
                     
 

                                                    PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 138/13.05.2022 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii  
de publicitate, reclamă şi afişaj în Sectorul 6 al municipiului București 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al................................. nr....................., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului                   
Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al              
Sectorului 6, nr. ...…și nr. ........; 
 Ţinând cont de prevederile: 
 Art. 8 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 H.C.G.M.B. nr. 488/2018 privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, 
construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate; 
  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 din        
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, 
reclamă şi afişaj în Sectorul 6 al municipiului București, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Se aprobă Ghidul de publicitate comercială în Sectorul 6 al Municipiului București, 
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 3. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri toate mijloacele de 
publicitate existente care nu respectă prezentele reglementări vor fi schimbate în concordanță cu 
prevederile acestora. 
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Directia Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială, 
Direcția Generală de Poliție Locală și Administrația Comercială Sector 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Sectorul 6 al                 

municipiului București 

 

 

Având în vedere: 

- apariţia unor noi acte normative care reglementează diverse aspecte ale autorizării 
și executării firmelor și reclamelor publicitare, cât și a altor forme de publicitate; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construire pentru mijloacele de 
publicitate; 

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

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, privind regimul drumurilor, precum și a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice referitoare 
la execuţia și autorizarea mijloacelor de publicitate; 

 În temeiul art.139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) şi                    
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6,  proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Sectorul 6. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 


