
HOTĂRÂREA NR. 204

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea Regulamentului local de publicitate stradală in oraşul Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului oraşului Sinaia înregistrată sub nr.
30882/07.11.2018 şi Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr.
30885/07.11.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

./ Legea nr.154/20 17 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/20 13 privind amplasarea
si autorizarea mijloaceor de publicitate;

./ Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si
actualizata;

./ Prevederile Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism Pentru
oraşul Sinaia

./ Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cap.VII art. 484 si art.486;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 36 alin.(2) lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) si art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Aprobă Regulamentul de publicitate stradală în oraşul Sinaia, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Începând cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 5412018.

Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici
Publice, Poliţia Locală, Serviciul Buget şi Resurse Umane si Serviciul Urbanism si Cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Dir. Poliţia Locală
1 ex. Dep. Politici Publice
I ex. Servo Urbanism şi Cadastru
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu

EAZĂ,



Anexa la HCL. Nr.204/22.11.2018

REGULAMENT LOCAL DE PUBLICITATE
PRIVIND AMPLASAREA ŞI AUTORIZAREA MIJLOACELOR

DE PUBLICITATE IN ORAŞUL SINAIA

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar pentru amplasarea si autorizarea activitatii de
publicitate in oraş Sinaia, in vederea asigurarii unui cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos,
pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor
privind asigurarea calitatii in constructii.

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplica: autoritatilor publice locale si tuturor persoanelor fizice si
juridice implicate in activitatea de publicitate.

Art. 3 Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor:
,./ Legea nr.154/2017 - privind modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si

autorizarea mijloacelor de publicitate
,./ Legea nr. 185/2013 - privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate
,./ Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - cu toate modificarile si

completarile ulterioare, republicata si actualizata;
,./ Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;
,./ Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;
,./ Legea nr. 153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor;
,./ Ordonantei nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor;
,./ HGR nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind

organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de
interes local;

,./ Legea 227/2015 privind Codul fiscal - cu toate modificarile si completarile ulterioare
,./ Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;

,./ Prevederile Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism Pentru oraşul
Sinaia

Art. 4 Orice mijloc de publicitate poate fi instalat si folosit doar cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

CAPITOLUL II
DEFINITII SI CLASIFICARI
Art. 5 Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului:
1. 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;
2. 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;
3. ban ner - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau din material textil, În mod
obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat În zone publice;
4. calcan - faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita de proprietate lateral sau posterioară,
destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine;
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5. ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LeD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi
altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile;
6. 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;
7. incintă - suprafaţa de teren înconjurată din toate părţile de construcţii, de amenajări sau împrejmuiri;
8. indicator publicitar dlrecţlonal (panou direcţionat) - 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
include: bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi
speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea;
9. mesh - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de
obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;
10. mijloace de publicitate si promovare - ansamblu de elemente constructive ( suporturi
publicitare,mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale,
artizana le sau liber profesioniste ori a unui eveniment;
11. panou publicitar - structură provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj publicitar;
12. Panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fara fundatie sau alt
sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate.
13. Proiect publicitar special - constructie provizorie atipica, creata special in scopul promovarii unui
produs, a unui serviciu sau eveniment si care nu are in alcatuirea sa elemente de fundatie si/sau structuri
publicitare clasice.
14. Promovarea reprezinta ansamblul de activitati si mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu
pe piata.
15. Publicitatea - reprezinta totalitatea modalitatilor instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita
cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul
asupra unor evenimente, a destinatiei unor spatii, lansari de produse, deschideri de magazine si altele
asemenea, precum si orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-
profesioniste avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.
16. Publicitate luminoasa - publicitate realizata prin corpuri luminoase, afise sau panouri luminate printr-o
sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afisului, panoului ori corpului publicitar.
17. Publicitate pe vehicule - publicitate realizata prin lipirea de afise, montarea de panouri sau vopsirea
vehiculelor in scopuri publicitare.
18. Publicitate stradala (outdoor) - publicitate efectuata in spatii deschise, in exteriorul cladirilor.
19. Publicitate temporara - publicitate realizata cu ocazia unor evenimente, manifestatii culturale sau
sportive, electorale, precum si pentru actiuni de promovare de produse sau activitati.
20. Reclama publicitara - activitate prin care o persoana fizica sau juridica promoveaza un brand,
marca,serviciu, informatie utila, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute in scopul
de a convinge, a face cunoscut sau a atentiona publicul larg
21. Steag publicitar - piesa de stofa, panza sau material plastic atasata la un suport lance, catarg sau
stalp, purtand culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare.
22. Structura de publicitate autoportanta - cadru suport amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de
fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fete realizate din materiale usoare de tip mesh,
plasa fina, panza si altele asemenea, pe care se afla imprimate reclame si mesaje publicitare.
23. Copertina - sistem publicitar, retractabil care ofera protectia vitrinelor si spatiilor comerciale
24. Mesh digital-suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafata exterioara a unui imobil si care
foloseste modul electronic de afisare a reclamei

Art. 6 Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul orasului Sinaia se clasifica dupa modul de
autorizare astfel:
1. Mijloace de publicitate pentru a caror amplasare este necesara obtinerea autorizatiei de construire:

Firme - litere volumetrice;
panouri publicitare;
ecrane si publicitati luminoase;
mesh-uri (conform art. 38. pct. 1, lit. a, b din Legea 185/2013)
copertine.

2. Mijloacele de publicitate pentru a caror amplasare este necesara obtinerea avizului pentru pubicitate
temporara:

bannerele;
steagurile publicitare;
proiectele publicitare speciale;
afise publicitare si anunturi de mica publicitate;
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publicitate pe vehicule.

3. Pentru amplasarea oricarui mijloc de publicitate pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia este
necesar incheierea unui contract de inchiriere sau obtinerea acordului de publicitate temporara intre
solicitant si Primaria orasului Sinaia.
4. Pentru amplasarea sagetilor indicatoare si a panourilor publicitare mobile este necesara doar incheierea
contractului de inchiriere. Pentru sagetile indicatoare este necesar ca solicitantul sa faca dovada autorizarii
de catre Ministerul Turismului ( pentru unitatile de cazare) sau a autorizatiei de functionare emisa de
Primaria Sinaia-Politia locala ( pentru unitatile de alimentatie publica, restaurant, cafenele etc).

Art. 7 Constructiile provizorii folosite ca sisteme publicitare pot fi clasificate astfel:
7.1 Functie de tipul acestora:

firme - litere volumetrice;
panouri de afisaj;
ecran publicitar;
ban ner;
indicator publicitar;
steag publicitar.

7.2 Functie de modul de amplasare:
pe baza autorizatiei de construire;
pe baza contractului de inchiriere;
pe baza avizului pentru publicitate temporara.

7.3 Functie de proprietatea asupra amplasamentului:
proprietate privata - persoane fizice / persoane juridice;
oraş Sinaia - proprietate publica / proprietate privata.

