publicitate prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Pe data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.
21/26.02.2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate, îşi încetează
aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postarea
pe site-ul pbs.infoprimărie.ro.

Art.4. Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Programe, Achiziţii
publice, Proiecte, Cadastru, Control comercial şi Transport local asigură ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CĂRPUȘOR SANDA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

Boldeşti-Scăeni, 24.06.2021
Nr. 88



Anexă la HCL nr. 88/24.06.2021

REGULAMENT
LOCAL DE PUBLICITATE AL ORASULUI BOLDESTI-SCAENI

Cap. I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte condiţiile în care se desfăşoară
activitatea de publicitate, reclamă şi afişaj în  orasul Boldesti- Scaeni.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică posesorilor de firme,
operatorilor de publicitate, precum şi executanţilor de astfel de lucrări ce îşi
desfăşoară activitatea pe domeniul public şi/sau privat al orasului
Boldesti-Scaeni, precum şi beneficiarilor reclamei şi a proprietarilor de imobile pe
care sunt amplasate mijloace publicitare.

Baza legala

Art. 3. Prezentul regulament are la baza urmatoarele prevederi legale:
- Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de

publicitate;
- Legea nr. 50/1991,republicata privind autorizarea lucrarilor de constructii;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr.50/1991;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Legea nr.148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările

ulterioare
- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
Art.4. Definirea unor termenii utilizaţi pe parcursul prezentului regulament:

a) afiş - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale,
politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie
sintetică şi expus public;

b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a
administraţiei publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic şi
a oportunităţii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de
publicitate temporară, având structuri fără fundaţie;

c) banner - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau
din material textil, în mod obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone
publice;

d) calcan - faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita de proprietate
laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al
unei clădiri vecine;

e) clădire aflată în stare de deteriorare – clădire care prezintă deteriorari ale
faţadelor şi/sau ale elementelor decorative ale acestora, de natura crăpăturilor,
exfolierilor, desprinderilor, dezvelirilor de pe suportul constructiv.



f) ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care
se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni
variabile;

g) firmă - orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la
un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii;

h) incintă - suprafaţa de teren înconjurată din toate părţile de construcţii, de
amenajări sau împrejmuiri;

i) indicator publicitar direcţional (panou direcţional) - înscris, formă ori
imagine care indică o direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se
desfăşoară o anumită activitate. În aceeaşi categorie se includ bannerul vertical,
caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi
speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea;

j) mesh - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic
perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;

k) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive folosite în
scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-
profesioniste ori a unui eveniment;

l) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la
sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

m) panou publicitar - structură provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj
publicitar;

- panou tip city light – panou de tip casetă luminoasă, de dimensiuni mici şi
iluminare din interior cu tuburi de neon;

- panou tip backlit – panou publicitar cu una/două feţe de expunere realizate
din profile de oţel cu rame din tablă ambutisată, cu sistem de întindere a
posterelor şi iluminare din interior cu tuburi de neon;

- panou tip unipol – structură de rezistenţă care se amplasează pe suport
propriu – un singur stâlp de susţinere din ţeavă metalică- la o înălţime faţă
de sol mai mare de 5m;

- tv screen – panou publicitar electronic pentru transmiterea de mesaje
publicitare prin afişarea spotului publicitar în format video

n) proiect publicitar special - construcţie provizorie atipică, creată special în
scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în
alcătuirea sa elemente de fundaţie şi/sau structuri publicitare clasice;

o) promovare - ansamblu de activităţi şi mijloace folosite pentru a difuza un
produs sau serviciu pe piaţă;

p) publicitate - totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate
pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse,
servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor
spaţii, lansări de produse, deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice
formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-
profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi
obligaţii;

q) publicitate luminoasă - publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau
panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea
afişului, panoului ori corpului publicitar;

r) publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea
de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;



s) publicitate stradală (outdoor) - publicitate efectuată în spaţii deschise, în
exteriorul clădirilor;

ş) publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente,
manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse
sau activităţi;

t) reclamă publicitară - activitatea şi inscripţia cu rol de a atenţiona sau de a
convinge publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;

ţ) steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic ataşată la un
suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje
publicitare;

u) structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără
fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse
feţe realizate din materiale uşoare de tip mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea,
pe care se află imprimate reclame şi mesaje publicitare;

v) totem publicitar – structură constructivă sub formă de coloană inscripţionată
cu texte şi elemente grafice prin care o persoană fizică/juridică îşi identifică
activitatea, amplasată în dreptul spaţiului şi numai pe perioada în care îşi desfăşoara
activitatea, fără a perturba activitatea altor agenti economici, şi profilul transversal al
străzii permite circulaţia fluentă atât pietonal cât şi rutier;

x) suprafaţă vitrată – element constructiv care permite luminarea naturală a
unui spaţiu interior, dar şi comunicarea vizuală exterior/interior;

y) sticlă sablată – sticlă cu aspect îngheţat;

Cap. II. Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de
publicitate

Art. 5. (1)Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor
de publicitate, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de
susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii
autorizaţiei de construire pentru construcții provizorii, potrivit Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

(2) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe faţadele
construcţiilor aflate în curs de execuţie a lucrărilor de intervenţii, ori pe elementele de
împrejmuire a şantierului aferent se face cu condiţia autorizării amplasării acestora
împreună cu lucrările privind organizarea executării lucrărilor de construcţii, sau
ulterior, pentru o perioadă mai mică sau cel mult egală cu durata autorizată a
organizării de şantier.

(3) Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor
de publicitate sunt obligaţi să solicite executantului lucrărilor construcţiei suportului
publicitar, autorizaţia de construire sau acordul de publicitate temporară.

(4) Nu se eliberează autorizaţie de construire pentru amplasarea de mijloace
publicitare pe construcţii neautorizate sau construcţii la care au fost făcute intervenţii
neautorizate.

