
[21.07.2020] 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TULCEA  

DIRECȚIA  URBANISM  ȘI  AMENAJAREA  TERITORIULUI 

 

⋆ Căsuța aferentă votului se bifează cu “X”. Votul este considerat VALID doar în situația în care se bifează o singură căsuță. În situația în care sunt bifate ambele sau nici o căsuță, VOTUL ESTE NUL. Este obligatoriu sa se precizeze 

motivul pentru care votul este NEFAVORABIL. 
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ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI C.T.A.T.U. DIN 21.07.2020 

 

1. PUZ “STAȚIE ITP, LINIE TAHOGRAFE AUTO, PARCARE AUTO, RAMPĂ PENTRU MONTAT TAHOGRAFE, SPĂLĂTORIE AUTO 

SELF SERVICE, SPAȚIU COMERCIAL, BLOC DE LOCUINȚE” 

   Adresă: intravilanul municipiului Tulcea, strada Breteaua Barajului, nr. 2, număr cadastral 2282,  județ TULCEA 

   Beneficiar: SOCIETATEA CONVENABIL S.R.L. 

   Proiectant: ARH. ARHIRE LUMINIȚA  – S.C. SAMUEL PREST LINEA S.R.L. 

 

 

2.  P.U.Z. - “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”    

   Adresă: intravilanul municipiului Tulcea, strada Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 276, număr cadastral 44588, județ TULCEA 

   Beneficiar:   SOCIETATEA CONSTANT PROD S.R.L. 

   Proiectant: ARH.  Urb. Constantin Andrei – SOCIETATEA ARCHITECTURE LINE  S.R.L. 

 

 

3.    AVIZ OPORTUNITATE  ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ ÎN SALĂ DE MESE PENTRU PARASTASE” 

   Adresă: STR. ETERNITĂȚII, NR.36D, N.C. 32347,  TULCEA 

   Beneficiar: STAN MARIAN 

   Proiectant: ARH. TEODORESCU MATILDA-SIMONA – SOCIETATEA ARHAUS S.R.L. 

 

 

4.  DIVERSE – REGULAMENT PRIVIND AMPLASAREA ŞI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL 

TULCEA 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  

aferent 

P.U.Z. STATIE ITP, LINIE TAHOGRAFE AUTO, 

PARCARE AUTO, RAMPA PENTRU MONTAT 

TAHOGRAFE, SPALATORIE AUTO SELF SERVICE, 

SPATIU COMERCIAL, BLOC DE LOCUINTE 

 
JUD. TULCEA, Mun. Tulcea,  str. Breteaua Barajului, nr. 2,  

NR.CAD. 2282 NR.CF. 32100 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE  

1. ROLUL  REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si 

juridice care sta la baza elaborarii planurilor urbanistice. El explica si detaliaza sub forma 

unor prescriptii si recomandari PLANUL URBANISTIC ZONAL in vederea urmaririi si 

aplicarii acestuia.  

2. BAZA LEGALA A ELABORARII  

La baza elaborării R.L.U. aferent P.U.Z. stau :  

▪ PUG aprobat cu HCL Tulcea nr. 29/27.05.1996, Faza RLU aprobata prin HCL nr. 

19/25.02.1999 si HCL nr. 129/2011. 

▪ PUZ SUPERMARKET aprobat cu HCL 193/30.06.2005 

▪ PUZ - Ansamblu locuințe colective, birouri, spații comerciale, 

alimentație publică, amenajări exterioare, spații verzi, aprobat cu HCL 

217/28.09.2017 

▪ PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE aprobat cu HCL NR. 

281/27.09.2018 

▪ Ridicare topografica a zonei. 

3. CADRUL LEGAL DE ELABORARE 

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. se elaboreaza in conformitate cu: 
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▪ Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind 

metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic zonal”; 

▪ Ordinul MLPAT nr. 21/N/200 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind 

elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”. 

▪ Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea 

teritoriului si urbanismului; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului ți 

de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului 

Urbaniștilor din România; 

▪ Codul civil; · 

▪ Ordonanta de urgentă a guvernului nr.114/2007-pentru modificarea si completarea OUG 

nr.195 privind protectia mediului; 

▪ Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia; 

▪ HG nr.525/1996-privind aprobarea Regulamentului general de urbanism,cu completările 

si modificările ulterioare; 

▪ Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

▪ Hotărârea nr.1739/2006-pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se 

supun avizării  si/sau autorizării privind securitatea la incendiu,cu modificările si 

completările ulterioare; 

▪ Ordinul nr.46/1998-pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor publice; 

▪ Planul Urbanistic General al municipiului Tulcea cât și Regulamentul local de urbanism 

aferent acestuia; 

Regulamentul local de urbanism detaliaza prevederile Regulamentului general  de urbanism în 

conformitate cu condiţiile specifice ale localitătii, precum si a P.U.G. Tulcea si a 

Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 

29/27.05.1996. 
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II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

TERENURILOR  

1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI 

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT 

1.1. Terenuri libere în intravilan 

Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile libere din zona studiata este permisa pentru 

toate tipurile de constructii şi amenajari prevazute in P.U.Z.   

 1.2. Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice 

Autorizarea executarii constructiilor, care prin natura si destinatia lor pot genera riscuri 

tehnologice, se poate face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform 

prevederilor legale.  

1.3. Asigurarea echiparii edilitare    

In cadrul autorizatiei de construire, echiparea edilitara se va asigura de catre investitor.  

1.4. Asigurarea compatibilitatii functiunilor  

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre 

destinatia constructiei si functiunile determinante ale zonei stabilita in prezenta documentatie 

si in alte documentatii adiacente amplasamentului. 

Functiunile dominante sunt cele de locuire si de prestari serivicii. Orice activitatea poluanta 

este interzisa.  

 1.5. Lucrari cu utilitate publica 

Se va moderniza accesul pe amplasament si racordul din strada Breteaua Barajului. Terenul 

de pe amplasament destinat circulatiei carosabile si pietonale, ramane in proprietatea 

beneficiarului. 

In caz de nevoie, se vor face lucrari de reabilitare a retelelor tehnico-ediltiare din imediata 

apropiere a amplasamentului. 

2. REGULI DE AMPLASARE SI DE RETRAGERI MINIME OBLIGATORII  

2.1. Orientarea fata de punctele cardinale 
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Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si recomandarilor de 

orientare fata de punctele cardinale.  

 

2.2. Amplasarea fata de drumurile publice 

In zona drumului public, se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei 

publice: 

- Constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de servire, de intretinere si 

exploatare; 

- Parcajele;  

- Conducte de alimentare cu apa, canalizare proprie, electrice si de telecomunicatii; 

Autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectarea zonelor de protectie ale 

drumurilor, delimite in P.U.G. si a aliniamentului propus.  