7.4 Functie de zonarea publicitatii:
zona de publicitate restransa;
zona de publicitate largita.

CAPITOLUL III
PROCEDURA DE AVIZARE SI AUTORIZARE

Art. 8 Modalitatea de amplasare a firmelor - litere volumetrice si sistemelor publicitare se face pe baza
autorizatiei de construire, a contractului de reclama si publicitate respectiv pe baza acordului pentru
publicitatea temporara. Toate mijloacele de reclama si publicitate vor fi avizate de catre Departamentul
Politici Publice.
Art. 9 Procedura de autorizare este cea prevazuta de legislatia in vigoare, si anume Legea 50/1991 -
republicata, modificată şi completată, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Ordinului 839
/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicata si actualizata.
La emiterea autorizaţiei de construire, emitentul va include in mod obligatoriu precizări privind obligaţiile
care decurg din caracterul provizoriu şi durata de existenţă limitată a mijlocului de publicitate autorizat,
inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării acestuia.
Art. 10 Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligaţi să permită
executarea lucrărilor pentru amplasarea acestora numai în baza autorizaţiei de construire, emisă în
condiţiile Legii 50/1991, republicată, modificată şi completată si a prezentului Regulament.
Art.11 (1) In cazul în care, la expirarea termenului de funcţionare a mijlocului de publicitate autorizat, 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) In situaţia in care, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de incetare a funcţionării mijlocului
de publicitate autorizat, proprietarul construcţiei-suport de publicitate nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la
alin. (1), primarul dispune 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 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, 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 ..
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Art. 12. Etapele procedurii de autorizare I avizare:
(1) Certificatul de urbanism - este actul de informare, prin care solicitantului i se fac cunoscute conditiile
necesare autorizarii, inclusiv lista avizelor si acordurilor.
Se elibereaza solicitantului (orice persoana fizica sau juridica) in maximum 30 zile de la data inregistrarii
cererii, in baza unei documentatii compuse din:
a) cererea-tip (formularul-model F.1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism"), în conformitate
cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv
localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evldentterea imobilelor În cauză, astfel:
1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cad astru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă,
la una din scările 1:1.000, 1:500, semnat si stampilat de un topograf autorizat;
2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cad astru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de
pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către
biroul de cad astru şi publicitate imobiliară, copie de pe planul cadastral.
c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Legea 50/1991 republicată, modificată şi completată,
certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului,
precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile
documentaţii lor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant -
persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act
care să ateste dreptul de proprietate.
(3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a
unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de
definire a scopului solicitării.
(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă
dreptul de a executa lucrări de construcţii.

(5) Autorizatia de construire - este actul administrativ care permite executarea lucrarilor de montare a
mijlocului publicitar.
Se elibereaza solicitantului (de regula detinatorului unui titlu asupra imobilului, teren si /sau constructie) in
maximum 30 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:
(1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism
aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţie! de construire, inclusiv anexa - se
utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare»obţinut de
la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) certificatul de urbanism, în copie;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de
plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea
nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un
exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului
competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de
intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea
creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii, un
exemplar;
f) imagini 3D plasate in plan.

(6) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentaţia pentru autorizarea executării
lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism,
avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi
este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv
anexa - (se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare»
obţinutde la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei
tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi
certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

4



(7) La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere
următoarele:
a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se
solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. In această situaţie, solicitantul are obligaţia
de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază
(D.TAC.), documentaţia tehnică - D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi
desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz
circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de
salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;
b) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare,
sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două
exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

(8) Avizul pentru publicitate temporara (formular tipizat) este actul ce poate fi emis de autoritatea publica
locala la cererea solicitantilor si care permite amplasarea sistemelor publicitare care nu necesita fundatii
utilizate in cadrul unor campanii publicitare si/sau activitati de promovare ce nu depasesc 30 zile, care se
desfasoara pe domeniul public sau privat al oraşului sau proprietatea privata a persoanelor fizice sau
juridice.

Se elibereaza solicitantului (orice persoana fizica sau juridica), in baza unei documentatii compuse din:
cerere pentru eliberare aviz publicitate temporara (formular tipizat, anexa 3)
certificat de inmatriculare sau codul fiscal (copie)
schita/foto sistem publicitar
acordul proprietarului imobilului pe care va fi amplasat sistemul publicitar (unde este cazul);
documentele de plata pentru emiterea acordului publicitate temporara: taxa de reclama si taxa de
ocupare domeniu public stabilite anual de Consiliul local (in situatia in care activitatea de promovare
se desfasoara pe domeniul public sau privat al oraşului Sinaia).
in cazul in care sistemul publicitar va fi amplasat in zona de siguranta a intersectiilor se va face
dovada ca se respecta normele privind circulatia rutiera - aviz Politia Rutiera.

(9) Documentatia necesara prelungirii avizului pentru publicitate temporara este compusa din:
cerere completata de beneficiar
avizul initial (formular tipizat - completat al anexei 3)
documentele de plata ale taxelor aferente (taxa de prelungire este egala cu valoarea taxei de
emitere)

(10) Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară este de maximum 30 de zile şi poate fi
prelungită o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.
(11)La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporara, solicitantul are obligatia de a
desfiinta constructia si de a aduce amplasamentul pe care a fost montata aceasta la starea initiala, in caz
contrar primarul va proceda potrivit prevederilor art.5 alin.(2) din Legea 185/2013

(9) Contractul de inchiriere spatiu pentru reclama si publicitate este actul emis de autoritatea publica
locala la cererea solicitantilor, pentru toate tipurile de mijloace publicitare, exceptie facand doar mijloacele
de publicitate temporara. Contractul de inchiriere se incheie intre solicitant si Primaria orasului Sinaia, in
baza cererii de autorizare amplasare mijloace publicitare.

CAPITOLUL IV
STABILIREA ZONELOR DE PUBLICITATE IN ORAŞUL SINAIA

Art.13 - Pe teritoriul orasului Sinaia se stabilesc zonele de publicitate largita si respectiv zonele de
publicitate restransa, in corelare cu PUG/RLU - Proiect nr. 10/12.017, faza PUG oras Sinaia si Regulament
de urbanism aprobat prin Hotărărea Consiliului Judetean nr. 56/15.12.2000, HCL Sinaia nr.50/30.05.2000,
pr.nr. 25/2004 -PUG actualizat cu traseul autostrazii Bucuresti - Brasov, aprobat cu HCL Sinaia
nr.41/31.03.2006, prelungire valabilitate PUG aprobata prin HCL Sinaia nr. 231/30.11.2010 dupa cum
urmeaza:

a) zona de publicitate restrănsă;
b) zona de publicitate lărgită;

Art. 14 - Zona de publicitate restrânsă este urmatoarea:
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a) zona protejata cu valoare istorica si arhitecturala - ansamblurile de arhitectura delimitate
conform PUG/RLU- documentatii aprobate:

• ANSAMBLUL URBAN I ,
• ANSAMBLUL URBAN II ,
• ANSAMBLUL PELES;

b) monumentele istorice si zonele de protectie ale monumentelor istoricel monumentele de for
public din orasul Sinaia, delimitate conform PUG Sinaia - inscrise in Lista Monumentelor Istorice
aprobata prin Ord.MCC nr.2361/2010.(vezi anexa).

c) parcurile si gradinile publice, spatiile verzi indiferent de locatie cu excepţia firmelor care
anunţă activitatea ce se desfăşoară În clădiri sau afişele care anunţă desfăşurarea unor
evenimente.

d) locurile de joaca pentru copii.
e) in incintele aferente scolilor, gradinitelor sau alte structuri de invatamant,
f) zona de cimitire, lăcaşuri de cult, sediile instituţiilor publice unde este interzisă amplasarea

mijloacelor de publicitate, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară În clădiri
sau afişele/bannere care anunţă desfăşurarea unor evenimente.