(5) Autorizatia de construire va contine precizari privind obligatiile care
decurg din caracterul provizoriu si durata de existenta limitata a mijlocului de
publicitate autorizat, inclusiv precizari privind termenul de incetare a functionarii
acestuia.



(6) În cazul în care nu este necesară eliberarea autorizației de construire,
amplasarea mijloacelor de publicitate, se face cu respectarea procedurii prevăzute
pentru acordul pentru publicitate temporară.

Art.6. Autorizarea și avizarea mijloacelor de publicitate - acte necesare
I. Autorizarea mijloacelor de publicitate

1. Certificatul de urbanism – actele necesare împreună cu cererea tip se vor
depune conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare.

2. Avize necesare conform certificatului de urbanism;
3. Autorizația de construire – actele necesare împreună cu cererea tip se vor

depune conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a
acesteia aprobate prin Ordinul 839/2009, actualizate la zi. Documentația DT
pentru autorizare va avea conținut simplificat conform Anexei nr. 2 din
normele de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul 839/2009 și
actualizate la zi.

4. Documentaţia necesară pentru emiterea autorizației de construire a firmelor va
cuprinde în mod obligatoriu planșe desenate cu întreaga faţadă a imobilului, și
pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, alte
firme, inscripţii, firide de branşament la utilităţi etc)

II. Acordul pentru publicitate temporară
În vederea obținerii acordului pentru publicitate temporară, se va depune:

- cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu
precizarea scopului solicitării actului;

- documentatia privind rezistenta elementelor de sustinere;
- grafica reclamei, precum şi simulare fotografică, din care să rezulte

culorile folosite, dimensiunile, precum şi materialul din care se va executa;
- acordul autentic al proprietarului imobilului pe care va fi amplasat sistemul

publicitar atunci cand proprietarul nu este autoritatea publica locala;
- documentele de plată pentru emiterea acordului de  publicitate

temporară: taxa de reclamă şi taxa de ocupare a domeniului  public în situaţia în care
activitatea de promovare se desfaşoară pe domeniul public sau privat al orasului
Boldesti-Scaeni.

Art. 7. (1) În cazul în care, la expirarea termenului de încetare a funcţionării
mijlocului de publicitate aprobat nu a fost obţinută prelungirea acestui termen,
proprietarul construcţiei-suport de publicitate are obligaţia desfiinţării mijlocului de
publicitate şi aducerii imobilului la starea iniţială.

(2) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de
încetare a funcţionării mijlocului de publicitate autorizat, proprietarul construcţiei-
suport de publicitate nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la alin. (1), primarul
dispune, prin dispoziţie, desfiinţarea acestuia pe cale administrativă, indiferent de
categoria de proprietate pe care acestea sunt amplasate, fără emiterea unei autorizaţii
de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.



(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în
sarcina proprietarului construcţiei-suport de publicitate şi vor fi recuperate ulterior de
la acesta, în condiţiile legii.

(4) Procedura prevăzută la alin. (2) poate fi declanşată din oficiu de către
primar, de către Inspectoratul de Stat în Construcţii sau la solicitarea deţinătorului
legal al imobilului.

(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligaţia de a lua măsurile
necesare pentru întreţinerea şi repararea acestora, ori de câte ori este necesar.

Cap. III. Stabilirea zonelor de publicitate

Art. 8. În cadrul teritoriului administrativ al orasului Boldesti-Scaeni, sunt
delimitate următoarele zone de publicitate:

a)zona de publicitate restrânsă. Categoriile de mijloace de publicitate şi
amplasamentele pentru  zona restransa sunt reglementate în anexa nr.1.

b)zona de publicitate lărgită – tot teritoriului administrativ al orasului
Boldesti-Scaeni, cu excepţia zonei de publicitate restrânsă delimitată potrivit art. 9
lit. a)

Categoriile de mijloace de publicitate şi amplasamentele pentru  zona largita
sunt reglementate în anexa nr.2.

Cap. IV. Reguli generale privind amplasarea tuturor  mijloacelor de publicitate
Art. 9. (1) Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al

orasului Boldesti-Scaeni, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau
juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.10. (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele
situaţii:
a) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor publice, cu excepţia afişajelor care
anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;
b) pe clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de învăţământ, cultură sau alte
asemenea – cu excepţia unor evenimente publice organizate sau dacă reclama are
legătură cu obiectul de activitate al instituţiei respective şi cu acordul forului tutelar;
c) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;
d) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se
desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării
lucrărilor de consolidare/ restaurare în condiţiile prezentului regulament;
e) pe clădirile aflate în stare de deteriorare. Se vor putea amplasa mijloace de
publicitate, în condiţiile prezentului regulament, numai după reabilitarea şi refacerea
imobilului;
f) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, a
scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;
g) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau zone bogat plantate;
h) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe
colective;
i) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
j) în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin prezentul
Regulament;



k) în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei
autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii
normale a traficului ar putea fi perturbată;
l) pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri;
m) pe stâlpii proprii elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie;
n) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau
în soluţii independente autoportante în traversarea drumului.
o) pe arbori;

(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate
ale clădirilor.

(3) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut,
dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de
semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de
orientare şi informare.

(4) În situaţia în care pe faţada sau pe calcanul unei clădiri sunt amplasate mai
multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea vor fi realizate unitar, ca tip,
dimensiune şi încadrare simetrică, pe faţada sau pe calcanul respectiv.

(5) Se interzice aplicarea (inscripţionarea) firmelor, reclamelor, textelor
publicitare direct pe  împrejmuiri, geamuri, zidurile imobilelor, stâlpilor de orice fel,
trotuarelor sau aleilor prin diverse metode grafice.

Art. 11.Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3 m fata
de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau
juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile si astfel incat sa
nu afecteze accesul si utilizarea acestora.

Art. 12.(1) In scopul asigurarii sigurantei cetatenilor si integritatii bunurilor,
operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale si sisteme
constructive ce respecta prevederile legale privind calitatea in constructii.