2.3. Amplasarea fata de aliniament 

Prin aliniament se intelege limita dintre domeniul public si proprietatea privata. Se obliga 

retragerea constructiilor de la aliniament sa fie de minim 24.00 m. In plansa A2, s-a marcat 

aceasta limita.  

2.4. Alinierea constructiilor 

In prezent nu sunt edificate constructii in vecinatate care sa puna aceasta problema. 

2.5. Retragerile in interiorul parcelei 

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta urmatoarele: 

- In partea de nord a amplasamentului se obliga o retregere de 6.00 m de la limita 

amplasamentului, conform plansa A2; 

- In partea de est a amplasamentului se obliga o retragere de 24.00  m  de la limita 

amplasamentului, conform plansa A2; 

- In partea de vest a amplasamentului se stabileste o retragere  de 2.00 m de la limita 

amplasamentului, conform plansa A2; 

- In partea de sud a amplsamentului se obliga o retragere de 0.00 m de la limita 

amplasamentului, conform plansa A2. 

2.6. Procentul de ocupare al terenului  

S-au stabilit valori maxime pentru procentul de ocupare P.O.T. si a coeficientului de ocupare 

C.U.T. raportand la suprafata ocupata la sol si respectiv la suprafata desfasurata a 

constructiilor, suprafata terenului.          
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Se admit in afara edificabilului  anexe gospodaresti si garaje, cu respectarea codului civil, care  

nu se iau in calcul la P.O.T.-ul de 50%. Suprafata totala admisa a cladirilor anexa este 

maximum 10% din suprafata terenului si inaltimea maxima admisa a cladirilor anexa este de 

2.50 m. Aceste constructii mici se pot construi si in zona de 24.00 m de retragere de la limita 

amplasamentului, dar se va respecta in continuare retragerea de 14.00 m necesara conductei 

de apa de 500 mm PEHD . 

Astfel a rezultat: 

▪ P.O.T. maxim propus = 50% 

▪ P.O.T. minim propus =  20% 

 

▪ C.U.T. maxim propus = 1.20 

▪ C.U.T. maxim propus = 0.5 

 

- Regim de inaltime zona ISps  :  

     - minim = P, P inalt  

     - maxim = P+1  

- Regim de inaltime zona LIu1  = S+D+P+7 

      - minim = S+D+P+ 4  (20 m)  

      - maxim = S+D+P+7  (30 m) 

 

▪ Hmax ISps = 10.00  m 

▪ Hmax LIu1 = 30.00 m 

 

3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

3.1. Accese carosabile 

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la 

drumurile publice. Accesul auto pe parcela se va face printr-o zona ingusta din strada 

Breteaua Barajului care face legatura din strada Barajului in strada Babadag si se va marca 

distintictiv.  

Terenul la N de amplasament apartine aceluiasi beneficiar, astfel ca se propunerea largirea 

frontului stradal catre Str. Breteaua Barajului: 5.62 m pana la 7.00, creandu-se astfel o 

circulatie cu aceeasi latime pe tot amplasamentul.  

Circulatia in zona se face pe strazile Barajului si Babadag, care sunt drumuri modernizate 

(asfaltate), cu cate patru benzi de circulatie fiecare in zona racordului cu drumul creat spre 

amplasamentul studiat, in stare de functionare foarte buna si constitutie principala cale de 

legatura cu zonele invecinate. De asemenea circulatia carosabila se face si pe strada Breteaua 
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Barajului din estul amplasamentului care se afla in stare foarte buna de functionare, acesta 

fiind modernizata de curand. 

  

 

3.2 Accese pietonale 

Se vor asigura accese pietonale potrivit destinatiei din strada Bretaua Barajului din estul 

amplasamentului. Aleea de acces carosabila si aleile pietonale propuse prin aceasta 

documentatie de urbanism vor ramane in proprietatea beneficiarului documentatiei PUZ.  

 

4. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA  

Viitorul investitor si/ sau beneficiari, se vor racorda la noua constructie, potrivit regulilor 

impuse de catre administratorii de retele.  

Nu este exclusa folosirea pentru echipare edilitara a statiilor/ministatiile de epurare sau 

realizarea unei fantani.  

Energie electrica: exista posibilitatea racordarii la energie electrica din  Str. Barajului. 

Alimentarea cu apa: exista posibilitatea racordarii la reteaua existenta in strada Barajului. 

Canalizarea exista posibilitatea racordarii la reteaua existenta in strada Barajului. 

Incalzirea spatiilor se va face in regie proprie.  

 

5. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE 

CONSTRUCTIILOR  

5.1. Parcelarea 

Nu este cazul. 

5.2. Inaltimea constructiilor 

Contructiile care vor avea functiunea de servicii publice de interes general vor avea o inaltime  

maxima de 10 m si un regim de inaltime maxim P, Pinalt, P+1.  

Contructiile care vor avea functiunea de locuire vor avea o inaltime  maxima de 30 m si un 

regim de inaltime maxim S+D+P+7E. 

5.3. Aspectul exterior al constructiilor 

Executarea noilor constructii este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine 

functiunii si nu depreciaza aspectul general al zonei. 
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Constructiile care prin conformare, volumetrie si aspect intra in contradictie cu aspectul 

general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii sunt 

interzise.  

 

6. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI 

IMPREJMUIRI 

6.1. Parcaje 

 Autorizarea executarii constructiilor, care prin destinatie necesita spatii de parcare, se 

emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.  

 

5.11. Construcţii de locuinţe 

 

Necesarul de parcare va fi dimensionat conform recomandarilor normativelor P132/93 si H.G. 

525/1996. Anexa nr. 5 si HCL 201 din 28.09.2017, un loc de parcare pentru fiecare unitate 

locativa, aceste locuri de parcare vor fi amplasate la subsolul si demisolul blocului de 

locuinte. 

Tinand cont de faptul ca blocul de locuinte va avea un numar de maxim 32 de apartamente, se 

vor asigura un minim de 40 de locuri de parcare in demisolul si subsolul imobilului.  

Se vor prevedea in exterior, locuri de parcare pentru vizitatori.  

 

5.3 - Construcţii comerciale  

5.3.1 - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după 

cum urmează:  

• un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 

până la 400 m2 ;  

• un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 

400 - 600 m2 ;  

• un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri 

comerciale de 600 - 2.000 m2 ; 

 • un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri 

comerciale de peste 2.000 m2 . 

 5.3.2 - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la masă. 5.3.3  

 

- La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 

amplasate independent de parcajele clienţilor. 

