
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 80; tel.centrală: 3055500, int. 1255; fax:

http://www.bucuresti-primaria.ro

Directia Asistentă Tehnică şi Juridică a CGMB, ,
Serviciul Transparenţă Decizională

ANUNT,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională În
administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre privind "interzicerea amplasării suporturilor publicitare de
tip plasă pe suprafeţele imobilelor de pe raza municipiului Bucureşti"

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi
consultat:

- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afişaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine, În copie, pe bază de cerere depusă la
Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de
09.03.2009 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poştă pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -

Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Materialele transmise vor purta menţiunea:

P.M.B.
Bucureşti
Astăzi: 25.02.2009
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
HOTARARE

privind interzicerea amplasarii suporturilor publicitare de tip piasa pe suprafetele
imobilelor de pe raza Municipiului Bucure~ti

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucure~ti;

Vazand raportul Comisiei urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i avizul
Comisiei juridice ~i de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucure~ti;

in temeiul prevederilor art.36 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraJiCl2!Jt).ljc~_!Q(:;~la,_(ep_ubli.c.ata,_cu_modificarile-~i-COmpletar~e-1.lltefi0are~---------------_._~_. ------ -_._-----_ ..-----_._-----------

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

HOTARA$TE:

Art.1 Se interzice amplasarea suporturilor publicitare de tip piasa pe
suprafetele imobilelor de pe raza Municipiului Bucure~ti.

Art.2 Se excepteaza de la prevederile art.1 c1adirile afiate in constructie,
precum ~i cele afiate in renovare.

Art.3 La renovarea c1adirilor afiate pe lista monumentelor istorice, conform
Ordinului Ministrului Culturii ~i Cultelor nr.2314/2004, va exista piasa de protectie
a c1adirii care va avea inscriptionata fatada proiectului ce urmeaza a fi restaurat.

ArtA Pentru c1adirile prevazute la art.2 ~i art.3 suprafata maxima a
reclamei publicitare nu va depa~i 10% din suprafata plasei.

Art.5 Pentru contractele aflate in derulare, prevederile prezentei hotarari
se aplica in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art.6 Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza cu
amenda de la 2500 la 5000 lei, urmand ca masura complementara privind
desfiintarea sa se realizeze in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.7 Orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.
Art.8 Primarul General al Municipiului Bucure~ti, Primarii sectoarelor 1-6 ~i

imputernicitii acestora, precum ~i Directia Inspectie ~i Contr~19E?!l~~c:lL'{9_r_~gl.Jc:~ _
---- -.. --. -_. ------Ia-imtepnn ire-pteveaerileq5TezerileTllofararT.----------------

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta a Consiliului
General al Municipiului Bucure~ti din data de .

PRE$EDINTE DE $EDINTA.

Murg Calin

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

Tudor Toma
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Având În vedere că nenumărate mesh-uri publicitare (plase,
cortine etc.) au fost amplasate pe majoritatea clădirilor importante din
Municipiul Bucureşti, acest lucru având un impact negativ asupra
oraşului, prin afectarea imaginii urbanistice;

Luând În considerare reacţiile negative ale cetăţenilor, societăţii
civile, urbaniştilor, turiştilor şi oficialilor străini care au vizitat oraşul,
aceştia semnalând că aceste mesh-uri nu pun În valoare arhitectura
clădirilor şi produc o imagine neconformă cu imaginea unei capitale
europene;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti are iniţiativă şi hotărăşte, În condiţiile legii, În toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege
În competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale;

În aplicarea art.85 din Legea sus-menţionată, Hotărârile
Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu caracter normativ sunt
obligatorii şi pentru autorităţile administraţiei publice locale organizate
În sectoarele Municipiului Bucureşti;

Ţinând cont cele prezentate propun spre dezbaterea şi
aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti proiectul de
hotărâre alăturat. !




