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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind  

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate cu modificările si completările ulterioare 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei 

publice locale şi centrale trebuie să elaboreze Regulamente locale de publicitate. Astfel a fost 

întocmit prezentul Regulament local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate în municipiul Suceava.  

Regulamentul local de publicitate stabileşte care sunt zonele de publicitate restransă şi 

care sunt zonele de publicitate largită, care sunt categoriile de mijloace de publicitate admise pentru 

fiecare dintre aceste zone, regulile generale privind stabilirea şi amplasarea mijloacelor de 

publicitate în teritoriul administrativ al municipiului Suceava. 

Punerea în aplicare a Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 

de publicitate cu modificările şi completările ulterioare, este în grija Primarului care prin direcţia 

specializată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul are obligaţia : 

a) să iniţieze, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul 

teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de 

publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate sau 

amendarea regulamentului local de publicitate deja aprobat 

b) identifică şi propune amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate 

admise pentru fiecare din zone. 

 

În acest sens, în baza Dispoziț iei de primar nr. 2909/ 10.11.2017 a fost constituit Grupul de 

lucru, care a elaborat Regulamentul local de publicitate în următoarea componenţă: 

 
1. Primarul Municipiului Suceava                                 Ion Lungu 

2. Director executiv – Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru  Cerasela Manuela Bejenar 

3. Director executiv – Direcţia Patrimoniu                  Camelia Damian 

4. Şef Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului                              Xenia Vodă 

5. Arhitect - Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Nord – Est              Doru Florin Deacu 

6. Arhitect - Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Nord – Est             Andrei Florin Manole                                                                                                      

7. Arhitect – Registrul Urbaniştilor din România – Biroul Teritorial Nord – Est   Ana Victoria Rabiniuc 

Mocanu                                  
8. Subcomisar - şef Biroul rutier – Poliţia municipiului Suceava                Daniel Şincari 

9. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava                               Viorel Blănaru 

10. Şef Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii – Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava      Constantin 

Burciu 

 

 Faţă de cele menţionate mai sus, vă propunem proiectul de hotărâre în forma redactată şi 

prezentată alăturat.  

          

         

 