 

 

6.2. Spatii verzi 

Pentru amplasamentul ce a generat P.U.Z. s-au prevazut spatii verzi amenajate si de 

aliniament cu rol de protectie. Suprafata plantata va fi de min 20% din suprafata terenului 

studiat.  
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6.3. Loc de joaca  

 

Pentru blocul de locuinte se va prevedea un loc de joaca pentru copii in interiorul sau 

exteriorul acestuia, suprafata lui se va calcula tinand cont de Ordinul MS 119/2014 Pentru 

aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei si 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

6.3. Depozitarea desurilor  

 

Pentru depozitarea deseurilor se vor avea in vedere:  

 - pentru statia ITP si linia de tahograf, 1 eurocantainer  

 - spalatori auto si spatiu servire cafea, 2 eurocontainere  

 - blocul de locuinte, 3 eurocontainere.    

 

6.4. Imprejmuiri   

Este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri: 

- Imprejmuiri opace necesare pentru protectia intruziunilor, separarea unor servicii 

functionale, asigurarea protectiei vizuale, nu mai inalte de 2,50 m. 

- Imprejmuiri transparente sau pline, decorate sau gard viu, nu mai inalte de 2,50 m. 

Pentru ambele categorii aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul 

aspectului exterior al constructiilor. 

 

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA 

           Functiunile dominante propuse vor fi de spatii de servicii publice de interes general si 

un bloc de locuinte, zona LI si zona ISps, respectiv zona rezidentiala si zona de prestari 

servicii. Suprafata totala studiata prin PUZ  este de 17 717 mp. Suprafata amplasamentului 

studiat este de  5 000 mp. Suprafata propusa pentru schimbarea functiunii din zona de terenuri 

doar rezidentiale in zona rezidentiala si prestari servicii, pe teren amplasanduse un bloc de 

locuinte, o statie itp, linia de tahografe, spalatoria auto self service si spatiu comercial de 

aproximativ 2 500 mp construiti. Se propun  terenuri pentru circulatii carosabile si pietonale 

plus parcaje 1 500 mp si 1 000 mp pentru spatii verzi. 
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ZONA LI si ISps 

 

Bilant teritorial propus 

Nr. 

Crt 

Zona Simbol Suprafata Procent 

 

 

1 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 

SI SERVICII DE INTERES GENERAL 
SUBZONA CONSTRUCTII PENTRU ALTE 

PRESTARI SERVICII 

 

IS 

(ISps) 

 

5 000 mp 100% 

 

2 

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI 

CU MAI MULT DE 3 NIVELURI 

(PESTE 10 M)  
SUBZONA EXCLUSIV REZIDENTIALA            

( LOCUINTE SI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE) 

 

LI 

(LIu1) 

 

 

3 

ZONA PENTRU CAI DE 

COMUNICATIE SI CIRCULATII 

AFERENTE 
SUBZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 

SUBZONA CAI DE COMUNICATIE 

PIETONALA 

 

CC 

(CCr) 

(CCp) 

 

TOTAL                                 5 000 mp 100% 

 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILE 

FUNCTIONALE 

Prevederile pentru unitatile functionale propuse sunt prezentate in memoriul general de 

prezentare si in prezentul regulament de urbanism. 

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

Conform prevederilor P.U.G. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 

29/27.05.1996, zona studiata este parte din unitatea teritoriala de referinta U.T.R. nr. 30, 

„Zona LM si LI” ( zona rezidentiala).  

            

                      INTOCMIT,                                                               VERIFICAT,  

             Arh.  Monika Badulescu                                              Arh. Luminita Arhire 
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        R O M Â N I A 

    U.A.T. - MUNICIPIUL TULCEA 

 

                

                                                                        ANEXĂ LA HCL nr. ......./.....................              

 

       

REGULAMENT 

privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 

în municipiul TULCEA 

 

În vederea asigurării condițiilor pentru un cadru construit coerent, armonios și sigur, pentru 

protecția valorilor mediului natural și antropic, pentru prezervarea calității peisajului și creșterea 

calității imaginii cadrului urban, se propune prezentul regulament, care reprezintă sistemul unitar de 

norme tehnice și juridice ce stă la baza exercitării activității de amplasare a mijloacelor de publicitate 

pe teritoriul administrativ al municipiului Tulcea.  

Prezentul Regulament este întocmit în baza: 

- Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; 

- Legii nr. 154/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.185/25.06.2013, privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- HCL nr. 124 din 28.09.2000 privind aprobarea Regulamentului local ”Amplasarea firmelor și 

reclamelor în Municipiul Tulcea” 

- HCL nr. 50 din 28.02.2007 privind completarea Regulamentului local ”Amplasarea firmelor 

și reclamelor în Municipiul Tulcea” 

- HCL nr. 252 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 
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CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

Art. 1. 

Prezentul regulament stabileşte cadrul legal care stă la baza exercitării activităţii de amplasare a 

mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ al municipiului Tulcea şi completează prevederile 

Legii nr. 185/25.06.2013, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările 

și completările ulterioare având reglementările specifice municipiului Tulcea. 

Art. 2. 

Nu fac obiectul prezentului regulament indicatoarele de interes public, cum ar fi însemne ale 

instituţiilor publice, indicatoare spre diverse monumente istorice sau de for public sau care 

explicitează semnificaţia acestora, precum si altele asemenea. 

Art. 3.  

În înţelesul Legii nr.185/25.06.2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu 

modificările și completările ulterioare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) afiş - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj şi 

altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică şi expus public; 

b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administraţiei publice 

locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic şi a oportunităţii din punct de vedere 

urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundaţie; 

c) banner - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau din material textil, în 

mod obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice; 

d) calcan - faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita de proprietate laterală sau posterioară, 

destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine; 

e) ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, 

spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile; 

f) firmă - orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic 

sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii; 

g) incintă - suprafaţa de teren înconjurată din toate părţile de construcţii, de amenajări sau 

împrejmuiri; 

h) indicator publicitar direcţional (panou direcţional) - înscris, formă ori imagine care indică o 

direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfăşoară o anumită activitate. În 

aceeaşi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de mici 

dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea; 

i)  mesh - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa 

fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri; 
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j) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive folosite în scopul prezentării unei 

activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment; 

k) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundaţie sau 

alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate; 

l) panou publicitar - structură provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj publicitar; 

m) proiect publicitar special - construcţie provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui 

produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în alcătuirea sa elemente de fundaţie şi/sau 

structuri publicitare clasice; 

n) promovare - ansamblu de activităţi şi mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe 

piaţă; 

o) publicitate - totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita 

cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa 

publicul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spaţii, lansări de produse, deschideri de magazine 

şi altele asemenea, precum şi orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, 

artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi 

şi obligaţii; 

p) publicitate luminoasă - publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau panouri luminate 

printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului ori corpului 

publicitar; 

q) publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau 

vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare; 

r) publicitate stradală (outdoor) - publicitate efectuată în spaţii deschise, în exteriorul clădirilor; 

s) publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau 

sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse sau activităţi; 

ş) reclamă publicitară - activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, 

marcă, serviciu, informaţie utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în 

scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenţiona publicul larg ; 

t) steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic ataşată la un suport lance, catarg sau 

stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare; 

ţ) structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de 

fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feţe realizate din materiale uşoare de tip 

mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea, pe care se află imprimate reclame şi mesaje publicitare. 

u) totem – structură publicitară verticală, luminoasă sau nu, sprijinită pe sol, prin intermediul căreia se 

realizează publicitate în nume propriu.  
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CAPITOLUL II – Stabilirea zonelor de publicitate 

Art. 3. 

