
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE  
Pentru actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 
371/2013, cu modificările și completările ulterioare   

Potrivit prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se 
înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi 
de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a 
treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 154/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate; 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1.816 din 21.01.2020, prin care Viceprimarul 

municipiului – d-nul Bogdan GAVRILESCU propune actualizarea Regulamentului local privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 
371/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1.867 din 21.01.2020, prin care Direcția 
Urbanism și Cadastru susţine actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea 
mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 371/2013, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 5 ale 
Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c), ale art. 139 alin. 3 lit. g) şi ale art. 196 alin. 
1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 – Se actualizează Regulamentul local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 
publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 371/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anexei la prezenta.

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de 
legalitate, Direcției Urbanism și Cadastru și Direcției Patrimoniu, pentru luare la cunoştinţă şi 
conformare.
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