Art. 15 Zona de publicitate largita este urmatoarea:
restul teritoriului administrativ al oraşului Sinaia, cu exceptia zonei de publicitate restransa delimitata
anterior.

CAPITOLUL V
REGLEMENTARI FISCALE

Art. 16 (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt reglementate de Legea
571/2003 privind Codul fiscal, titlul IX, cap VI.
(2) Orice persoana care beneficiaza de servicii de publicitate in oraşul Sinaia in baza unui contract sau a
unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana precum si orice persoana care utilizeaza un panou,
afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza taxa de reclama si
publicitate precum si taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate catre bugetul local al oraşului Sinaia.
(3) Prestatorul serviciului de publicitate are obligatia de a depune lunar, pana la data de 10 ale lunii
declaratia privind obligatiile de plata, provenind din taxa pentru serviciile de publicitate, aferente lunii
anterioare. ( model 2006 ITL 013 aprobat prin Ordinul 2052/2006 )
(4) Taxa de reclama si publicitate este suportata de beneficiarul serviciului de publicitate si se plateste de
catre prestatorul serviciului de publicitate, lunar pana la data de 10 ale lunii urmatoare datorarii taxei.
(5) In cazul in care panoul, mijlocul de publicitate este inchiriat altei persoane, utilizatorul final va datora taxa
si va depune declaratia pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate sau taxa de afisaj in
scop de publicitate.
(6) Persoana care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate are obligatia depunerii
declaratiei de impunere in vederea stabilirii taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate in termen de 30
de zile de la data amplasarii (model 2006 ITL 014 aprobat prin Ordinul 2052/2006).
(7) Tarifele pentru amplasarea materialelor publicitare pe teritoriul orasului Sinaia, sunt adoptate de
Consiliul Local Sinaia.

Art. 17 In situatia neutilizarii panourilor, amplasate pe domeniul public sau privat, operatorii de publicitate
vor expune reclama propriei firme, in acest caz datorand taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate,
sau pentru promovarea unor activitati ale Primariei oraş Sinaia, la solicitarea acesteia, in acest ultim caz nu
se datoreaza taxa de afisaj.
Art. 18 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate nu se aplica in urmatoarele cazuri:

pentru serviciile de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa, scrise si
audiovizuale
institutiilor publice cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice
persoanelor care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane
pentru panouri le de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de
circulatie precum si alte informatii de utilitate publica si educationala
afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor (fara a fi
percepute din spatiul public)
pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor,
realizarii de reclama si publicitate
pentru evenimentele organizate de sau in parteneriat cu Primaria Sinaia.
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CAPITOLUL VI
REGULI GENERALE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

Art. 19 (1) Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţii administrativ-
teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare, precum şi a prezentului regulament.
(2) 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.
(3) În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de
publicitate in derulare, va afişa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii
educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

Art. 20 Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice se autorizează şi se
execută cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor şi circulaţia pe
drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţii lor şi
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, precum şi ale legislaţiei ce reglementează
domeniul public şi regimul proprietăţi.

Art.21 (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa si in urmatoarele situatii:
a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în

acestea;
b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;
c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective;
d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale,

precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul
sediilor;

e) pe arbori;
f) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
g) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;
h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară
i) în interiorul clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/

restaurare în condiţiile prezentei legi;
j) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia în care amplasare mijlocului de

publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor
constructive şi decorative ale anvelopei clădirii;

k) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, Iăcaşurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor şi
grădinilor publice;

1) în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin prezentul Regulament;
1) în interiorul intersecţiilor şi al sensuri lor giratorii, în spaţiul destinat circulatiei autovehiculelor

şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi
perturbată;

m) pe parapetele şi/sau peretii pasajelor rutiere ori sub poduri;
n) pe semnele de circulatie,inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de

circulaţie, pe stalpii de alimentare cu energie electrica,pe stâlpii de iluminat public, pe stalpii de
sustinere a elementelor de transport public, pe stalpii de telecomunicatii sau orice alt tip de stalpi
amplasati in localitati sau de-a lungul arterelor de circulatie;

o) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii
independente autoportante în traversarea drumului.

p) pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulatie a drumurilor nationale expres, precum si
pe benzile laterale de protectie a sensurilor de circulatie.

(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor 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 fatada unei clădiri sunt amplasate mai multe firme, acestea vor fi realizate în mod
unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiune, fiind încadrate simetric pe faţadă.
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Art. 22 - Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 2,00 m fata de limita
de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice si/sau juridice, fara acordul scris al
proprietarilor si numai daca prin aceasta amplasare nu se afecteaza accesul si utilizarea fara ingradire a
proprietatii si/sau nu se estompeaza in niciun fel vizibilitatea din si inspre proprietate.

Art. 23 - (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
autorizaţlei de construire.

CAPITOLUL VII
REGULI SPECIFICE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
SECŢIUNEA 1
Reguli generale privind amplasarea firmelor - litere volumetrice

Art. 24 - (1) Firmele - DOAR LITERE VOLUMETRICE se amplasează pe faţadele clădirilor sau în locuri
special amenajate, astfel:
a) pe clădirile de locuit având spaţii cu altă destinaţie la parter sau mezanin, se amplasează numai pe
porţiunea de faţadă corespunzătoare acestor spaţii sau pe parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde
este cazul, cu acordul proprietarilor;
b) firmele - litere volumetrice în consolă se amplasează la o înălţime minimă de 2,50 m de la nivelul
trotuarului.
Faţă de planul vertical al faţadei, firmele - litere volumetrice vor putea ieşi în consolă maximum 1,20 m, dar
păstrănd 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 plantaţie! de aliniament;
d) copertinele vor avea culoare crem si vor fi inscriptionate cu litere maro, iar sigla sponsorului sau a
constructorului va avea dimensiuni maxime de 50*50 cm, dar nu va depasi un procent de 10% din suprafata
totala a copertinei;
e) în cazul amplasării firmelor - litere volumetrice pe aticul clădirilor de locuinţe colective, firmele nu vor
depăşi dimensiunile elementelor constructive-suport;
f) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu caracter temporar situate în clădiri de locuinţe
colective, firmele - litere volumetrice aferente se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor
afectaţi.
(2) In situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele - litere volumetrice 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.