Se stabilesc trei tipuri de zone de publicitate, astfel: 

I. Zona de publicitate restrânsă – zona aferentă imobilelor din următoarele zone: 

a) Zona cuprinde imobile si ansambluri clasate in Lista Monumentelor Istorice precum si zona 

construită situată în perimetrul zonei de protecţie a clădirilor. 

b) In situl Natura 2000 → ariile protejate naturale de interes naţional - Rezervaţii naturale si ariile 

protejate naturale de interes comunitar, stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltării 

Durabile nr. 1.964/2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejată, a siturilor de 

importanță comunitară, și anume  Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

II. Zone de publicitate specială – zone ce cuprind centre comerciale, supermagazine, hipermagazine, 

parcuri comerciale, parcuri industriale. 

In Municipiul Tulcea sunt zonele ce cuprind centrele comerciale mari : Kaufland, Lidl, Dedeman. 

Acestea, pe amplasamentele lor, se suprapun cu zonele de publicitate restrânsă. 

III. Zona de publicitate lărgită – zona aferentă imobilelor situate în afara zonelor delimitate descrise 

la punctele I şi II. 

 

CAPITOLUL III – Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate 

Art. 4 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 

Municipiului Tulcea va ţine evidenţa amplasamentelor mijloacelor de publicitate situate pe teren 

apaţinând Domeniului Public/Privat al municipiului Tulcea, mijloace de publicitate aparţinând 

Domeniului Public al Municipiului Tulcea, mijloace de publicitate aparţinând persoanelor fizice sau 

juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Evidenta va fi realizata in urma inventarierii tuturor mijloace de publicitate existente. 

Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea cât şi pe 

proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

precum şi ale prezentului Regulament. 

Amplasamentele aflate în proprietate publică sau privată a municipiului  Tulcea destinate montării 

mijloacelor de publicitate vor putea fi atribuite prin licitaţie publică. 

Art. 5. 

Prin excepţie de la art. 15, alineat (1) punct c) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, se admite amplasarea 

mijloacelor de publicitate pentru persoane fizice / juridice care au contribuit la amenajarea locurilor de 

joacă sau locurilor de odihnă autorizate situate în zona blocurilor de locuinţe. Autorizarea se va realiza 

numai in urma obţinerii avizului de oportunitate al Arhitectului șef. 
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Art. 6. 

Prin excepţie de la art. 21 alin. (3) din lege, se permite amplasarea firmelor iluminate la mai puţin de 

30 m de semnalizările rutiere, care folosesc culorile specifice acestora, pentru farmacii, cu condiţia ca 

firmele iluminate ( exemplu – cruci verzi ) să fie dispuse în planul faţadei, şi nu perpendicular pe 

planul acesteia. 

Art. 7. 

Panourile mobile nu se vor ancora de elemente naturale sau construite din spaţiul urban (copaci, pereţi 

sau alte elemente ale structurii clădirilor, balustradele podurilor, s.a.). 

Art. 8. 

a) Se pot amplasa bannere, în regim temporar, pentru o perioadă de maximum 30 zile, transversal 

străzilor, în zonele unde nu se împiedică vizibilitatea unor construcţii valoroase din punct de vedere 

arhitectural şi numai în afara zonei de publicitate restrânsă, definită la art. 3, punctul I, litera a). 

Bannerele se vor amplasa la min 5,00 m înălţime de la suprafața carosabilă şi vor fi ancorate de stâlpii 

stradali numai cu acordul deţinătorilor acestora. 

b) Excepţie fac cazurile în care evenimentele mediatizate se desfăşoară pe o perioadă de maximum 3 

zile, iar bannerele, baloanele gonflabile purtătoare de reclame, vor cuprinde numai anunţuri privind 

evenimente culturale, economice ( târguri, expoziţii ), ştiinţifice, în interes umanitar, cu caracter local, 

naţional, promovări de produse noi. 

Art. 9. 

(1) Panourile publicitare vor fi curăţate permanent şi se va urmări ca la expirarea termenului fiecărui 

panou, acestea să fie îndepărtate și amplasamentul să fie adus la starea inițială, prin grija 

beneficiarului. 

(2) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la data expirării autorizaţiei de construire proprietarul 

reclamei publicitare nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice 

ale Municipiului Tulcea dispun desfiinţarea acestora pe cale administrativă, fără emiterea unei 

autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala proprietarului 

construcţiei şi cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de această operaţiune de la proprietarul 

construcţiei, în condiţiile legii. 

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi declanşată din oficiu de către autorităţile 

administraţiei publice ale Municipiului Tulcea sau la solicitarea deţinătorului legal al imobilului. 

(4) Pentru imobilele aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, procedura de 

desfiinţare a reclamelor publicitare pe cale administrativă, va fi realizată cu acordul sau la solicitarea 

proprietarilor. 

(5) Proprietarii reclamelor publicitare au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru întreţinerea şi 

repararea acestora, ori de câte ori este necesar.  Etalarea de afişe şi reclame cu aspect necorespunzător 
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sau care prezintă deteriorări evidente şi creează un aspect necorespunzător al spaţiilor de publicitate 

poate duce la suspendarea autorizaţiei. 

Art. 10. 

Se interzice folosirea în alcătuirea firmelor şi reclamelor a textelor şi imaginilor care contravin 

normelor legale în vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri. 

Art. 11. 

În cazul în care în incinta unei curţi interioare îşi desfăşoară activitatea mai multe entităţi 

juridice/fizice, firmele lor se vor amplasa grupat pe un suport cu imagine unitară, încadrat în 

elementele de arhitectură (în portal, în gangul de acces) sau pe o structură independentă, după caz, şi 

se vor autoriza conform Legii nr. 50/1991.  

Se interzice amplasarea firmelor peste elementele decorative ale faţadelor – brâie, cornișe, 

ancadramente, bosaje, s.a. 

Art. 12. 

Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate în vitrine, retrase la interior la o distanţă mai mare de 

10 cm de foaia de sticlă. Excepţie fac autocolantele aplicate la interior. 

Art. 13. 

 (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii: 

a) pe monumentele naturii; 

b) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ale 

instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor; 

c) pe arbori, inclusiv ancorarea bannerelor de arbori; 

d) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora; 

e) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public; 

f) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul 

clădirii; 

g) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia în care amplasarea mijlocului de 

publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi 

decorative ale anvelopei clădirii; 

h) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor; 

i) în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi 

semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată; 

j) pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane, ori sub poduri; 

k) pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie. 