(2) Operatorii de publicitate au obligatia sa asigure identificarea panourilor
publicitare prin inscriptionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului,
codul de identificare fiscala a acestuia si numarul Autorizaţiei de construire.

Cap. V
Cap. V. Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate
Secţiunea-I
Reguli generale privind amplasarea firmelor

Art. 13
(1) Firmele se amplasează pe faţadele clădirilor sau în locuri special amenajate

numai după obtinerea autorizaţiei de construire. Amplasarea firmelor, sunt lucrări de
construcţii cu caracter provizoriu; durată de existenţă a firmelor este de maxim 10
ani. Acest termen decurge de la data amplasării firmei (comunicată în prealabil; în
caz contrar se consideră ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei).

(2) Firmele se vor executa, obligatoriu, din materiale rigide; nu se acceptă
firme din materiale fără durabilitate (pânză, poliplan, carton) și vor avea o suprafață
maximă de 6000 cm2 .

(3) Firmele se amplasează pe faţada spaţiului pe care îl definesc, în locuri
special amenajate sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural şi
constructiv, după cum urmează:



a) pe clădirile de locuit având spaţii cu altă destinaţie la parter sau mezanin, se
amplasează numai pe porţiunea de faţadă corespunzătoare acestor spaţii, de regulă
deasupra accesului – încadrată simetric, excepţie fiind în cazul clădirilor de locuit
prevăzute cu parapet plin şi continuu la balconul primului etaj, cu acordul
proprietarilor;
b) firmele în consolă se amplasează la o înălţime minimă de 2.50 m de la nivelul
trotuarului. Faţă de planul vertical al faţadei, firmele vor putea ieşi în consolă
maximum 1.20 m, dar păstrând o distanţă de minimum 1.00 m faţă de planul vertical
ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de
aliniament;
c) copertinele pe care se inscripţionează o firmă vor fi amplasate la minimum 2.50 m
înălţime faţă de nivelul trotuarului şi vor ieşi din planul faţadei maximum 1.50 m; ele
vor păstra o distanţă de minimum 1.00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;
d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuinţe colective sau pe
parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor depăşi dimensiunile elementelor
constructive-suport;
e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu caracter temporar situate
în clădiri de locuinţe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu
acordul proprietarilor afectaţi;

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. e), firmele se amplasează astfel:
a) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte
niveluri decât la parter sau demisol;
b) fără a depăşi limita spaţiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter
sau demisol.

(5) Firmele tip “Totem” se pot amplasa numai în dreptul spaţiului destinat
activităţii care face obiectul publicităţii, fără a perturba activitatea altor agenti
economici, şi profilul transversal al străzii permite circulaţia fluentă atât pietonal cât
şi rutier, şi nu vor folosi în alcătuirea lor lumina dinamică sau intermitentă şi nici
culori în combinaţii specifice semnalizărilor rutiere. Amplasarea acestor firme se va
face numai după obţinerea autorizaţiei de construire şi depunerea declaraţiei fiscale
pentru taxă amplasare totem publicitar  şi stabilirea taxei pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate.

Art. 14. (1) Pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se
pot amplasa, alături de firme, şi alte mijloace de publicitate cu respectarea
prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor.

(2) Publicitatea amplasată pe faţada unui spaţiu comercial se va diferenţia faţă
de firmă prin culoare, formă sau dimensiune.

(3) În cazul clădirilor prevăzute cu o incintă împrejmuită, firmele pot fi
amplasate în aliniamentul stradal sau perpendicular faţă de aceasta, în consolă
ancorate de clădire sau susţinute de un suport amplasat în spatele împrejmuirii.

Art. 15. (1) În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel
încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea şi care să nu
deranjeze traficul auto şi pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale
construcţiei sau firmei.

(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3.00 m de la nivelul
solului.



(3) Firmele iluminate amplasate la mai puţin de 30 m de semnalizările rutiere
nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă.

Art. 16. La montarea/demontarea firmelor, proprietarii acestora au obligaţia
să aducă faţada clădirii la starea iniţiala, prin înlăturarea amprentelor firmelor şi
reparaţii ale zonei de montare, inclusiv rezugrăvirea locală şi readucerea la aspectul
iniţial.

Secţiunea a II-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi
publicităţii luminoase pe imobile şi la sol

Art. 17. (1) Amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat, pe
stâlpii special construiţi pentru susţinerea de cabluri de alimentare electrică a reţelei
de transport în comun şi/sau pe alţi stâlpi ce permit amplasarea de mijloace
publicitare, se realizează cu avizul de publicitate temporară al utorităţii administraţiei
publice locale şi acordul deţinătorului/proprietarului sau administratorului stâlpului.

Art. 18. (1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane şi publicitate
luminoasă, pe calcane, pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât
sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze
structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor.

(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase pe
clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condiţiile legii
de către experţi tehnici atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare,
verificată de verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate
"rezistenţă mecanică şi stabilitate", "siguranţă în exploatare" şi "securitate la
incendiu", prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

(2) Amplasarea panourilor publicitare, pe clădiri, sunt lucrări de construcţii cu
caracter provizoriu cu durata de existenţă de maxim 10 ani. Acest termen decurge de
la data amplasării panoului publicitar (comunicată în prealabil; în caz contrar se
consideră ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei).

(3) Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de
calitate prevăzute la alin. (2) se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani
de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare,
sau ca urmare a acţiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra
construcţiei/elementului constructiv care susţine structura publicitară.

(4) Sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele
publicitare care fac parte integrantă din faţadele clădirilor şi care au fost autorizate
împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 19. (1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de
informaţii de interes public şi local, precum şi informaţii de interes pentru populaţie
în cazul unor situaţii de urgenţă.

(2) Conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi stabilite prin
protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare şi autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv alte instituţii abilitate ale statului.

(3) În cazul construcţiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de
regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afişarea
de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menţinere în amplasament a acestora.