Art. 25 - (1) Amplasarea firmelor - litere volumetrice şi copertinelor inscripţionate se autorizează în
condiţiile art. 8 din prezentul Regulament.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu este necesară în cazul firmelor
inscripţionate pe vitrinele şi uşile de acces, în condiţiile prezentei legi.
(3) Firmele inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces se pot amplasa în baza unui acord emis de Primarul
oraşului Sinaia.
(4) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se va face după achitarea taxelor de publicitate
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 26 - (1) În cazul firmelor - litere volumetrice 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 - litere volumetrice iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.
(3) Firmele - litere volumetrice iluminate amplasate la mai puţin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor
folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă.
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SECŢIUNEA a 2-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicltăţll luminoase

Art. 27 - Este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au
fost destinate publicităţii, cum sunt: stâlpii de telecomunicaţii şi/sau electricitate, instalaţiile de iluminat
public, etc.

Art. 28 - (1) In zona industrială, unitati turistice de tip hotel, centre comerciale, cladiri administrative pot fi
amplasate panouri publicitare, ecrane şi publicltate luminoasă pe calcanele şi pe terase 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.
(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) Panourile publicitare amplasate pe calcanele clădirilor nu vor depăşi limitele acestora.
(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare, care fac parte integrantă din faţadele
clădirilor şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.29 - (1) Proprietarii ecrane lor 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 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.

Art. 30 - (1) Pe stâlpii de iluminat public nu se pot amplasa panouri publicitare.

Art. 31 - (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, cu
respectarea prevederilor prezentei legi.
(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. 32 - (1) Pe străzile de categoria 1, 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 in care nu există trotuar;
b) la distanţă de minim 1,0 m faţă de limita dinspre carosabil a spaţiului verde de pe trotuar, fără a

împiedica circulaţia pietoni lor;
c) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă mai mare de 2,50 mp per

faţă.
(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanţă de
cel puţin 25,00 m pe sens între panouri.
(3) Panouri le de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36.00 mp, se amplasează la o distanţă
de cel puţin 40,00 m pe sens 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, distanţa dintre panouri va fi de minimum 50,00
m.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(4) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor
centrelor comerciale, supermagazinelor, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6)pot fi amplasate panouri publicitare si publicitate luminoasa pe fatade, terase ori acoperisuri ale cladirilor,
astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de
rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
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(7) Pot fi amplasate ecrane publicitare, care sa fie dotate cu sisteme care sa permita modificarea intensitatii
luminilor, pe calcane, pe fatade, pe terase ori pe acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de
prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea
optima a cladirilor si de asemenea, prin intensitatea luminii si frecventa succedarii imaginilor derulate, sa nu
existe riscul perturbarii circulatiei rutiere in zona in care sunt amplasate, in acest sens fiindobligatoriu avizul
emis de politia rutiera;
(8) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit pct.7 sunt obligati ca pe timp de noapte sa reduca
intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%.

Art. 33 (1) Se interzice montarea pe trotuare şi spaţii pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25 m, precum şi pe
zonele verzi dintre trotuar sau spaţiu pietonal şi carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie şi
elemente de susţinere care necesită fundaţie.
(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panou lui de reclamă
publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul
solului.

Art. 34 - De-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean, precum şi a arterelor de centură, 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:

a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafata utilă mai mare de 2,50 mp per
faţă;

b) cu distanta de minimum 30.00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din
intravilan;

c) cu distanta de minimum 50.00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din
extravilan;

d) la minimum 50.00 m fată de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulaţie;
e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă;
f) la minimum 50.00 m faţă de intersecţiile semaforizate.

Art. 35 - Dispoziţiile art. 31-33 din prezentul regulament se completează cu prevederile instituite în aceeaşi
materie, de Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completăcile ulterioare, şi de ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 36 - (1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul localităţi lor vor avea
următoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,0 x 3,0 m.
(2) În extravilanul localităţllor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice,
având dimensiunea de 8,0 x4,0 m, iar în afara acestora şi panouri de 14,Ox4,Om.

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Art. 37 - Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2.00 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 spaţilui destinat activităţii care face obiectul

publicităţii şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia.

SECŢIUNEA a 4-a
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Art.38
(1) Se interzice instalarea materialelor publicitare pe staţiile de autobuz şi pe chioşcuri, inclusiv pe
acoperisurile acestora.
(2). Pe panourile de informare montate de Primaria Sinaia (lemn/metal) vor fi amplasate doar informatii de
interes public, afise ale evenimentelor organizate de Primaria Sinaia sau in parteneriat cu Primaria Sinaia,
precum si afise ale evenimentelor organizate de agentii economici doar cu acordul Primariei Sinaia,cu titlu
gratuit, in conditiile prezentului Regulament.
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(3) Coloanele port-afiş vor putea fi utilizate numai pentru afişe şi/sau anunţuri de spectacole şi manifestări
culturale, evenimente organizate de Primaria Sinaia sau in parteneriat cu Primaria Sinaia; este interzisă
suprapunerea de afişe de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depăşit.

SECŢIUNEA a 5-a
Reguli generale privind amplasarea bannerelor şi steagurilor publicitare

Art. 39 - Amplasarea de bannere care conţin anunţuri privind promovarea de evenimente culturale,
economice, ştiinţifice şi altele de această natură se avizează, pe baza documentaţiei privind rezistenţa
elementelor de susţinere, precum şi cu acordul proprietarului elementelor de susţinere utilizate în acest
scop.

Art. 40 - La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele:
a) pe raza orasului Sinaia se vor amplasa bannere orizontale care contin anunţuri privind promovarea

de evenimente culturale, economice, ştiinţifice, la care Primaria Sinaia este organizator sau
partener;

b) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecţii, în zone în care împiedică vizibilitatea rutieră
sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există panouri
publicitare;

c) este interzisă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susţinere
a bannerelor;

d) pe teritoriul orasului Sinaia se vor amplasa doar bannere verticale de dimensiuni maxime de 2 x
0.50 m;

e) bannerele se vor amplasa la o înălţime de minimum 3 m faţă de sol pentru a nu împiedica
vizibilitatea semnelor de circulaţie şi vor fi ancorate de stâlpii stradali ;

f) nu se aproba amplasarea bannerelor de-a lungul trotuarelor pentru a nu se împiedica vizibilitatea
construcţiilor valoroase din punct de vedere arhitectural;

g) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanţa între acestea să fie de minimum 100,00 m;
h) Durata de menţinere a bannerelor va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea

prelungirii acestei perioade cu încă 30 de zile.

Art.41 - (1) Amplasarea steagurilor publicitare se face in aceleasi conditii ca si in cazul bannerelor.
(2) Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe stâlpi, la înălţimea minimă de 2,50 m de la cota terenului
amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulaţiei rutiere.
(3) Suprafata fiecarui steag este mai mica sau egala cu 2.50 mp, iar baza acestuia nu poate depasi
suprafata de 0.80m;
(4) Pe un catarg se pot amplasa maxim două steaguri obligatoriu la aceiasi inaltime fata de sol, de aceiasi
dimensiune si montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stalpului, in aceasi plan
(5) Durata de menţinere a steaguri lor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea
prelungirii acestei perioade cu încă 30 de zile.
(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1 )-(5) 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 6-a
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Art. 42 - (1) Este permisă amplasarea de mesh-uri şi mesh-uri digitale, în următoarele situaţii:
a) pe construcţii, inclusiv monumente istorice amplasate în zone de publicitate restrânsă, sau în zone în
care este interzisă publicitatea, numai în situaţia în care acestea 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;

(2) Prin excepţie, se pot amplasa mesh-uri şi mesh-uri digitale pe faţadele cladirilor de locuit, ale clădirilor cu
funcţiuni comerciale şi de birouri situate în zonele de publicitate lărgită, dar numai cu acordul proprietarilor
cladirilor respective.
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SECŢIUNEA a 8-a
Reguli generale privind publicitatea temporară şi proiectele publicitare speciale

Art. 43 - (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 stabili în baza avizului emis de Primaria orasului
Sinaia.