(2) Se interzice acoperirea cu panouri publicitare a suprafeţelor vitrate ale clădirilor. 

(3) Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea 

publică, cu excepţia vehiculelor publicitare utilizate în condiţiile prezentului Regulament. 
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(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în 

combinaţii specifice, pot fi confundate sau împiedică vizibilitatea mijloacelor de semnalizare rutieră, 

precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare. 

(5) Dacă, pe faţada sau calcanul unei clădiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară 

de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi dimensiuni, fiind 

încadrate simetric pe faţada sau calcanul respectiv. 

(6) Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanță mai mică de 3,00 m față de limita de proprietate 

a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice și/sau juridice, se va realiza doar cu acordul 

proprietarilor acestor imobile și astfel încât să nu afecteze accesul și utilizarea acestora. 

(7) Este interzisă amplasarea de mijloace de publicitate pe acoperişuri şi pe calcanele blocurilor de 

locuinţe colective reabilitate termic. 

(8) Se interzice amplasarea de mesh-uri de publicitate pe fațadele clădirilor și a blocurilor de locuințe 

colective, care să acopere ferestrele sau balcoanele. 

Art.14. 

În zona de publicitate lărgită, amplasarea mijloacelor de publicitate este permisă cu respectarea 

regulilor cuprinse în Legea nr. 185/2013 la art. 4 ÷ art.40, în corelare cu tipul de publicitate admisă în 

zonă și în concordanță cu soluțiile agreate de proprietarii stâlpilor. 

 

CAPITOLUL III – Reguli specifice privind publicitatea în zonele de publicitate stabilite: 

restrânsă, specială şi lărgită 

Art. 15. 

(1) În zona de publicitate restrânsă, amplasarea mijloacelor de publicitate este permisă cu 

respectarea regulilor cuprinse în Legea nr. 185/2013 la art. 4 ÷ art.40, în corelare cu tipul de publicitate 

admisă în zonă, precum şi cu respectarea prevederilor specifice fiecărei subzone. 

(2) În cadrul zonei de publicitate restrânsă, diferenţiată pe subzone (a, b), sunt permise următoarele 

mijloace de publicitate: 

a) în zona definită la Art. 3, alin. I, pct. a): firme, panouri publicitare mobile, mobilier urban ca suport 

publicitar, steaguri publicitare, publicitatea temporară şi proiectele pentru publicitate specială, afişele 

publicitare şi anunţurile de mică publicitate ;  

b) în zona definită la Art. 3, alin. I, pct. b): indicatoare publicitare direcţionale, proiecte de publicitate 

speciale. 

Art. 16. 

a) În zona de publicitate restrânsă, se recomandă utilizarea de materiale de calitate, grafisme care 

figurează simbolic activitatea, efecte de transparenţă şi decupaj care să preia elemente stilistice din 

arhitectura imobilului (forme, culori) şi să permită o lecturare uşoară, utilizarea literelor aplicate - ” 

litere volumetrice ” (fără suport comun, cu excepţia suportului de dimensiuni controlate pentru 
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inscripţionarea obligatorie impusă de lege respectiv denumirea operatorului, codul de identificare 

fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire). Amplasarea mijloacelor de publicitate se va 

face în baza unor proiecte unicat şi adaptate suprafeţei disponibile, fără afectarea detaliilor sau 

acoperirea elementelor şi detaliilor şi fără să concureze cu arhitectura clădirii. Se admit mijloace de 

publicitate dispuse perpendicular pe planul faţadelor numai în cazul străzilor mai late de 6,0 m, 

panouri cu dimensiuni maxime de 80 x 80 cm. 

b) Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de informaţii de interes public şi local, 

precum şi informaţii de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de urgenţă. 

     - Conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi stabilite prin protocoalele 

încheiate între proprietarii ecranelor publicitare şi Municipiul  Tulcea, respectiv alte instituţii 

abilitate ale statului. 

Art. 17. 

În zona de publicitate restrânsă se interzice: 

1. orice dispunere a mijloacelor de publicitate ce înglobează parapetul etajului superior şi desfigurează 

astfel arhitectura clădirii, mijloacele de publicitate vor fi amplasate sub nivelul elementului de 

demarcare dintre parter şi primul nivel. 

2. amplasarea de mijloace publicitare cu gabarit mai mare de 2,0 mp în total pentru fiecare spaţiu, 

inclusiv cele din vitrină. Fac excepţie panourile publicitare şi alte materiale de reclamă (mascote, 

butaforii, corturi, baloane, alte amenajări) care se amplasează ocazional pentru perioade scurte de 

timp, cu prilejul unor manifestări prilejuite de târguri, festivaluri sau campanii publicitare pentru 

promovarea de noi produse, evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural, turistic. 

3. amplasarea mijloacelor de publicitate pe marchize, pe cornişe, pe balcoane, pe acoperişuri, pe 

calcanele blocurilor de locuinţe colective. 

4. amplasarea de (bannere), eşarfe, cu excepţiile menţionate in prezentul regulament, 

5. utilizarea textelor cu citire verticală, mascări ale elementelor de arhitectură sau decor al faţadei. 

6. mijloacele de publicitate amplasate perpendicular pe faţadă se vor constitui de regulă dintr-un motiv 

grafic cu text redus. 

7. inscripţionarea pe vitrine (interior sau exterior), ziduri, garduri sau porţi de acces, realizate din 

materiale autocolante sau grafică pictată. 

8. inscripţionări din material textil de genul: „DE VÂNZARE”, „ÎNCHIRIERI IMOBILE”, etc. 

(acestea se pot amplasa în interiorul vitrinelor sau ferestrelor, având dimensiunile maxime ale golurilor 

existente). 

9. amplasarea copertinelor şi a umbrelelor colorate şi inscripţionate, cu excepţia teraselor amenajate si 

autorizate. 

10. utilizarea culorilor stridente la proiectarea mijloacelor de publicitate. 

11. montarea casetelor luminoase, cu excepţia celor aferente punctelor farmaceutice. 
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12. amplasarea de mijloace de publicitate pe stâlpii metalici de iluminat public, cu rezistență  

redusă (excepție fac cele aprobate de proprietarul stâlpilor). 

13. utilizarea dispozitivelor sclipitoare, a inscripţiilor luminoase care defilează. 

Art. 18. 

În cadrul zonelor de publicitate specială sunt permise următoarele tipuri de mijloace de 

publicitate: firme, panouri publicitare mobile, mobilier urban ca suport publicitar, bannere şi steaguri 

publicitare, publicitatea temporară şi proiectele pentru publicitate speciale, afişele publicitare şi 

anunţurile de mică publicitate. 

Art. 19. 

