Anexa nr. X - Cerere tip pentru emitere aviz de publicitate temporară

Către
Primarul Municipiului Constanța

CERERE
pentru emiterea avizului de publicitate temporară
Subsemnatul________________________________________ C.N.P.______________
cu domiciliul/ sediul în judeţul_____________, municipiul/ oraşul/ comuna__________________
satul_____________, sectorul___, cod poştal__________, strada__________________, nr___,
bloc___, scara___, apart.___, telefon/fax________________, email _____________________,
în calitate de reprezentant al_____________________________, C.U.I.______________
în conformitate cu prevederile Regulamentului local de publicitate al municipiului Constanța
aprobat prin HCL nr.__/_____2019, solicit emiterea AVIZULUI PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ
în scopul:
A. Amplasare mijloc de publicitate care nu necesită fundaţii:
 panou publicitar mobil- panou publicitar
de dimensiuni reduse, amplasat la sol,
fără fundație sau alt sistem de fixare,
stabilizat prin propria greutate

 afiș/ poster publicitar- mijloc de transmitere a
mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice,
de instructaj și altele asemenea, imprimat pe suport
hârtie sau pe folie sintetică și expus public

 proiect publicitar special- construcție
provizorie atipică, creată special în scopul
promovării unui produs, a unui serviciu
sau eveniment și care nu are în alcătuirea
sa elemente de fundație și/sau structuri
publicitare clasice

 structură de publicitate autoportantă- cadru suport
amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de
fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt
dispuse fețe realizate din materiale ușoare de tip
mesh, plasă fină, pânză și altele asemenea, pe care
se află imprimate reclame și mesaje publicitare

în cadrul campaniei publicitare şi/sau activităţii de promovare________________________
______________________________________________________________________________
care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului/ al unităţii administrativ-teritoriale/ pe
proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: imobilul– terenul şi/ sau construcţii, situat în
municipiul Constanța, strada_______________________________________________, nr.____,
bloc___, scara___, apart.___, nr.C.F.____________, nr. cadastral___________, parcela______,
sola______ sau identificat prin______________________________________________________
în sprijinul identificării imobilului anexez:
- planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1:______ și extrasul de carte funciară pentru
informare, eliberate de OCPI;
- ___________________________________________________________________________
pe suprafața de _____________ mp a terenului și/sau construcției pentru care solicit avizul
pe durata determinată: din data__________________până în data___________________
Amplasamentul aprobat prin avizul pentru publicitate temporară va fi adus la starea iniţială în cel mult 48 de ore de la
încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară Art.41 c)
B. Autorizare circulație vehicul special echipat în scopuri publicitare prin lipirea de
afişe, montarea de panouri, inscripţionarea cu texte publicitare ori altele asemenea,
identificat prin ____________________________________________________________
pe durata determinată: din data__________________până în data___________________
pe traseul_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară prevăzută la art. 6 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. Art.7
Anexez următoarele:
•
Copie act înregistrare firmă;
•
Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză;
•
Copie contract de închiriere/ comodat;
•
Plan de încadrare în zonă, ortofotoplan (imagine satelit Google Maps); Planul de situație pe care va fi
marcat vizibil locul de amplasare al mijlocului de publicitate, cotat față de repere fixe identificabile,
ortofotoplan (imagine satelit Google Maps);
•
Grafica construcției ce urmează a fi amplasată.

Observații:
Cererea se va obține și se va înregistra la Centrul de Informare pentru Cetățeni- incintă City Park
Mall, Bulevardul Al. Lăpușneanu nr. 116 C.
Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).
Termenul de eliberare: 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Planul de încadrare în zonă și de situație pot fi întocmite și de către beneficiar nefiind necesară
contractarea unui proiectant autorizat. pentru afiș și panou publicitar mobil
Executarea şi amplasarea structurilor publicitare autoportante şi a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei
documentaţii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură Art.43 (2)
La anumite categorii de mijloace de publicitate există posibilitatea de plată anticipată pe 1 an.
Data,

Semnătura,

Anexa nr. XX – Model pentru aviz de publicitate temporară

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
DIRECŢIA URBANISM

AVIZ PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ
Nr. _______ din ___________
Ca urmare a cererii adresate de ______________________________________________ având
C.N.P./ C.U.I. ______________________________, cu domiciliul/ sediul în judeţul
___________________________, municipiul/ oraş/ comuna / satul _________________,
sectorul___________, cod poştal___________, strada __________________, nr. _____, bloc
_________, scara _______________, apart. ____ telefon/ fax _________________, email
__________________, înregistrată cu nr. ___________din data _______________.
În conformitate cu H.C.L. nr. ___________ din ______________se
Avizează favorabil
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
pentru

imobilul

–

terenul

şi/

sau

construcţii,

situat

în

municipiul

Constanța,

strada

________________________, nr._______, bloc ________, scara ______, apart. _____,
nr. C.F. _________________________, nr. Cad. ______________________________,

Publicitatea începe în data de ___________________ până la data ___________________.
Beneficiarul publicităţii este _______________________________________cu domiciliul/ sediul
în judeţul __________, municipiul/ oraş/ comuna/ sat ____________, sectorul___, cod
poştal___________, strada______________, nr. ___, bloc ____, scara ___, apart.___.

PRIMAR,

ARHITECT ŞEF,

Întocmit,

Anexa nr. XX – Model pentru aviz de publicitate temporară

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
DIRECŢIA URBANISM

Se prelungeşte valabilitatea

Avizului pentru publicitate temporară
Nr. _______ din ___________
conform articolului nr. 6 din Regulamentul local de publicitate

De la data de ________________ până la data de ________________

PRIMAR,

DIRECTOR,

Întocmit,

