
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                        H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de
publicitate pe raza orașului Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.05.2014. 
Analizând  Referatul  nr.  4094/26.05.2014  al  Directiei  urbanism,  prin  care  se  propune

aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate
pe raza orasului Huedin;

Luând în considerare proiectul  de hotărâre  nr.  4095/2014 înaintat  de primar și  avizat  de
comisia de Urbanism la ședinta din data de 26.05.2014.

Tinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții-
republicata,  ale Legii  nr.  148/2000 privind publicitatea,  cu modificarile si  completarile ulterioare;
ale  Ordinului nr.  571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și  amplasarea
construcțiilor,  instalațiilor  și  panourilor  publicitare  în  zona  drumurilor;   ale  Legii  nr.  457/2004
privind  publicitatea  si  sponsorizarea  pentru  produsele  din  tutun,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare; ale Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, cu modificarile si
completarile  ulterioare;  ale Ordinului nr.  268/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea,
descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase; ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic  al  contraventiilor,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare;  ale  Hotararii
Guvernului  nr.  955/2004  pentru  aprobarea  reglementarilor-cadru  de  aplicare  a  Ordonantei
Guvernului  nr.  71/2002 privind  organizarea si  functionarea serviciilor  publice de  administrare  a
domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2003;

H O T Ă R Ă Ș T E
 

Art.1.  Se  aprobă  spre  publicare  pentru  dezbatere  publică,  a  Regulamentului  privind
organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orașului Huedin, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu  ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredinţează  compartimentul  de
urbanism  din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 93/30.05.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:              1
Votat  pentru :                 14

   

Preşedinte de şedinţă,
Buzaș Istvan Contrasemnează Secretar,

           Cozea Dan
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