 În cadrul zonei de publicitate lărgită, sunt permise toate tipurile de mijloace de publicitate 

prevăzute de Legea nr. 185/2013: firme, copertine inscripţionate, panouri publicitare, ecrane şi 

publicităţi luminoase, panouri publicitare mobile, mobilierul urban ca suport publicitar, bannere şi 

steaguri publicitare, mesh-uri, mesh-uri digitale, indicatoare publicitare direcţionale, publicitatea 

temporară şi proiectele publicitare speciale, panouri pentru afişele şi anunţurile de mică publicitate. 

Art. 20. 

Pe arterele majore de circulaţie, se interzice: 

1. amplasarea mijloacelor de publicitate pe marchize, pe cornişe, pe balcoane, pe acoperişuri, pe 

calcanele blocurilor de locuinţe colective. 

2. amplasarea copertinelor inscripţionate. 

3. bannere-le transversale. Excepţie fac cazurile în care evenimentele mediatizate se desfăşoară pe o 

perioadă de maximum 3 zile, iar bannerele, baloanele gonflabile purtătoare de reclame, vor cuprinde 

numai anunţuri privind evenimente culturale, economice (târguri, expoziţii), ştiinţifice, în interes 

umanitar, cu caracter local, naţional, promovări de produse noi. 

4. pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind 

regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii: 

a) la distanţa de minimum 4,0 m faţă de limita carosabilului în cazul în care nu există trotuar; 

b) la distanţa de minimum 1,0 m faţă de limita dinspre carosabil a spaţiului verde de pe trotuar, fără a 

împiedica circulaţia pietonilor; 

c) panourile se amplasează la o distanţă de cel puţin 50,0 m între ele.        

5. de-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean, precum şi a variantelor ocolitoare, conform 

clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecţie a 

acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii: 

a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per 

față; 

b) la distanţa de minimum 50,0 m între două panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan; 



Page 10 of 20 
 

c) cu distanţa de minimum 100,0 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din 

extravilan; 

d) în afara curbelor cu vizibilitate redusă; 

e) la minimum 100,0 m faţă de intersecţiile semaforizate.       

Art. 21.  

In siturile Natura 2000 → ariile protejate naturale de interes naţional, definite la art. 3, alineatul I, 

litera b), amplasarea mijloacelor de publicitate se face în condiţiile Legii 185/2013 şi a avizului 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea. 

Art. 22.  

In zona de publicitate specială, la amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta 

următoarele reguli  : 

1. Se interzice acoperirea în proporţie mai mare de 20% cu reclamă a clădirilor. 

2. Reclama în vitrină este acceptată, si nu se supune autorizării. 

 

CAPITOLUL IV– Procedura de autorizare şi avizare a mijloacelor de publicitate 

Art. 23. 

Amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Tulcea se poate face pe baza de:  

- autorizaţie de construire emisă de către Municipiul Tulcea, pentru mijloacele de publicitate cu 

caracter provizoriu de maxim 2 ani: firme, copertine inscripţionate, panouri publicitare, ecrane şi 

publicităţi luminoase, mobilierul urban ca suport publicitar, indicatoare publicitare direcţionale, 

panouri pentru afişele şi anunţurile de mică publicitate; 

- aviz emis de către Direcţia Urbanism, Amenajare Teritoriu, din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Tulcea, pentru mijloacele de publicitate cu caracter temporar de 1 zi ÷ 30 zile, 

pentru: mesh-uri, publicitatea temporară, proiectele publicitare speciale, afişe, bannere, panouri 

publicitare mobile (fără fundaţie), publicitatea pe vehicule. 

Art. 24. 

(1) Eliberarea autorizaţiilor de construire de către autoritatea administraţiei publice locale, se face în 

conformitate cu prevederile art. 3, lit. h), din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată şi completată, cu respectarea prezentului regulament şi a 

dispoziţiilor legale în materie. 

(2) Autorizaţia de construire se emite în vederea amplasării mijloacelor de publicitate menţionate în 

prezentul regulament, cu obţinerea în prealabil a unui certificat de urbanism. 

(3) Certificatul de urbanism se eliberează la solicitarea unei persoane fizice sau juridice interesată să 

cunoască informaţii cu privire la un imobil, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe 

baza documentaţiei depuse la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, care va cuprinde : 
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a) cererea-tip (formularul-model F.1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism"), în 

conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:  

1. elementele de identificare a solicitantului; 

2.elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de 

urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu 

dispune altfel; 

3.elementele care definesc scopul solicitării; 

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel: 

1.pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de 

încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la 

cerere, de către  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea; 

2.pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul 

cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la 

cerere, de către  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea. 

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie. 

(4) Autorizaţia de construire se eliberează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe 

baza documentaţiei tehnice depuse la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, care va cuprinde : 

a) copie certificat de urbanism; 

b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi / sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, 

extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi, în 

cazul în care legea nu dispune altfel;  

c) avizele şi acordurile solicitate prin certificatului de urbanism; 

d) avizul Poliției Municipiului Tulcea – Serviciul Circulație Rutieră; 

e) documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire – DTAC; 

f) dovada privind achitarea taxei aferente autorizaţiei de construire. 

(5) Prin certificatul de urbanism se va solicita, pe lângă avizele specifice fiecărei zone de amplasare şi 

tip de mijloc de publicitate, avizul emis de Direcţia Judeţeană de Cultură Tulcea, obţinut în baza 

actelor stipulate de Legea monumentelor nr. 422/2001, în cazul amplasării de mijloace de publicitate  

in zona de publicitate restrânsă, definită la art. 3, alin. I, litera a). 

(6) Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii care conferă titularului dreptul de a 

obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire / desfiinţare poate fi: 

1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract 

de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 

hotărâre judecătorească); 

2. dreptul de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea 

autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru 
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construcţii cu caracter provizoriu (mijloace de publicitate ) şi cu acordul expres al proprietarului de 

drept. 

(7) Durata de existenţă a mijloacelor de publicitate, pentru care se emite autorizaţie de construire va fi 

pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii 

autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în 

autorizaţia de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26, lit.d, din 

Legea 50/1991, republicată. 

(8) Dacă pe durata de existenţă a mijlocului de publicitate, specificată în autorizaţia de construire 

pentru construcţia provizorie, titularul acesteia doreşte schimbarea înscrisurilor fără a modifica 

gabaritul şi suportul acestora, nu este necesară emiterea unei noi autorizaţii. 

(9) Titularul autorizaţiei de construire va prezenta la Direcţia de Urbanism, Amenajare Teritoriu 

macheta color a noului înscris (în 2 ex.), însoţită de copia autorizaţiei de construire iniţiale – parte 

scrisă şi desenată; noile piesele desenate se vor viza spre neschimbare, anexă la autorizaţia de 

construire emisă iniţial. 

