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PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricicǎ

HOTĂRÂRE
privind instituirea obligaţiei de afişare la loc vizibil a elementelor de identificare a
contractului de ocupare a domeniului public cu mijloace publicitare
amplasate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6;
Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Sector 6;
Ţinând seama de prevederile art. 35 - 47 din Hotărârea Guvernului nr.
955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care solicită A.D.P.D.U.
Sector 6 ocuparea locurilor publice cu mijloace publicitare pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, au obligaţia afişării la loc vizibil a numărului contractului
încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6, precum şi perioada de valabilitate a acestuia.
Art. 2. Prevederile art. 1 se aplică şi tuturor persoanelor fizice şi persoanelor
juridice, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deţin contracte valabile
de ocupare a locurilor publice cu mijloace publicitare.
Art. 3. Termenul pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 este de 60
de zile calendaristice de la data amplasării mijloacelor publicitare.
Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
conform competenţelor.
Art. 5. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Dată:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

