
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSAU 

HOTĂRÂREA Nr. 46 
din  

20 MAI 2016 
privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate 

in Comuna Ususau 

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU intrunit in Sedinata Ordinara din 20 Mai 2016 

           AVAND IN VEDERE  : 

- Proiectul de hotarare din data de 12.05.2016 intocmit de D-l Vasiescu Ionel – Viceprimarul 

comunie Ususau; 

- Referatul si Expunerea de motive nr. 1812/12.05.2016 ale d-lui Leucuta Safta Ghe Ioan – 

Responsabil urbanism; 

- Adresa Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 10519/01.04.2016; 

- Prevederile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de 

publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 3 alin. (1) lit. H din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 35 din HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a 

OG nr, 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local; 

- prevederile art. 27 alin. 1,3,5,6, art. 46 alin. 1 si art. 47 alin. 9 si 10 din OG nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicata cu completarile si modificarile ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. 4 si art. 30 alin. 7 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 277/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile HGR nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

277/2015; 

- Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventilor, aprobata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile PUG-ului aprobat al Comunei Ususau; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 30/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 17/2016 al comisiei de specialitate nr. 3; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 30/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

- Votul favorabil al unui numar de ____ consilieri locali prezenti la sedintă; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei. 

           In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1.  Se aprobă Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in 

Comuna Ususau, conform anexei care face parte din prezenta hotarare . 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se incredinteaza Primarul Comunei Ususãu, dl.Tole Florin, prin 

serviciile de specialitate. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituţiei Prefectului -Judeţul Arad ; 

 D-l Tole – Florin - Primarului Comunei Ususãu; 

 D-l LEUCUTA SAFTA GHE IOAN – Responsabil Urbanism Urbanism; 

 D-na PACURAR MONICA - Contabil; 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           Contrasemnează, 
                     _________________                                         SECRETAR - MIRESCU VASILIE                                                                                                 