Art. 44 - În vederea obţinerii avizului 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 avizul pentru publicitate
temporară, în cel mult 24 de ore;

c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară să fie aduse la starea
iniţială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a publicitatii temporare.

Art. 45 - (1) În situaţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară,
există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea administraţiei
publice locale va atribui am plasamentul primei solicitari primite in ordine cronologica la registratura, conform
regulamentului de publicitate .
(2) În cazul solicitării schimbării locaţii lor în alte amplasamente decât cele stabilite iniţial, se va obţine avizul
pentru publicitate temporară al autorităţii administraţiei publice locale.
(3) Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin. (2) se va face numai în situaţia în care locaţiile licitate iniţial nu
mai pot fi puse la dispoziţia contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public.

Art. 46 - Structurile publicitare autoportante şi proiectele publicitare speciale se avizează cu respectarea
prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezentul Regulament.

SECŢIUNEA a 9-a
Reguli generale privind amplasarea afişe lor publicitare şi a anunţurilor de mică publicitate

Art. 47 - (1) Amplasarea afiselor publicitare se va face pe panourile (lemn/metal) special montate in acest
sens.
(2) Este interzisa amplasarea de afise publicitare care sa acopere alte afise publicitare postate anterior,
afla te in perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente factiuni / campanii aflate in derulare
sau care urmeaza sa se deruleze.
(3) Este interzisa amplasarea de afise publicitare in alte locatii sau pe alte suprafete decat cele puse la
dispozitie de catre Primaria orasului Sinaia.
(4) Este interzisa amplasarea mai multor afise de acelasi fel pe un panou.
(5) Anunturile de mica publicitate vor putea fi afisate pe panoul special amplasat la sediul Primariei orasului
Sinaia.
(5) Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curăţate săptămânal (in fiecare zi de vineri) prin grija Directiei
Politie Locala din cadrul Primariei orasului Sinaia.

SECŢIUNEA a 10-a
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare si pe mijloace de transport in comun

Art. 48 - (1) Vehiculele special echipate in scopuri publicitare, prin lipirea de afise, montarea de panouri sau
inscriptionarea cu texte publicitare ori alte asemenea, vor putea fi autorizate sa circule pe teritoriul localitatii
cu conditia obtinerii avizului pentru publicitatea temporara, pe o durata determinata si pe un traseu stabilit
de Primaria oraş Sinaia, conform prevederilor continute in avizul pentru publicitatea temporară.
(2) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau in locurile vizibile dinspre acestea este
interzisă.
(3) Vehiculele special echipate in scopuri publicitare nu vor circula in convoi mai mare de doua masini si cu
o viteza mai mare decat jumatatea vitezei admise pe tronsonul de strada.
(4) Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor specia le, in baza avizului emis de
Primaria oraşului Sinaia, cu consultarea Politiei orasului Sinaia, cu durata de valabilitate de o zi.
(5) Este permisa utilizarea ca suport pentru afise / reclame publicitare a mijloacelor de transport in comun
cu conditia ca prin aceasta sa nu fie afectata vizibilitatea calatorilor inspre exteriorul mijlocului de transport.
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SECTIUNEA a 11 - a
Reguli generale privind amplasarea sageti lor indicatoare

Art.49. (1) Sagetile indicatoare trebuie sa aiba dimensiunile standard de 0.12m x 0.80 sau 0.20m x 1.0m. In
vederea asigurarii eficientei informări turistilor si a esteticii urbane, autorităţile administraţiei publice locale
vor instala în amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale
destinate montarii sageti lor indicatoare.
(2) Este interzisa amplasarea de sageti indicatoare in alte locatii decat cele avizate de Primaria orasului
Sinaia. Amplasarea sageti lor indicatoare se va face pe amplasamentele din anexa care va fi completata in
functie de solicitarile ulterioare.
(3) Executarea şi amplasarea sagetilor indicatoare se va face de catre Primaria Sinaia prin serviciile de
specialitate, in urma cererilor tip completate de catre solicitanti si avizate de Primarul orasului. Pentru
sagetile indicatoare este necesar ca solicitantul sa faca dovada autorizarii de catre Ministerul Turismului (
pentru unitatile de cazare) sau a autorizatiei de functionare emisa de Primaria Sinaia-Politia locala ( pentru
unitatile de alimentatie publica, restaurant, cafenele etc).
(4)Reinnoirea contractelor de inchiriere se va putea face doar pentru solicitantii care nu au facturi restante.
(5) Neplata sumelor datorate din contractele de inchiriere va conduce automat la plata majorarilor de
intarziere conform legii, respectiv 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru
fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la
data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art.183, alin.(2) din Legea nr.207/2015 privnd Codul de
procedura fiscala precum si la inlaturarea sagetilor indicatoare din locatiile aferente. In acest caz, dupa
efectuarea platilor restante, montarea sagetilor se va face numai cu plata suplimentara a serviciilor de
montaj.

SECTIUNEA a 12 - a
Reguli generale privind amplasarea totemurilor publicitare

Art.50 (1)Totemurile publicitare trebuie sa aiba dimensiunile standard de 2m * 0.8m. In vederea asigurarii
eficientei informări cetatenilor / turistilor si a esteticii urbane, totemurile publicitare vor fi amplasate in
locatiile avizate de Primaria orasului Sinaia.
(2) Executarea şi amplasarea totemurilor publicitare se face în baza unei documentaţii tehnice întocmite de
un arhitect cu drept de semnătură.
(3) Avizarea amplasarii totemurilor publicitare se va face in baza documentatiei depuse, prin incheierea
contractului de inchiriere cu Primaria orasului Sinaia.

SECTIUNEA a 13 - a
Reguli generale privind efectuarea de publicitate sonora
Art.51 (1)Publicitatea sonora poate fi efectuata si utilizata in activitati de promovare pe termen scurt, in
manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial,
turistic sau sportiv aprobate;
(2) Publicitatea sonora poate fi efectuata doar cu obtinerea acordului de publicitate temporara, respectand
traseul si intervalul orar indicate prin acesta.

