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HOTĂRÂRE
privind  aprobarea măsurilor privind  amplasarea și autorizarea  a mijloacelor de publicitate

              Consiliul local al  comunei Sudiţi  judetul Ialomita,
              Având în vedere :

Expunerea de motive a primarului comunei,înregistrată la nr.38 din 21.02.2014/RC,
Referatul persoanei responsabile cu urbanismul  din cadrul Primariei comunei Suditi;
In conformitate cu:
-prevederile art.8 alin. (3) și 53 din legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea 

mijloacelor de publicitate;
-prevederile legii nr.50/1991  republicata si modificata, privind autorizarea executării 

constructiilor si unele masuri pentru constructia  de locuinte;
-prevederile legii nr. 350/2001 privind urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile  HG. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism; 
In temeiul art.  36  al. (2) lit.c  si d , al. (6) lit.a pct 7 şi 19, 45  alin. (1) , art.115 alin. (l) lit.b 

din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,adoptă prezenta

H O T Ă R Î R E

  Art.l.- Se aprobă Programul de măsuri privind amplasarea și autorizarea mijloacelor 
de publicitate,prevăzut în anexa nr. 1,parte integrantă din prezenta hotărîre ,aplicabil tuturor   
persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de publicitate, desfășurată pe teritoriul unității 
administrativ teritoriale Sudiți pînă la aprobarea regulamentului local  .

 Art.2.-Se desemnează dl. Crăciun Silviu Mihail, persoana responsabilă cu atribuțiile de

urbanism în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, pentru efectuarea acțiunilor de control 
din partea autorității administrației publice locale,constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
în acest domeniu.

Art.3.-Hotărîrea,adoptată cu respectarea art.45 din legea nr. 215/2001 privind administrația

publică locală, republicată, se comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității, primarului

comunei,pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin compartimentele de specialitate,se  aduce la

cunostinta publica prin afisare, pe site-ul « primariasuditi.ro,prin grija secretarului comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier VLAD GHEORGHE

         
Contrasemnează,

SECRETARUL COMUNEI,VASILE IOANA
Adoptată la Sudiţi,
Astăzi ,27.02.2014
Nr.17.


	CONSDILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIŢI
	HOTĂRÂRE
	H O T Ă R Î R E