(10) După expirarea duratei de existenţă a mijlocului de publicitate menţionat în autorizaţia de 

construire emisă, în situaţia în care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia iniţială, la 

solicitarea titularului acestuia, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, în condiţiile 

menţionate în aliniatul (4), fără a fi necesar un nou certificat de urbanism, vizându-se spre 

neschimbare partea desenată aferentă autorizaţiei de construcţie iniţiale. 

 

CAPITOLUL V  

1. Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile 

Art.25.  

Pe trotuarele sau spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 1,5m se pot amplasa panouri publicitare 

mobile pliante, cu 2 feţe (people stopper), având ca scop promovarea comercială de alimentaţie 

publică, în următoarele condiţii: 

a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,7 m x 1,0 m/faţă; 

b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii de alimentaţie 

publică şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia. 

 

2.  Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar 

Art.26. 

(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar următoarele tipuri de mobilier urban: staţiile  de autobuz şi 

chioşcurile de ziare. 

(2) Staţiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare cu dimensiunea de 

1,25 x 2m, pe feţele laterale ale staţiilor;  
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(3) Chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate 

pentru panouri cu suprafaţa unitară de maxim 2 mp, iar panoul de afişaj să nu depăşească aticul 

chioşcului;  

(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperişul adăposturilor destinate publicului, staţiilor de 

autobuz şi al chioşcurilor. 

 

3.  Reguli generale privind amplasarea bannerelor şi steagurilor publicitare 

Art.27.  

Amplasarea de bannere care conţin anunţuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, 

ştiinţifice şi altele de această natură, se avizează pe baza documentaţiei privind rezistenţa elementelor 

de susţinere precum şi cu acordul proprietarului elementelor de susţinere utilizate în acest scop. 

Art.28.  

La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele: 

a) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecţii unde împiedică vizibilitatea rutieră sau 

perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există panouri publicitare; 

b) este interzisă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susţinere 

a bannerelor; 

c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului, vor fi instalate la o înălţime minimă de 5,00m 

faţă de sol, astfel încât să nu afecteze vizibilitatea rutieră şi imaginea urbană; 

d) banerele vor fi amplasate astfel încât distanţa între acestea să fie de minim 50 m; 

e) este permisă amplasarea bannerelor pe o durată de cel mult o lună calendaristică pe baza 

Certificatului de Urbanism emis de Primarul municipiului Tulcea; 

f) în cazul intersecţiilor cu sens giratoriu retragerea minimă de 20 m se va calcula de la tangenta la 

cercul exterior al rondului. 

g) în cazul intersecţiilor în cruce sau în T retragerea de 20m se calculează din axul drumului. 

h) în cazul  intersecţiilor neregulate diatanța de 20m se calculează de la punctul de intersecţie al axelor 

străzilor. 

Art.29. 

(1) Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe stâlpi, la înălţimea minimă de 2,5m de la cota 

terenului amenajat, se amplasează numai în locuri unde nu împiedică vizibilitatea circulaţiei rutiere. 

(2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag. 

(3) Durata de menţinere a steagurilor va fi de maxim 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea 

prelungirii acestei perioade cu încă o perioadă de maxim 30 de zile. 

(4) Steagurile publicitare și bannerele se vor amplasa în baza Avizului de folosinţă temporară a 

domeniului public pentru terenurile aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea. 
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(5) Sunt exceptate de la prevederile alin.1 - 3, steagurile publicitare amplasate in incintele centrelor 

comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcuri comerciale, parcurilor industriale astfel 

definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei 

rutiere şi care vor fi amplasate în baza unei Autorizaţii de construire. 

 

4.  Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor 

Art.30. 

Este permisă amplasarea de mesh-uri, în următoarele situaţii: 

a) pe construcţii, inclusiv monumente istorice şi/sau amplasate în zone de publicitate restânsă numai în 

situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de 

consolidare/restaurare, dacă reproduc imaginea construcţiei după consolidare/restaurare şi eventualele 

texte de publicitate comercială; 

b) pe calcanele construcţiilor care nu sunt clasate monumente istorice situate în afara zonei de 

publicitate restrânsă.  

 

5.  Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale 

Art.31. 

(1) Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale, în afara casetelor şi steagurilor, pe 

stâlpii de iluminat public, dacă pe aceştia nu sunt montate semnalizări rutiere, în următoarele condiţii: 

a) dimensiunea indicatorului publicitar  este de maxim 0,8 x 1,2m; 

b) înălţimea de amplasare este de minim 4,0 m; 

c) pe un stâlp se poate monta un singur indicator publicitar direcţional; 

(2) Amplasarea de stâlpi suport pentru indicatoarele publicitare direcţionale se va realiza în baza 

Autorizaţiei de construire.  

 

6.  Reguli generale privind publicitatea temporară şi proiectele publicitare speciale 

Art.32. 

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condiţiile 

prezentului Regulament. 

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară pe domeniul public, se va stabili prin Avizul de 

publicitate temporară,  în baza Certificatului de urbanism emis de Primăria municipiului Tulcea, pe 

maxim 30 de zile și poate fi prelungit o singură dată, la cererea solicitantului, prezentată în Anexa 

nr. 1 la Regulament, parte integrantă din acesta, cu o perioadă cel mult egală cu cea aprobata 

iniţial. 

Art.33.  
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În vederea obţinerii Avizului de folosire temporară a domeniului public, mijloacele de publicitate 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată determinată şi 

precizată în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de solicitant; 

b) să poată fi montate în cel mult 48 ore; 

c) toate amplasamentele aprobate să fie aduse la starea iniţială, în cel mult 24 ore de la încheierea 

termcenului de valabilitate a autorizaţiei. 

Art.34.  

Structurile publicitare autoportante şi proiectele publicitare speciale se avizează cu respectarea 

prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezenta hotărâre. 

 

CAPITOLUL VI - REGLEMENTĂRI FISCALE 

Art.35  

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate: 

(1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt reglementate prin Legea 

nr.227/2015 privind codul fiscal. 

(2) Cota taxei se stabileşte anual prin hotărâre de către Consiliul Local Al Municipiului Tulcea. 

Art.36 

 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate nu se aplică în următoarele cazuri: 

(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor 

activităţi economice. 

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte 

persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană. 

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau 

alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 

(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare 

a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii 

de utilitate publică şi educaţionale. 

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat 

pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi 

publicitate. 

 (6) Activități cu caracter caritabil. 

 (7) Activități desfășurate în parteneriat cu Primăria municipiului Tulcea. 
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CAPITOLUL VII– SANCŢIUNI 

Art. 37. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor conform Legii nr. 185/2013 cu modificările și 

completările ulterioare se vor  face de către: Organele de control ale Serviciului Poliţiei Locale Tulcea 

în colaborare cu un reprezentant al compartimentului discplina în construcții din cadrul Direcției 

Poliției Locale. 