SECTIUNEA a 14-a
Reguli generale privind utilizarea temporara a domeniului public pentru filmare
Art.52. (1) Taxa se percepe pentru utilizarea temporara a domeniului public pentru desfasurarea activitatii
de filmare profesionista (film scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune, videoclipuri, spoturi
publicitare si alte asemenea), in scopul obtinerii de venituri

(2). Solicitarile se adreseaza, in scris, Primariei Sinaia -Departamentul Politici Publice, cu cel putin 3 zile
lucratoare inainte de inceperea activitatii. Emiterea avizuluilacordului se face in conformitate cu prevederile
Legii 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, (3). La aceasta se percepe o cota de 2% din valoarea taxei conform Legii 422/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si HG1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si
evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

(3). In intelesul prezente hotarari, prin locatie se intelege suprafata/perimetrul ocupat reprezentand domeniu
publc, necesar desfasurarii activitatii de filmare, dar nu mai mult de 1000 mp. Pentru suprafete solicitate
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suplimentar, taxarea se face la multiplu de 1000mp. In cazul utilizarii unei suprafete mai mici decat 1000
rnp, se va achita integral taxa mentionata la punctual1-Tarife aplicate.

(4). Pentru filmarile dinamice ( in miscare) taxa se calculeaza in lei/zi indiferent de lungimea traseului si
zona, in functie de intreruperea sau nu a circulatiei auto.

(5). in cazul in care filmarile se vor efectua in imobile care nu se afla in administrarea sau in proprietatea
orasului Sinaia, iar pentru buna desfasurare a a activitatii de filmare este necesara utilizarea temporara a
domeniului public pentru amplasarea de generatoare electrice, lumini, cabluri etc se va plati o taxa de 2
lei/zi/mp. Pentru ocuparea domeniului public cu cabluri necesare desfasurarii activitatii de filmare, etc, se va
luain calcul o suprafata de 1 m latime si o lungime estimata egala cu cea a cabluri lor. Pentru alte
echipamente utilizate se va lua in considerare suprafata estimative ocupata la care se va adauga cate un
metru in jurul suprafetei necesare utilizarii acestor echipamente.

(6). Pentru stationarea temporara a vehiculelor pe domeniul public pe timpul desfasurarii activitatii de filmare
profesionista, se plateste taxa dupa cum urmeaza:
- pentru autovehicule cu masa maxima autorizata de pana la 3.5t inclusiv: 6Iei/zi/vehicul;
- pentru autovehicule cu masa maxima autorizata cuprinsa intre 3.5t si 7.5 t inclusiv: 10 lei/zi/vehicul;
- pentru autovehicule cu masa maxima autorizata peste 7.5 t: 13 lei/zi/vehicul;

(7). Sumele incasate din taxele pentru utilizarea temporara a domeniului public pentru filmare si taxa pentru
stationarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfasurarii activitatii de filmare
profesionista, precum si sumele incasate reprezentand amenzi pentru sanctiunile prevazute in prezentele
norme metodologice, constituie venit la buget local al orasului Sinaia.

(8). Incasarea taxei se face conform avizului/acordulu mentionat si a declaratiei de impunere.

(9). Sunt exceptate de la plata taxei fimele documentare si studentesti.

CAPITOLUL VIII
SANCTIUNI

Art. 53 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materială si contravenţională,
dupa caz.
(2) Sancţiunile prevazute in prezenta lege se completeaza cu cele referitoare la nerespectarea legislatiei in
vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii in vigoare.

Art. 54 - Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) amplasarea mijloacelor publicitare fară aviz pentru publicitate temporară/contract de inchiriere, ori

cu nerespectarea prevederilor acestora şi a documentaţiilor tehnice care au stat la baza
eliberarii/incheierii avizului / contractului, precum şi montarea panourilor cu structura proprie şi
elemente de susţinere care necesita fundaţie, fara autorizatie de constructiei

b) permiterea de către proprietarul imobilului de a executa lucrări de amplasare mijloace publicitare
fără autorizaţie de construire valabila;

c) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi dimensiuni lor mijloacelor
de publicitate admise, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, privind amplasarea
mijloacelor de publicitate;

d) amplasarea stâlpi lor pentru indicatoarele publicitare direcţionate şi a mijloacelor de publlcltate
temporară fără avizul Primariei oraşului Sinaia sau în alte locuri decât cele precizate prin avizul
pentru publicitate temporară;

e) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricăror altor forme de reclamă, pe spaţiile de
circulaţie pietonală cu o lăţime mai mică de 2,25 rn, precum şi neexecutarea obligatoriu îngropat,
respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul solului a elementelor de
fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului de reclamă publicitară;

f) 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;
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g) nerespectarea obligaţiei de reexpertizare tehnică în vederea verificării construcţiei cu privire la
respectarea cerinţelor esentiale de calitate, de a elibera/desfiinţa suportul reclamei la expirarea
termenului stabilit prin autorizaţia sau avizul pentru publicitate temporară

h) nerespectarea obigatiei de a readuce am plasamentul şi mediul înconjurător la starea iniţială,
inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

i) nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a
unor mesaje în cadru;

j) nerespectarea obligaţiei de a afişa în mod vizibil elementele de identificare ale panou lui publicitar
prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului, codul de identificare
fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire;

k) amplasarea afişelor publicitare şi a anunţuri lor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile
special destinate acestora.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează conform
Legii 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea
mijloacelor de publicitate.
Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii intră în vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin.
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările Ş i completările ulterioare.

Art. 55 - (1) Constatarea contravenţiilor se face de către inspectorii, agentii Politiei Locale Sinaia si
persoanele imputernicite de catre Primarul orasului Sinaia.
(2) Aplicarea sancţiunilor se face de către inspectorii, agentii Politiei Locale Sinaia si persoanele
imputernicite de catre Primarul orasului Sinaia, pentru contravenţiile constatate.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale şi tranzitorii
Art. 56 - În vederea asigurării respectării prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor
de publicitate cu situaţia de fapt din teren, Primaria oraşului Sinaia, în termen de 30 de zile de la adoptarea
acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai
corespunde cu noile reglementări, astfel:

a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi autorităţilor publice locale, care nu
sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea
prevederilor legale ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului, codul de
identificare fiscală al acestuia şi numărul autorizaţiei de construire, se va dispune dezafectarea;

b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate
sau care nu au contracte de închiriere valabile la data intrării în vigoare a Legii185/2013 ori care nu
au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală al acestuia
şi numărul autorizaţiei de construire, se va dispune dezafectarea.

Art.57. Contractele de publicitate existente vor fi reziliate in baza art.VIII, lit.e odata cu aprobarea
prezentului Regulament prin hotarare a Consiliului Local Sinaia.

Art.58. In aplicarea prezentului regulament Primarul oraşului Sinaia va emite dispozitii în limita
competenţelor.

Art.59. Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament nu se aplică afişajului electoral care urmează regimul
juridic reglementat conform legilor în domeniu.

Art.60. (1)prezentul regulament, inclusiv anexele, poate fi modificat parţial sau integral la apariţia sau
schimbarea unor acte normative din domeniu, prin Hotarare a Consiliului local.
(2)Prevederile prezentului regulament sunt completate cu dispoziţiile Legii 185/2013.

Art.61. Detinatorii de panouri publicitare au obligatia ca, in situatii de urgenta si/sau speciale, la solicitarea
Primariei orasuluiSinaia, sa afiseze informatiile importante destinate populatiei.