(4) În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de
publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va amenaja obligatoriu
suprafeţele de expunere:

- cu materiale privind propria activitate – în acest caz datorând taxa pentru afişaj
în scop de reclamă şi publicitate;

- cu materiale privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de
interes public, sau cu conţinut informativ privind monumente istorice sau zone de
interes turistic din orasul Boldesti-Scaeni, materiale ce se vor realiza de către
operatorii de publicitate prin efort propriu, conţinutul informativ al acestora va fi pus
la dispoziţie de către Primăria orasului.In acest caz nu se  datorează taxa pentru
afişaj; în situaţia în care Primăria solicită afişarea acestor materiale pentru o perioadă
de cel puţin 3 luni de zile, fără întrerupere, atunci va suporta costul acestora din
bugetul propriu.

Art. 20. (1) În situaţia amplasării pe terasele sau acoperişurile construcţiilor,
panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă vor avea următoarele
înălţimi:
a) cel mult 3.00 m, dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea mai mică de 15.00
m;
b) cel mult 1/5 din înălţimea faţadei, dar nu mai mult de 6.00 m, dacă faţada
construcţiei-suport are înălţimea mai mare de 15.00 m.

(2) Amplasarea panourilor publicitare pe terasele sau acoperişurile
construcţiilor se va face în baza aceloraşi reguli ca pentru panourile publicitare
amplasate pe sol.

Art. 21. (1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să
nu împiedice circulaţia rutieră şi/sau pietonală, ori accesul pietonal şi/sau al
autovehiculelor de intervenţie pe proprietăţi.

(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost
montate, vor fi amplasate astfel încât proiecţia la sol a acestora să fie în totalitate în
interiorul proprietăţii pe care au fost autorizate.

ART. 22. (1) Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute
de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri
publicitare în următoarele condiţii:
a) la distanţă de minimum 4.00 m faţă de limita carosabilului, în cazul în care nu
există trotuar;
b) la distanţă de minimum 1.00 m faţă de limita dinspre carosabil a spaţiului verde de
pe trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor;
c) la minimum 2.50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă mai mare
de 2.20 mp per faţă.

(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,2 mp, se
amplasează la o distanţă de cel puţin 25.00 m între panouri.

(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata mxima de 12,00 mp,
se amplasează la o distanţă de cel puţin 50.00 m între panouri.

(4) În situaţia în care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-
o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse în orice
combinaţie, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, distanţa dintre
panouri va fi de minimum 50.00 m.

(5) În zona de publicitate restrânsă , la sol,  se pot amplasa numai panouri
publicitare de mici dimensiuni.



(6) În zona de publicitate lărgită , la sol şi pe clădiri - pe un amplasament se
pot amplasa panouri publicitare cu dimensiunile de pâna la 8.00 x 3.00 m, cu
respectarea prevederilor alin. (1)-(4); Pe clădirile cu înălţimea mai mare de 15m, din
această zonă, în situaţia amplasării mai multor panouri, acestea vor fi realizate unitar,
astfel încât înălţimile cumulate ale panourilor să nu depăşească ½ din înălţimea
clădirii.

parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Art. 23. (1) Amplasarea sistemelor publicitare se va face cu protejarea spaţiilor
verzi amenajate ca atare şi a arborilor de aliniament stradal.

(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii
panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota
suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul solului.

(3) Panourile publicitare pot fi luminoase sau iluminate cu sursă proprie de
lumină. Alimentarea cu energie electrică a acestora se va face cu fir postat subteran,
fiind interzise cablajele aeriene de la stâlpii de iluminat public, cu excepţia situaţiilor
în care zona domeniului public care este afectată de lucrările de reţele electrice, se
află în perioada de garanţie de bună execuţie pentru
reabilitare/modernizare/consolidare. Doar în aceste situaţii se acceptă provizoriu,
până la expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie, cablajele aeriene.

(4) Panourile publicitare amplasate pe proprietăti private vor avea asigurată
energia electrică necesară iluminatului pe bază de contract cu un furnizor de energie
electrică. Este interzisă racordarea  la reţeaua de iluminat public a orsului Boldesti-
Scaeni.

Art. 24. În lungul drumurilor naţionale si judeţene, conform clasificării
prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de
protecţie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii:

- la minimum 2.50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă
mai mare de 2.25 mp per faţă;

- cu distanţa de minimum 50.00 m între două panouri publicitare, pe
sectoarele de drum din intravilan;

- cu distanţa de minimum 100.00 m între două panouri publicitare, pe
sectoarele de drum din extravilan;

- la minimum 100.00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult
de 4 benzi de circulaţie;

- în afara curbelor cu vizibilitate redusă;
- la minimum 100.00 m faţă de intersecţiile semaforizate.
Art. 25. (1) Amplasamentele aflate în proprietatea publica sau privata a

orasului, destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate
prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

(2) Licitaţiile pentru amplasamentele prevăzute la alin. (1) se organizează pe
zone de publicitate sau/şi tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu
regulamentul local de publicitate.

(3) Primaria orasului Boldesti-Scaeni va asigura accesul nediscriminatoriu al
tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin
regulamentul local de publicitate.

(4) Amplasarea panourilor publicitare, pe domeniul public, sunt lucrări de
construcţii cu caracter provizoriu; durata de existenţă a panourilor publicitare



amplasate pe domeniul public este identică cu perioadă valabilităţi contractului de
închiriere/concesiune.

Art. 26. (1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul
localităţilor vor avea urmatoarele dimensiuni:1,20x1,80 m,3,20x2,40 m,respectiv
4,00x3,00.

(2) În extravilanul localităţilor, pe zona de protecţie a drumurilor publice, pot fi
amplasate şi panouri publicitare având dimensiunea de 8.00 x 3.00 m, 8.00 x 4.00 m,
iar în afara acesteia şi panouri de 14.00 x 4.00 m.

Art. 27. (1) În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi integrităţii bunurilor,
operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale şi sisteme
constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcţii.

