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R E F E R A T 
privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara 

 
 

Având în vedere concluziile cuprinse în raportul Comisiei pentru verificarea publicităţii 
pe domeniul public al municipiului Timişoara, care sesizează anumite disfuncţionalităţi în modul 
de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate; 

Având în vedere prevederile art. 2 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului Public şi privat de interes local;  

Luând în considerare faptul că Regulamentul de publicitate aflat în vigoare la momentul 
actual prezintă anumite deficienţe şi lacune; 

Propunem promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea unui nou  
Regulament cadru privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara.  

Regulamentul  va conţine, în conformitate cu prevederile art. 36 din  H.G. nr. 955/2004, 
dispoziţii cu privire la zonele de interdicţie a amplasării sistemelor publicitare, precum şi 
dispoziţii  privitoare la clasificarea sistemelor publicitare în două categorii: 

- sisteme publicitare amplasate pe baza autorizaţiei de construire în conformitate 
cu art. 35, al.2 din H.G. nr. 955/2004; 

- sisteme publicitare amplasate temporar cu ocazia unor evenimente, manifestări 
culturale sau sportive, conform art. 35 al. 3, lit. f) din H.G. nr. 955/2004. 

Regulamentul de publicitate va conţine totodată şi sancţiuni contravenţionale pentru 
nerespectarea prevederilor sale, precum şi informaţii despre documentele necesare pentru 
autorizaţia de construire şi pentru acordul de publicitate temporară.  

Punerea în practică a acestui Regulament contribui la îmbunătăţirea activităţii de 
publicitate în municipiul Timişoara şi va conduce la atragerea unor venituri suplimentare din 
această activitate. 

Menţionăm faptul că, în situaţia adoptării unei Hotărâri a Consiliului Local care va 
adopta Regulamentul  propus, se va abroga H.C.L. nr. 3/2005 privind publicitatea stradală în 
municipiul Timişoara. 
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