Conform Art. 49 din Legea nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 

privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate: 

”(1) Constituie contravenții următoarele fapte: 

a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea 

prevederilor acestuia și a documentației tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum și 

montarea panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație, 

fără autorizație de construire; 

b) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor și dimensiunilor mijloacelor 

de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea 

mijloacelor de publicitate; 

c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, a vehiculelor publicitare 

care nu au obținut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot 

perturba traficul auto și pietonal; 

d) nerespectarea obligației de a readuce amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, 

inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului; 

e) nerespectarea obligațiilor privind întreținerea mijloacelor de publicitate și afișarea permanentă a 

unor mesaje în cadru; 

f) amplasarea de afișe publice, a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile 

special destinate acestora; 

g) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a instala panouri 

speciale destinate afișelor publicitare pentru evenimente, spectacole și concerte și a anunțurilor de 

mică publicitate, precum și de a identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate 

temporară și pentru proiectele publicitare speciale. 

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează 

după cum urmează: 

a) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) și f); 

b) cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d) și g); 

c) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, cea prevăzută la lit. e).” 
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De asemeni, conform Art. 51, alin. (2), (3), (4) și (5) din  Legea nr. 154/2017 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 

publicitate :       

” (2) Primarii si organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia sa 

urmărească respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizării executării lucrărilor 

pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţilor si, in funcţie de încălcarea 

prevederilor legale, sa aplice sancţiunile prevăzute de prezenta lege. 

(3) Constatarea contravențiilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de 

Stat în Construcții pentru contravențiile săvârșite de către autoritățile administrației publice locale și de 

către organele de control ale autorităților administrației publice locale sau, după caz, de către polițiștii 

locali în cazul contravențiilor săvârșite de operatorii economici. 

(4) Inspectoratul de Stat în Construcții poate dispune oprirea executării lucrărilor de amplasare a 

mijloacelor de publicitate, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispozițiilor 

legale. 

(5) Inspectoratul de Stat în Construcții aduce la cunoștința autorității administrației publice locale pe 

teritoriul căreia s-a efectuat controlul constatările și măsurile dispuse, iar organele de control ale 

autorității administrației publice locale au obligația să se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de 

Stat în Construcții." 

 

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE 

Art. 38. 

Scutirile de taxe vor fi acordate în următoarele cazuri: 

- Pentru amplasare de firme ale organizaţiilor non profit care desfăşoară acţiuni cu caracter caritabil 

(solicitantul va prezenta documente probatoare). Firma va include specificaţia “Non profit”, iar 

activitatea organizaţiei va fi una caritabilă, culturală, sportivă, etc., fără conotaţii comerciale, politice 

sau de lobby. 

-  afişaj pentru promovarea acţiunilor de mai sus. 

Art. 39. 

Toate firmele/reclamele amplasate pe construcţii proprietate particulară, realizate în condiţiile 

prezentului regulament cu autorizaţie de construire, se declară, în vederea impunerii, la organele 

financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai 

târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire. 

Art. 40. 

Direcţia Urbanism, Amenajare Teritoriu, va ţine evidenţa tuturor panourilor de firme/reclame 

amplasate pe domeniul public şi privat al Municipiului Tulcea. 
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Art. 41. 

Demontarea panourilor publicitare existente pe stâlpi electrici 

Deţinătorii de panouri publicitare, pe raza Municipiului Tulcea, amplasate pe stâlpii electrici cu 

nerespectarea prevederilor Legii nr. 185/2013, vor lua măsuri de conformare cu prezentul Regulament. 

Art. 42. 

Evidenţa financiar-contabilă de încasare a taxelor, amenzilor, penalităţilor a panourilor de reclamă 

autorizate sau avizate, se va ţine de către Serviciul Impozite și Taxe, pe baza documentelor furnizate 

de către Direcţia Urbanism, Amenajare Teritoriu pentru firmele / reclamele pentru care s-au emis 

autorizaţii de construire, precum şi pentru firmele / reclamele pentru care pentru care s-au emis avize 

şi aprobări. 

Art. 43. 

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a Legii 185/2013, atrage răspunderea materială și 

contravențională, după caz, sancțiunile prevăzute de Legea 185/2013 cu modificările și completările 

ulterioare, completându-se cu cele referitoare la nerespectarea legislației în vigoare privind-autorizarea 

construcțiilor, urbanismul și amenajarea teritoriului, Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de OG 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată și de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2002. 
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Anexa nr. 1 la REGULAMENT 

UAT - MUNICIPIUL TULCEA 

                    CERERE PENTRU EMITERE AVIZ PUBLICITATE TEMPORARA 

            
Societatea comerciala/persoana fizica/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala / intreprindere  
familiala ……………………………………..……………………………………………….. inmatriculata la Registrul Comertului 
……………………………………………………. cu nr……….…………………………………………. cod 
fiscal…….………………………………….având sediul in ……………………………………………………………………………….……….. 
telefon ………………………………reprezentata prin………………………………………………………………in calitate de 
…………………………………. posesor al C.I./B.I. serie……….nr.………………… eliberat de……………………………………. solicit 
eliberarea avizului de publicitate temporara  in conformitate cu Legea 185/2013 în următoarele condiții: 

Tipul manifestării * (amplasare/distribuire/afisaj) …………………………………………………………………………….. 
 

1. Amplasament……………………………………….. .…………………………………………………………………………………. 
 

2. Suprafața ocupare domeniul public/privat ………………………………………………………………………………... 
 

3. Suprafata afisaj/publicitate………………………..……………………………………………………………………………… 
 

4. Perioada şi orarul ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Modalitatea de plată (numerar/virament): ……………………………………………………………………………….. 
 

6. Modul de prezentare, expunere, utilizare: …………………………………………………………………………………. 
 
6.1. Mobilier ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. Modul de aducere la starea inițială 

 
7.1. Salubrizare …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.2. Demontare (modalitate transport etc.) ………………………………………………………………................. 

 
 
 

                                                                                                                                   Semnătura  şi  ştampila 

 

*Avizul de publicitate temporara  emis  in urma prezentei cereri este valabil pana la modificarea sau 
completarea unui nou regulament de publicitate . 
*Avizul de publicitate temporara emis in urma prezentei cereri  va fi achitat in termen de 15 zile de la emitere.        
*În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi integrităţii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza 
mijloacele publicitare cu materiale şi sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în 
construcţii. 

 

AMPLASAMENTE ( in cazul in care se solicita mai multe amplasamente): 

1..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         TRASEU  VEHICULE  SPECIAL  ECHIPATE  IN  SCOPURI  DE  PUBLICITATE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AVIZE / ACORDURI ANEXATE PREZENTEI CERERI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                         
 

 

 