(2) Operatorii de publicitate au obligaţia să asigure identificarea panourilor
publicitare prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului,
codul de identificare fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire.

(3) Deţinătorii mijloacelor de publicitate sunt obligaţi să asigure întreţinerea şi
repararea pe întreaga perioadă de menţinere în amplasament a acestora. Materialele
din care se vor executa aceste sisteme vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii
şi vor avea un aspect estetic, care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se
amplasează.

Secţiunea a III- a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Art. 28. (1) Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2.25 m se
pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea
comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii
desfăşurate de beneficiarul publicităţii, în următoarele condiţii:
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0.50 m x 0.90 m;
b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii
care face obiectul publicităţii fără a perturba traficul rutier şi/sau pietonal, şi numai
pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia.

(2) Amplasarea panourilor publicitare mobile pliante se face după obţinerea
avizului de publicitate temporară emis de serviciul de specialitate din cadrul
Primăriei.

Secţiunea a IV-a
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Art. 29
(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar următoarele tipuri de mobilier urban:

adăposturile destinate publicului/staţiile de autobuz, chioşcurile de ziare şi alte
chioşcuri cu activităţi comerciale, coloanele port-afiş, cabinele telefonice şi altele
asemenea, cu respectarea prevederilor Regulamentului local privind amplasarea
mijloacelor de publicitate.

(2) Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi utilizate ca
suport de publicitate pentru panouri unitare de 1.20 x 1.80 m;



(3) Chioşcurile cu activităţi comerciale , cu exceptia celor de ziare, pot fi
utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare de 1.20 x 1.80 m; în cazul în
care sunt amplasate mai multe panouri, suprafaţa totală de publicitate pentru un
chioşc nu va depăşi 6.00 mp.

(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperişul adăposturilor destinate
publicului, staţiilor de autobuz şi al chioşcurilor.

Secţiunea a V-a
Reguli generale privind publicitatea pe stâlpi (bannere, indicatoare publicitare
direcţionale, steaguri publicitare)

Art. 30. Amplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de
evenimente culturale, economice, stiintifice si altele de aceasta natura se avizeaza pe
baza documentatiei privind rezistenta elementelor de sustinere, precum si cu acordul
proprietarului elementelor de sustinere utilizate in acest scop.

Art. 31. La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:
a) nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone inzone in care

impiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorica sau in
locuri in care exista panouri publicitare;

b) este interzisa amplasarea  pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in
scopul exclusiv de sustinere a bannarelor;

c) bannerele montate perpendicular pe axul drumurilor vor fi amplasate la o
inaltime de minima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea
rutiera si imaginea urbana.

Art.32. (1) Steagurile publicitare şi mijloacele publicitare tip “pancartă” (cu
ocazia diverselor evenimente sau manifestaţii) montate pe catarg sau pe stâlpii de
iluminat public, la înălţimea minimă de 2.50 m de la cota terenului amenajat, se
amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulaţiei rutiere.

(2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag.
(3) Durata de menţinere a acestor mijloace publicitare va fi de maximum 30 de

zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 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
legislaţia în vigoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei rutiere.

Secţiunea a VI-a
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Art. 33. (1) Se pot amplasa mijloace publicitare de tip mesh-uri, easy change -
material PVC - numai pe calcanele clădirilor situate în zonele de publicitate lărgită ,
pe o perioada de  maxim 3 luni. Este permisă ocuparea integrală a calcanelor, fară a
acoperi suprafeţele vitrate ale clădirilor.

(2) În situaţia amplasării de mijloace publicitare de tip mesh-uri, easy change -
material PVC – pe un calcan pe care există amplasate panouri publicitare, se vor
respecta procentele de ocupare ale calcanului asa cum au fost definite la art. 23.

(3) Pe clădirile situate în zonele de publicitate restrânsă, inclusiv pe
monumentele istorice - se poate amplasa plasă de protecţie numai în situaţia în care



aceasta constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de
consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, şi numai dacă
reproduc imaginea construcţiei după consolidare/restaurare, eventualele texte de
publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafaţa totală a acesteia;

(4) Amplasarea acestor mijloace publicitare se face în baza Avizului de
publicitate temporară.

Secţiunea a VII-a
Reguli generale privind  publicitatea temporară şi proiectele publicitare speciale
amplasate la sol

Art. 34. (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la
publicitate temporară, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va face numai după
obţinerea acordului pentru publicitate temporară. Perioada de valabilitate a acordului
pentru publicitate temporară este de 1 luna de zile şi poate fi prelungită o singură
dată, la cererea solicitantului, cu o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial

Art. 35. În vederea obţinerii acordului pentru publicitate temporară, mijloacele
de publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată
determinată şi precizată în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de
solicitant;
b) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin acordul
pentru publicitate temporară, în cel mult 24 de ore;
c) toate amplasamentele aprobate prin acordul pentru publicitate temporară să fie
aduse la starea iniţială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de
valabilitate a avizului pentru publicitate temporară.

Art. 36. (1) Pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice se pot
amplasa mijloace publicitare tip prisma sau alte proiecte publicitare speciale numai
pe cele situate în zona de publicitate lărgită.

(2) Pe domeniul public sau privat al orasului Boldesti-Scaeni se pot amplasa
mijloace publicitare tip prisma sau alte proiecte publicitare speciale pe următoarele
amplasamente:

-Centrul civic al cartierului Boldesti;
-Centrul civic al cartierului Scaeni
-zona caminului cultural din Seciu.

(3) Prin derogare de la prevederile aliniatului (2), pe perioada desfăşurării
unor evenimente de anvergură organizate de către Primăria orasului Boldesti-Scaeni
sau aceasta are calitatea de coorganizator, aceste mijloace publicitare se pot amplasa
şi în alte locuri, strict pe perioada desfăşurării evenimentelor.