Art.62 Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize,
taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate sunt stabilite anual, prin HCL privind stabilirea si aprobarea
nivelului impozitelor pentru fiecare an fiscal, in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
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ANEXA 1 LA REGULAMENT

ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ

A. Zona Monumentelor istorice - conform Lista monumentelor istorice, actualizata - M.O. partea 1,
nr. 670 bis/01.1 0.201 O

Nr. Nr. Cod LMI
crt. crt. 2004

Denumire Adresă
M. Of

1 713 PH-II-a-B- Ansamblul urban I Delimitare cf. PUG avizat
16631

2 714 PH-II-a-B- Ansamblul urban II Delimitare cf. PUG avizat16632

3 715 PH-II-m-B- Vila Saşa Romano - Vila "Florilor" Str. Aman Theodor 7
16633

4 716 PH-II-m-B- Vila Dr. Emil Glinceanu - Vila "Bujorul" Str. Aman Theodor 816634

5 717 PH-II-m-B- Vila Constantin Pandele Str. Aman Theodor 11
16635

6 718 PH-II-m-B- Casa Alexandru Cobzaru Str. Aosta 1216636

7 719 PH-II-m-B- Vila Petre Negulescu Str. Aosta 1616637

8 720 PH-II-m-B- Vila Gheorge Enescu Str. Aosta 17
16638

9 721 PH-II-m-B- Vila "Doina Peleşului" Str. Aosta 2716639

10 722 PH-II-m-B- Casa Dimitrie Sfetescu Aleea Arinilor 216640

11 723 PH-II-m-B- Casa Ion Bălan Aleea Arinilor 2A16641

12 724 PH-II-m-B- Casa Paraschiva Demetrescu Str. Avram Iancu 816642

13 725 PH-II-m-B-
Vila Filippo Dozzi Str. Avram Iancu 3516643

14 726 PH-II-m-B- Casa Doina Marian Str. Avram Iancu 3716644

15 727 PH-II-m-B-
Vila Giaccomo Mosca Str. Avram Iancu 3816645

16 728 PH-II-m-B-
Casa Cornelia Coman Str. Avram Iancu 4216646

17 729 PH-II-m-B-
Casa Constantin Davidescu Str. Avram Iancu 4416647

18 730 PH-II-m-B-
Casa Vasile Manole Str. Avram Iancu 4616648
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19 731 PH-II-m-B- Casa Irina Butnaru Str. Avram Iancu 48
16649

20 732 PH-II-m-B- Casa Dumitru Economu Str. Avram Iancu 50
16650

21 733 PH-II-m-B- Casa Vlad Bădulescu Str. Avram Iancu 52
16651

22 734 PH-II-m-B- Casa Constantin Drăghici Str. Avram Iancu 54B
16652

23 735 PH-II-m-B- Vila Dumitru Juncu Str. Avram Iancu 57
16653

24 736 PH-II-m-B- Casa Constantin Dobrogeanu - Gherea Str. Caragiale Ion Luca 3
16654

25 737 PH-II-m-A- Cazi noul Sinaia Bd. Carol I 2
16655

26 738 PH-II-m-A- Hotel Caraiman Bd. Carol 14
16656

27 739 PH-II-m-A- Vila Alina Ştirbei Bd. Carol I 2816657

28 740 PH-II-m-A- Vila Emil Costinescu Bd. Carol I 3516658

29 741 PH-II-m-B- Vila Oteteleşeanu Bd. Carol I 3816659

30 742 PH-II-m-B- Casa George Mandrea Bd. Carol I 4016660

31 743 PH-II-m-B- Casa Albert Litman Bd. Carol I 4216661

32 744 PH-II-m-B- Casa George Ionescu Bd. Carol I 4316662

33 745 PH-II-m-B- Casa Radu Mavrodineanu Bd. Carol I 4416663

34 746 PH-II-m-B- Casa SIătineanu, azi B.C.R. - filiala Sinaia Bd. Carol I 4916664

35 747 PH-II-m-B- Casa, azi secţie a Spitalului de copii Sinaia Bd. Cuza Vodă 116665

36 748 PH-II-m-B- Casa Pencovici, azi Spitalul de copii Sinaia Str. Cuza Vodă 116666

37 749 PH-II-m-B-
Casa Viorica Kogălniceanu Str. Cuza Vodă 516667

38 750 PH-II-m-B- Casa Boteanu Str. Cuza Vodă 1416668

39 751 PH-II-m-B-
Casa fosta Cultură Orăşenească Str. Cuza Vodă 2016669

40 752 PH-II-m-B-
Casa FiliUis Str. Cuza Vodă 2216670
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41 753 PH-II-m-B- Vila Clementina Scanarei - Vila "Brazi" Str. Cuza Vodă 24
16671

42 754 PH-II-m-B- Casa Colete Zentilini Str. Cuza Vodă 26
16672

43 755 PH-II-a-A- Ansamblul Gării Sinaia Piaţa Democraţiei 2
16673

44 756 PH-II-m-A- Gara Regală Sinaia Piaţa Democraţiei 2
16673.01

45 757 PH-II-m-A- Gara Sinaia Piaţa Democraţiei 2
16673.02

46 758 PH-II-m-A- Casa istoricului Nicolae Iorga Str. Doja Gheorghe 1
16674

47 759 PH-II-m-B- Vila "Cerbul" Str. Doja Gheorghe 28
16675

48 760 PH-II-m-B- Vila "1Mai", azi Hotel "Intim" Str. Furnica 1
16694

49 761 PH-II-m-B- Casa Ion Drosescu Str. Furnica 5
16676

50 762 PH-II-m-B- Vila Vasilescu - Duca Str. Furnica 1816677

51 763 PH-II-m-B- Vila Vasilescu - Duca Str. Furnica 20
16678

52 764 PH-II-m-A- Hotel "Furnica" Str. Furnica 5016679

53 765 PH-II-m-A- Hotel "Palace" Str. Goga Octavian 6
16680

54 766 PH-II-m-B- Vila "Carola" Str. Goga Octavian 1916681

55 767 PH-II-m-B- Vila "Şoimilor" - azi Casa de copii Str. Ionescu Take 116682

56 768 PH-II-m-A- Vila Take Ionescu Str. Ionescu Take 216683

57 769 PH-II-m-B- Vila Alexandru Nabetide - Vila "Mesteacănul" Str. Kogălniceanu Mihail 916684

58 770 PH-II-m-B- Vila Nicolae Angelescu - Vila "Stejarul" Str. Kogălniceanu Mihail 1116685

59 771 PH-II-m-B-
Vila Statie Ciortan Str. Kogălniceanu Mihail 1616686

60 772 PH-II-m-B-
Vila Alexandrina Anghelescu Str. Kogălniceanu Mihail

16687 22A

61 773 PH-II-m-B-
Casa Nicolae Cristescu Str. Kogălniceanu Mihail 2416688

62 774 PH-II-m-B-
Vila Rudolf Knopp Kogălniceanu Mihail 3216689

63 775 PH-II-m-B-
Vila Simu - Vila "Retezat" Str. Kogălniceanu Mihail 6816690

64 776 PH-II-a-A-
Mănăstirea Sinaia Str. Mănăstirii 2A16691
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65 777 PH-II-m-A- Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Str. Mănăstirii 2A16691.01

