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H O T A R A R E A  NR.8 

Din 31 Ianuarie  2014 
 

 Privind: aprobarea Regulamentului local de amplasare a mijloacelor de publicitate pe 
teritoriul comunei Romanu,judeţul Brăila. 
 
 Avănd în vedere: 
 - Informarea d-lui ing.Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel local; 
 - Adresa de e-mail a Instituţiei Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Brăila; 
 - Avizul nr.47 din 3.12.2013 a Comisiei Tehnice pentru analizarea şi avizarea documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
 - Avizul comisiilor de specialitate  din cadrul  Consiliului local comunal; 
 In conformitate cu Legea nr.185 din 25.06.2013 privind amplasarea şi autorizarea  mijloacelor de 
publicitate; 
 In conformitate cu Legea nr.7/1996 a Cadastrului  şi Publicităţii imobiliare,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului,cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In baza art.36 alin. 1 şi 2,alin. 5 lit. c  ,alin. 6 pct.11 din Legea nr.215/2001,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art.45,alin.1 şi 2,din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare privind administratia publică locală ; 
 
 
 
                                                                 H O T A R A S T E : 
 
 
 
 Art.1.Se aprobă Regulamentul local de amplasare a mijloacelor de publicitate pe teritoriul 
comunei Romanu,judeţul Brăila conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 
 Art.2. D-ul ing.Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel local,va răspunde de 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări. 
 Art.3. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va populariza prin orice mijloace de 
informare  Instituţiei Prefectului,Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean Brăila şi 
tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,                                                          CONTRASEMNEAZA, 
                           Găzdoiu Petre                                                                        Secretar comună, 
                                                                                                                      Zainea Cristian George 
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