Secţiunea a VIII-a
Reguli generale privind  amplasarea afişelor publicitare şi a anunţurilor de mică
publicitate



Art.37. (1) În vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii
de expresie şi esteticii urbane, autorităţile administraţiei publice locale vor instala în
amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate,
panouri speciale destinate afişelor publicitare şi anunţurilor de mică publicitate.

(2) Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curăţate periodic prin grija
compartimentelor de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

(3) Amplasarea afişelor colante, inclusiv afişele electorale, se va face doar pe
panourile speciale destinate acestora; toate afişele vor fi avizate de către serviciul de
specialitate din cadrul Primăriei orasului Boldesti-Scaeni;

(4) Este interzisă amplasarea de afişe publicitare care să acopere alte afişe
publicitare postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor
evenimente (acţiuni, campanii) aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

(5) Amplasarea afişelor, distribuirea de mostre şi tipărituri (pliante, flyere, etc)
prin intermediul difuzorilor volanţi sau din aparate de zbor, se va desfăşura în baza
avizului emis de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei orasului Boldesti-
Scaeni.

SECŢIUNEA a IX-a
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare şi pe mijloace de
transport în comun

Art. 38. (1) Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate (care sunt
adaptate realizării de reclamă şi publicitate), prin lipirea de afişe, montarea de
panouri sau inscripţionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi
autorizate să circule pe teritoriul localităţii cu condiţia obţinerii avizului pentru
publicitate temporară, pe o durată determinată şi pe un traseu stabilit de autoritatea
administraţiei publice locale, conform prevederilor conţinute în avizul pentru
publicitate temporară, şi în următoarele condiţii:

- nu se permite staţionarea pe drumurile publice sau în locurile vizibile
dinspre acestea

- circulaţia convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor
speciale, în baza avizului emis de autorităţile administraţiei publice, cu durata de
valabilitate de o zi

- înainte de a fi puse în circulaţie aceste tipuri de vehicule, se vor achita
taxele de publicitate, excepţie de la aceste taxe făcând vehiculele aparţinând
serviciilor afişate în subordinea Consiliului Local

- este interzis ca aceste tipuri de vehicule să circule în convoi mai mare de
2 maşini, cu o viteză mai mare de jumătate din viteza maxim admisă pe tronsonul de
stradă

Art. 39. Se pot amplasa reclame realizate din materiale autocolante şi/sau
vopsite pe mijloacele de transport public local de călători:  autobuze, microbuze, cu
condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul
mijlocului de transport.

CAP. VI. Reglementări fiscale
Art.40 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate



(1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt
reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.

(2) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în orasul
Boldesti-Scaeni în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă
persoană precum şi orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamăşi publicitate într-un loc public, datorează taxa de reclamă şi
publicitate precum şi taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate către bugetul
local al orasului Boldesti-Scaeni.

(3) Prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate are obligaţia de a depune
lunar, pânăla data de 10 ale lunii declaraţia privind obligaţiile de plată, provenind din
taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate, aferente lunii anterioare. (model 2006
ITL 013 aprobat prin Ordinul 2052/2006).

(4) Taxa de reclamă şi publicitate este suportată de beneficiarul serviciului de
reclamă şi publicitate şi se plăteste de către prestatorul serviciului de reclamă şi
publicitate, lunar până la data de 10 ale lunii urmatoare datorării taxei.

(5) În cazul în care panoul, afişajul sau structura de afişaj este închiriată altei
persoane, utilizatorul final va datora taxa şi va depune declaraţia pentru stabilirea
taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate sau taxa de afişaj în scop de reclamăşi
publicitate.

(6) Persoana care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamăşi publicitate are
obligaţia depunerii declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei de afişaj în scop
de reclamăşi publicitate în termen de 30 de zile de la data amplasării. ( model 2006
ITL 014 aprobat prin Ordinul 2052/2006). Taxa pentru afişaj în scop de reclamăşi
publicitate se plăteşte de utilizator anual, în doua rate egale, până la data de 31martie
si 30 septembrie inclusiv.

Art.41. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate nu se aplică în
următoarele cazuri:

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop
de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când
acestea fac reclamă unor activităţi economice.

2. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj
în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul,
afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de
această ultimă persoană.

3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru
afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul
clădirilor.

4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru
panourile de identificare a instalaţiilor energetice, pentru marcaje de avertizare sau
marcaje de circulaţie, precum şi pentru alte informaţii de utilitate publică şi
educaţionale.



5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin
construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate

6. Nu se aplică taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru
activități cu caracter caritabil

Cap. VII Sancţiuni

Art. 42. Sancţiunile prevăzute în prezentul Regulament vin în completarea
celor referitoare la nerespectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea
construcţiilor, urbanismul şi amenajarea teritoriului - Lega 50/1991-republicată şi
actualizată, privind autorizarea lucrărilor de constructii şi unele măsuri pentru
realizarea locuinţelor, precum şi cu cele ale Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi
autorizarea mijloacelor de publicitate.

Art. 43. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea
contravenţională. Sanctiunile se pot aplica atât persoanelor juridice cât şi fizice, dupa
calitatea celei care contravine normelor prezentului Regulament.

Art. 44. În condiţiile prezentului Regulament constituie contravenţii şi se
sancţionează, următoarele fapte:

a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară
ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la
baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură
proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de construire-
amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

b) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi
dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament -amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a
vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a
mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal-
amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

d) nerespectarea obligaţiei de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la
starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate
amplasate la nivelul solului-amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

e) nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi
afişarea permanentă a unor mesaje în cadru – amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

f) amplasarea de afişe publice, a anunţurilor de mică publicitate în alte locuri decât
pe panourile special destinate acestora-amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Art. 45. (1) În condiţiile prezentului Regulament nu sunt aplicabile prevederile
art. 28 al Ordonanţei nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor – cu
privire la posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la data
încheierii procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate
din minimul amenzii.

(2) Amenzile contravenţionale pot fi achitate la casieria Primariei cat  şi prin
intermediul instrumentelor de plată electronică, aşa cum acestea sunt prezentate pe
site-ul Primăriei Boldesti – Scaeni .



