
PROIECT DE HOTARARE

privind completarea si actualizarea Regulamentului local privind amplasarea si

autorizarea mijloacelor de publicitate in oragul sinaia

Nr. 31296117.11.2020

Av6nd in vedere
Referatul de aprobare nr. 31295/17 ,11.2020 ;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr.31297117.11.2020;
vizand avizulcomisiei de specialitate a consiliului Local sinaia;
prevederile Legii nr.154t2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.18512013 privind

amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;
prevederile Legii nr. 18512013 - privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate
prevederile tegii nr. 5O/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - cu

toate modificarile si completarile ulterioare, republicata si actualizata;
prevederile Legii 57112003 privind Codul fiscal - cu toate modificarile si completarile

ulterioare
prevederile Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism Pentru

oragul Sinaia

[n temeiul prevederilor OUG 5712019 privind Codul administrativ, art.129, alin.2) lit,b) si c),

alin.4) lit c) coroborat cu alin.6) lit.c)

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUISINAIA- l{orARAgre:
Art. 1. Aproba modificarea gi actualizarea Anexei nr. 2 - Tarife pentru amplasarea

sistemelor publicitare pe domeniul public si privat al orasului Sinaia la HCL 20412018 '
Regulamentului de publicitate stradala in oragul Sinaia in forma atagat{.

Art, 2. Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art.3. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de cdtre Serviciul Politici

Publice, Politia Locala, Serviciul Buget si Serviciul Urbanism si Cadastru,

Sinaia, noiembrie 2020

NR.3



PRIMARIA
ORASULUI
SINAIA

SERVIGIUL
POLITIGI
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GONTAGT:
B-dul Carol I,
nr.47
Tel.02441311788
Fax.02441314509
e-mail: contact@
primaria-sinaia.ro

ROMANIA

PRAHOVA

NR: 31295/17.11.2020

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotarare privind modificarea si actualizarca
Regulamentului local de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijoacelor

de publicitate in orasul Sinaia

Avand in vedere ca :

ln anul 2017 s-a adoptat Legea ff.154 pentru modificarea si completarea
Legii nr.18512013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Coroborat cu faptul ca :

ln orasul Sinaia, amplasarea si autorizarca mijloacelor de publicitate se
face conform HCL 20412018 iar din practica s-a constatat ca tarifele practicate nu

sunt actualizate

Propun ca Regulamentul de publicitate al orasului Sinaia sa fie actualizat si

modificat conform prevederiilor Legii in vigoare, respectiv Legea
nr.154129.06.2017 .

lnitiator

Vlad
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NR: 31297117.11.2020

RAPORT DE SPEGIALITATE
pentru completarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea

mijloacelor de publicitate in oragul Sinaia

Prin H.C.L.20412018 a fost aprobat noul Regulament de Publicitate
stradala in orasul Sinaia, conform Legii 18512013 si Legii 154129.06.2017 pentru
modificarea si completarea Legii nr,18512013 privind amplasarea si autorizarca
mijloacelor de publicitate . ln practica s-a constatat ca aplicarea tarifelor din anexa
la HCL 20412018 este ineficienta si este necesarea actualizarea acestora la
cerintele pietii .

Propunem astfel, actualizarea si modificarea Regulamentului local de
publicitate privind amplasarea si autorizarca mijoacelor de publicitate in orasul
Sinaia conform legii, pentru buna desfasurare a activitatii de avizare a mijloacelor
de reclama si publicitate prin actualizarea Anexei 2 - Tarite pentru amplasarea
sistemelor publicitare pe domeniul public si privat al orasului Sinaia.

in temeiu! prevederilor OUG 57t2019 privind Codul administrativ, art,129,
alin.2) lit.b) si c), alin.4) lit c) coroborat cu alin.6) lit,c)

Vd mullumim!

lrina Avrame
Sef Seryiciu Poltftci

Oana lvan



Anexa 2

TARIFE PENTRU AMPLASAREA SISTEMELOR PUBLICITARE

PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL ORASULUISINAIA

1. Pentru amplasarea de bannere si steaguri publicitare:
L Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:

Zona restransa - 90 lei/ luna / mP;

Zona largita - 70 lei/ luna / mP;

ll. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
Zona restransa - 135 lei/ luna / mP;

Zona largita - 115 lei / luna / mP ;

Z. pentru amplasarea/construire de panouri publicitare (luminoase, simple, Iitere volumetrice
luminoase)

l. Pentru societati cu sediulsocial in orasul Sinaia:
Zona largita - 70 lei / luna / mP;

ll. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
Zona largita - 100 lei/ luna / mP;

3. Pentru amplasarea/construire de sageti indicatoare:
A. Dentru saoeti cu dimensiunea 0.12x0.8 m
Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:
- confectionare si montare : 150 lei/bucata
- chirie: - 1-3 sageti - 8Olei/an/sageata
- >4 sageti - 50 lei/ an / sageata
ll. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
- confectionare si montare : 150 lei/bucata
- chirie:- 1-3 sageti- 100lei/an/sageata
- >4 sageti -70leil an / sageata

B.pentru saqeti cu dimensiunea 0.20x0.8 m

Pentru societati cu sediulsocial in orasul Sinaia:
- confectionare si monta re : 214 lei/bucata
- chirie:- 1-3 sageti- 80lei/an/sageata
- >4 sageti - 50 lei/ an / sageata
ll. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
- confectionare si montare : 214leilbucata
- chirie: - 1-3 sageti - 10Olei/an/sageata
- >4 sageti -70leilan / 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 / masina inscriptionata /

materiale gonflabile publicitare, tariful este de 90 lei lmplzi;
c) Pentru publicitate sonora, tarifuleste de 100 lei lzi;
d) Pentru proiecte publicitare speciale, tariful este de 135 lei/zi.

5. Tarif pentru amplasarea de mesh'uri:
l. Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:
- 30 lei/mp/luna;
ll. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
- 60 Iei/mp/luna.
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6. Tarif pentru amplasarea totemurilor publicitare:
l. Pentru societati cu sediul social in orasul Sinaia:
- 180lei/mp/luna;
ll. Pentru societati cu sediul social in alte orase:

- 225lei/mp/luna.

7. Tarife pentru amplasarea copertinelor publicitare:
L Pentru societati cu sediul social in orasulSinaia:
- 30 lei/mp/luna;
ll. Pentru societati cu sediul social in alte orase:
- 60 lei/mp/luna.

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

Taxa se calculeaza conform tabelului de mai sus in lei/zillocatie in functie de zona si se plateste anticipat ,

la data obtinerii acordului/avizului emis de Primaria Sinaia-Depaftamentul 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 fllmarilor,incusiv curatenia si

aducerea la starea initiala a locatiei, dupa caz.

ffiiiareatemporara a domeniului pubic pentru

filmare i 

-

Tarif lei/zillocatie

1 ffiectia a monumentelorsi in zone
oroteiate ( zona de publicitate restransa):
Filrne scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune si altele
asemenea

a) 2.000

6l Videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar 2.000

2. Filrnare statica pentru celelaltq zone ( zona de publl
;IFme scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune si altele

asemenea

2.000

b) Videoclipuri si spoturi cu caracter pullgtql 1.000

}- Filrnar't dinatnice ( in miscare) indiferent de lungimea traselui si zona

a) Cu intreruperea circulatiei 3.000

b) Fara intreruperea circulatiei 2.000
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