66 778 PH-II-m-A- Paraclis Str. Mănăstirii 2A16691.02

67 779 PH-II-m-A- Stăreţie Str. Mănăstirii 2A16691.03

68 780 PH-II-m-A- Chilii Str. Mănăstirii 2A16691.04

69 781 PH-II-m-A- Zidul incintei vechi Str. Mănăstirii 2A16691.05

70 782 PH-II-m-B- Vila Elena Mironescu, azi Casa de copii Str. Mănăstirii 11A16692

71 783 PH-II-m-B- Vila "Constantin Busila" Str. Mănăstirii 13
16693

72 784 PH-II-m-A- Casa compozitorului George Enescu - Vila Aleea Menuhin Yehudi 216695 "Luminis"

73 785 PH-II-a-A- Ansamblul Castelului Peleş Aleea Peleşului 216696

74 786 PH-II-m-A- Castelul Peleş Aleea Peleşului 216696.01

75 787 PH-II-m-A- Castelul Pelişor Aleea Peleşului 216696.02

76 788 PH-II-m-A- Castelul Foişor (Casa de vânătoare) Aleea Peleşului 216696.03

77 789 PH-II-m-A-
Economat Aleea Peleşului 216696.04

78 790 PH-II-m-A- Uzina electrică, fosta moară a Mănăstirii Aleea Peleşului 216696.05

79 791 PH-II-m-A- Complexul "Casa Ceramicii", azi Hotel Aleea Peleşului 216696.06 "Bastion"

80 792 PH-II-m-A- Complexul "Stăvilar" Aleea Peleşului 216696.07

81 793 PH-II-m-A- Vila Cavalerilor (Casa de oaspeţi) Aleea Peleşului 216696.08

82 794 PH-II-m-A-
Vila Şipot (dependinţe personal) Aleea Peleşului 216696.09

83 795 PH-II-m-A-
Vila Casa Veche Aleea Peleşului 216696.10

84 796 PH-II-m-A-
Vila Casa Nouă Aleea Peleşului 216696.11

85 797 PH-II-m-A- Vilele A, B, C (Reşedinţa corpului de gardă) Aleea Peleşului 216696.12

86 798 PH-II-m-A-
Parc Aleea Peleşului 216696.13

87 799 PH-II-m-B-
Casa Dan Trif Str. Schiorilor 1416697

88 800 PH-II-m-B-
Vila Crainic Str. Telecabinei 316698

89 801 PH-II-m-B- Capelă romane-catolică Telecabinei 516699
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90 802 PH-II-m-B- Casa Vasile Boerescu Str. Vlahuţă Alexandru 1
16700

91 803
PH-II-m-B- Casa Augustin Mesian şi Dumitru Pastia Str. Vlahuţă Alexandru 4A

16701

92 804 PH-II-m-B- Casa Vasile Simion Str. Vlahuţă Alexandru 6
16702

93 805 PH-II-m-B- Casa Ion Bogdan Str. Vlahuţă Alexandru 8
16703

94 806 PH-II-m-B- Casa Maria Dumitrescu Str. Vlahuţă Alexandru 10
16704

95 807 PH-II-m-B- Casă Marius Constantinescu, Eliza Stoian Str. Vlahuţă Alexandru 12
16705
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ANEXA 2 LA REGULAMENT

TARIFE PENTRU AMPLASAREA SISTEMELOR PUBLICITARE

PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL ORASULUI SINAIA

1. Pentru amplasarea de bannere si steaguri publicitare:
1. Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:
Zona restransa - 90 leii luna I mp;
Zona largita - 70 leii luna I mp;

II. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
Zona restransa - 135 leiI luna I mp;
Zona largita - 115 lei I luna I mp ;

2. Pentru amplasarea/construire de panouri publicitare (luminoase, simple, litere volumetrice
luminoase)

1. Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:
Zona largita - 70 lei I luna I mp;

II. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
Zona largita - 90 leiI luna I mp;

3. Pentru amplasarea/construire de sageti indicatoare:
A. pentru sageti cu dimensiunea 0.12xO.8m
I.Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:
- confectionare si montare: 150 lei/bucata
- chirie: - 1-3 sageti - 80leilan/sageata
- >4 sageti - 50 leiI an I sageata
II. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
- confectionare si montare: 150 lei/bucata
- chirie: - 1-3 sageti - 100leilan/sageata
- >4 sageti - 70 leii an I sageata

B.pentru sageti cu dimensiunea 0.20xO.8m

I.Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:
- confectionare si montare: 214 lei/bucata
- chirie: - 1-3 sageti - 80lei/an/sageata
- >4 sageti - 50 leii an I sageata
II. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
- confectionare si montare: 214 lei/bucata
- chirie: - 1-3 sageti - 100leilan/sageata
- >4 sageti - 70 leii an I sageata

4. Tarifele pentru publicitatea temporara:
a) Pentru distribuirea cu promoteri de fly-ere, afise publicitare, tariful este de 45 lei /promoter / zi;
b) Pentru campanii publicitare care necesita instalarea unui cort I masina inscriptionata I

materiale gonflabile publicitare, tariful este de 90 lei /mp/zi;
c) Pentru publlcltatesonora, tariful este de 100 lei / zi;
d) Pentru proiecte publicitare specia le, tariful este de 135 lei /zi.

5. Tarif pentru amplasarea de mesh-uri:
1. Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:

30 lei /mplluna;
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II. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
45 lei /mp/luna.

6. Tarif pentru amplasarea totemurilor publicitare:
1. Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:

180Iei/mp/luna;
II. Pentru societati cu sediul social in alte orase:

225 lei Imp/luna.

7. Tarife pentru amplasarea copertinelor publicitare:
1. Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:

30 lei Imp/luna;
II. Pentru societati cu sediul social in alte orase:

45 lei /mp/luna.

8.Tarif pentru taxa de utilizare temporara a domeniului pubic pentru filmare:

Denumirea taxei pentru utilizarea temporara a domeniului pubic pentru Tarif lei/zi/locatie
filmare:

1. Filmare statica in zona de protectia a monumentelor si in zone
protejate ( zona de publicitate restransa):

a) Filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune si altele 1.150
asemenea

b) Videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar 1400
2. Filmare statica pentru celelalte zone ( zona de publicitate largita):

a) Filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune si altele 750
asemenea
b) Videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar 960

3. Filmari dinamice ( in miscare) indiferent de lungimea traselui si zona
a) Cu intreruperea circulatiei 1450
b) Fara intreruperea circulatiei 950

Taxa se calculeaza conform tabelului de mai sus in lei/zi/locatie in functie de zona si se plateste anticipat,
la data obtinerii acordului/avizului emis de Primaria Sinaia-Departamentul Politici Publice. Taxa se aplica pe
zi, indiferent de numarul de ore de filmare efectuate/solicitate. Taxa se percepe inclusiv pentru zilele
necesare pentru amenajarea locatiei si dezafectarea acesteia dupa terminarea filmarilor, incusiv curatenia si
aducerea la starea initiala a locatiei, dupa caz.
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