(3) În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi alin. (2) al Ordonanţei nr.
2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, dispoziţiile d prin care se stabilesc
şi se sancţionează contravenţiile din prezentul regulament intră în vigoare în termen
de 10 zile de la data publicării.

Art. 46. (1) Constatarea contravenţiilor se face de către organele de control ale
autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, de către poliţiştii locali în
cazul contravenţiilor săvârşite de operatorii economici.

(2) Aplicarea sancţiunilor se face de către şeful compartimentului care
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, de
către primarul localităţii în care s-a săvârşit contravenţia, în cazul contravenţiilor
constatate de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale
sau de către poliţiştii locali.



ANEXA NR 1
La Regulamentul local de publicitate

ZONĂ DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ

1. Zonele centrale
2. Zone de protecție a patrimoniului construit
3. Zona de protecție peisageră

Nota: În această zonă este permis a se amplasa următoarele mijloace publicitare:
1 Firmă
2 Afiș
3 Steag publicitar
4 Structură publicitate autoportantă



ANEXA NR 2
La Regulamentul local de publicitate

ZONĂ DE PUBLICITATE LĂRGITĂ

Toate zonele localității cu excepția celor menționate la ANEXA NR 1 și acolo unde
prevederile legale interzic publicitatea.
Nota: În această zonă se pot amplasa mijloacele de publicitate prevăzute în
Regulamentul local de publicitate.



ANEXA NR 3
La Regulamentul local de publicitate

Către
Primarul orașului Bolșdeti-Scăeni

C E R E R E
pentru emiterea avizului de publicitate temporară

Subsemnatul_____________________________________________________
___ C.N.P.______________ cu domiciliul/ sediul în judeţul_____________,
municipiul/ oraşul/ comuna__________________ satul_____________, sectorul___,
cod poştal__________, strada__________________, nr___, bloc___, scara___,
apart.___, telefon/fax________________, email _____________________, în
calitate de reprezentant al_____________________________,
C.U.I.______________
în conformitate cu prevederile Regulamentului local de publicitate al orașului
Boldești-Scăeni aprobat prin HCL nr.__/_____2021, solicit emiterea AVIZULUI
PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ în scopul:

1. Amplasare mijloc de publicitate ce nu necesită fundații:



 panou publicitar mobil- panou
publicitar de dimensiuni reduse, amplasat
la sol, fără fundație sau alt sistem de
fixare, stabilizat prin propria greutate

 utilizarea mobilierului urban ca suport
publicitar

 amplasarea indicatoarelelor publicitare
direcționale și a casetelor pe stâlpi, a
bannerelor și a steagurilor publicitare

 amplasarea mesh-urilor

proiect publicitar special - construcție
provizorie atipică, creată special în
scopul promovării unui produs, a unui
serviciu sau eveniment și care nu are în
alcătuirea sa elemente de fundație și/sau
structuri publicitare clasice

afiș/ poster publicitar- mijloc de
transmitere a mesajelor publicitare,
culturale, comerciale, politice, de
instructaj și altele asemenea, imprimat pe
suport hârtie sau pe folie sintetică și
expus public

în cadrul campaniei publicitare şi/sau activităţii de
promovare________________________
_________________________________________
care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului/ al unităţii administrativ-
teritoriale/ pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: imobilul– terenul
şi/ sau construcţii, situat în orașul Boldești-Scăeni, strada
__________________________, nr.____, bloc___, scara___, apart.___,
nr.C.F.____________, nr. cadastral___________, parcela______, sola______ sau
identificat prin____________________________________

în sprijinul identificării imobilului anexez:
- planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1:______, eliberate de OCPI

sau compartimentul de cadrastru al Primăriei orașului Boldești-Scăeni și extrasul de
carte funciară de informare pentru imobilele înscrise în cartea funciară

-
____________________________________________________________________
pe suprafața de _____________ m2 a terenului și/sau construcției pentru care solicit
avizul
pe durata determinată: din data__________________până în
data___________________

2. Autorizare circulație pe vehicule publicitare şi pe mijloace de transport
în comun prin lipirea de afişe, montarea de panouri, inscripţionarea cu texte
publicitare ori altele asemenea, identificat prin
___________________________________________
pe durata determinată: din data__________________până în
data__________________pe traseul
________________________________________
Anexez următoarele:

- Documentatia privind rezistenta elementelor de sustinere
- Grafica reclamei, precum şi simulare fotografică, din care să rezulte culorile

folosite, dimensiunile, precum şi materialul din care se va executa
- Acordul autentic al proprietarului imobilului pe care va fi amplasat sistemul

publicitar atunci cand proprietarul nu este autoritatea publica locala
- Documentele de plată pentru emiterea acordului de  publicitate temporară:

taxa de reclamă şi taxa de ocupare a domeniului  public în situaţia în care



activitatea de promovare se desfaşoară pe domeniul public sau privat al
orasului Boldesti-Scaeni.

Data,                                       Semnătura,

ANEXA NR 4
La Regulamentul local de publicitate

AVIZ PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ
Nr. _______ din ___________

Ca urmare a cererii adresate de
______________________________________________ având C.N.P./ C.U.I.
______________________________, cu domiciliul/ sediul în judeţul
___________________________, municipiul/ oraş/ comuna / satul
_________________, sectorul___________, cod poştal___________, strada
__________________, nr. _____, bloc _________, scara _______________, apart.
____ telefon/ fax _________________, email __________________, înregistrată cu
nr. ___________din data _______________.
În conformitate cu H.C.L. nr. ___________ din ______________se

A v i z e a z ă      f a v o r a b i l
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______
pentru imobilul – terenul şi/ sau construcţii, situat în orașul Boldești-Scăeni, strada
________________________, nr._______, bloc ________, scara ______, apart.
_____,
nr. C.F. _________________________, nr. Cad.
______________________________,
Publicitatea începe în data de ___________________ până la data
___________________.
Beneficiarul publicităţii este _______________________________________cu
domiciliul/ sediul în judeţul __________, municipiul/ oraş/ comuna/ sat



____________, sectorul___, cod poştal___________, strada______________, nr.
___, bloc ____, scara ___, apart.___.

PRIMAR,                                                             ARHITECT ŞEF,

Întocmit,

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI

Se prelungeşte valabilitatea
Avizului pentru publicitate temporară

Nr. _______ din ___________
De la data de ________________ până la data de ________________

PRIMAR,                                                             ARHITECT ŞEF,

Întocmit,





Nr. 11129/21.05.2021

REFERAT

Subsemnatul Bucuroiu Constantin, primar al Oraşului Boldeşti-Scăeni, supun
spre analiză Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind actualizarea
Regulamentului local de publicitate aprobat prin HCL nr. 21/26.02.2014.

În baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 185/2013
privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate republicată și Ordonanța
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor actualizată cu modificările și
completările ulterioare, vă prezint următoarele:

Prin HCL nr. 21/26.02.2014 a fost aprobat Regulamentul local de publicitate.
Legislația care a stat la baza actualului Regulamentul local de publicitate a

suferit completări și modificări.
Pentru punerea în acord a Regulamentului local de publicitate cu noile

prevederi legislative este necesară o actualizare a procedurii de emitere a
autorizațiilor de construire și a avizelor/acordurilor specifice de publicitate cât și
extinderea zonelor de publicitate restrânsă pe întreaga suprafață reprezentată de:
„zonele construite protejate stabilite prin documentaţiile de urbanism aprobate în
condiţiile legii, centrele istorice ale localităţii, precum şi zonele de protecţie ale
monumentelor istorice, monumentelor de for public şi/sau monumentelor naturii,
zonele de protecţie ale obiectivelor cu valoare arhitecturală şi/sau ambientală
deosebită.”

Prin referatul înregistrat sub nr. 10245/ 11.05.2021, arhitectul șef al orașului
solicită actualizarea Regulamentului local de publicitate aprobat prin HCL nr.
21/26.02.2014

Faţă de cele mai sus prezentate supun aprobării consiliului local actualizarea
Regulamentului local de publicitate, prevăzut în anexă.

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat!

P R I M A R,
BUCUROIU CONSTANTIN

Consiliului Local al Oraşului Boldeşti-Scăeni



SERVICIUL URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI,
PROGRAME, ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE,
CADASTRU, CONTROL COMERCIAL
ŞI TRANSPORT LOCAL
NR. /

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind actualizarea

Regulamentului local de publicitate.

În conformitate cu:
-prevederile art. 8 și art. 11 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea si

autorizarea mijloacelor de publicitate actualizată cu modificările și completările
ulterioare

- prevederle art. 129 alin. (2), lit. „c” alin. (6), lit. „c”, 139 alin. (1)  şi ale art.
196 alin. (1) lit. „a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Ținând seama de:
-noile modificări și completări ale legislației care a stat la baza  actualului

Regulament local de publicitate (Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea
mijloacelor de publicitate; Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de
constructii; Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.50/1991, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii și
Legea nr.153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale a
cladirilor)

-prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr.185/2013 privind amplasarea si
autorizarea mijloacelor de publicitate actualizată cu modificările și completările
ulterioare

-pentru amendarea Regulamentului local de publicitate a fost constituit un grup
de lucru format din următorii specialiști: arh. Fabian Liviu Marian, urb. Kelesidis
Ana Maria, reprezentat al poliției orașului ag. Nicolae Dragoș, reprezentant APM
Mirică Mihai, reprezentant al Direcției pentru cultură Prahova arh. Bondrea
Alexandru, reprezentanți ai primăriei orașului – viceprimar Dincă Florin Ionuț și
arhitect șef Gică Daniel

-avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a
județului Prahova înregistrat la Primăria orașului Boldești-Scăeni sub nr.
7722/22.06.2021.

Se propune actualizarea Regulamentului local de publicitate aprobat prin
HCL nr. 21/26.02.2014 pentru:

 extinderea zonelor cu publicitate restrânsă actuale {Calea Unirii pe sectorul
cuprins între sediul Primăriei (imobilul cu numărul stradal 67) și blocul nr. 3 (imobil
cu numărul stradal 49), Strada Bucovului pe sectorul cuprins între imobilul cu
numărul stradal 1 și cu imobilul cu numărul stradal 7 și Seciu (strada Prinicipală) pe
sectorul cuprins între imobilul cu numărul stradal 65A și imobilul cu numărul stradal



67E și sectorul cuprins cuprins între imobilul cu numărul stradal 366 și imobilul cu
numărul stradal 378} pe întreaga suprafață a zonelor centrale și a zonelor de protecție
a patrimoniului construit / natural, așa cum sunt stabilite în Planul Urbanistic General
actual și în vigoare

 Punerea în acord a Regulamentului local de publicitate cu noile
prevederi legale privind procesul de autorizare/avizare a mijloacelor de
publicitate.

Având în vedere cele prezentate mai sus consider că inițierea acestui Proiect de
hotărâre este necesară și oportună.

Intocmit,
Gică Daniel-Dumitrache



R O M Â N I A
JUDEŢUL  PRAHOVA
ORAŞUL BOLDEŞTI - SCĂENI
CONSILIUL  LOCAL
Nr. 11131/21.05.2021

A  V  I  Z
===========

- asupra proiectului de hotărâre privind actualizarea Regulamentului local de
publicitate

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al oraşului Boldeşti-Scăeni,
analizând proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind actualizarea
Regulamentului local de publicitate, am constatat următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin.(1) din Legea nr. 185/2013 privind
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată autorităţile
administraţiei publice locale din municipii şi oraşe, precum şi comunele cu
monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial - UNESCO vor aproba prin
hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, regulamentul local de publicitate.

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 243, alin. (1)
lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest
proiect.

SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI
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