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HOTARAREA nr.214l2AlO
piuind

tnchiierea suprafelei electronice pentru reclame pi publicitate
aÍIate tn sediul Municipiului Gheoraheni

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
ín sedinta ordinará, tinutá la data de 22 decernbrie 2olo,
Avánd in vedere:
_ expunerea de motive a Primarului municipiu1ui Gheorgheni _ ínregistratá sub
nr.9423/2010;
- raportul de specíalitate a) Compartimentului rela{ii cu pubticul, Ínregistrat sub nr.
9424/2O1O;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
- Administrarea patimoniulu| buget,finanle crearea surselor de uenitui propii;
- Juridicd,
publicd
libertd{ilor
eticd., administralie
locald, respectarea
cetdrene7ti, menlinerea ordinii publice qi apdrare;
Ín baza prevederilor:
_ aÍt.36,alin. (2)' lit. c)' a1in. (5)' lit. a)' afi.723 a]in. (1) din Legea nr.215l2oo)''
in temeiul prevederilor art. 45, a-lin. (3), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b) din
privind
publicá
Legea nr.275/2o0L,
localá,
cu
administra{ia
republicatá,
qi
modiÍicárile
completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE:
Art.1 _ Se aprobá inchirierea suprafelei electronice pentru reclame gi publicitate
aílate Ín sediul Municipiului Gheorgheni, piala Libertálii nr.27 ' parter.
Att.2 _ Se aprobá Regulamentul penttu tnchiierea suprafelei electronice pentru
reclame 9i publicitate tn sediut Municipiului Gheorgheni conform anexei, care face paÍte
integÍantá la prezenta.
AÍt.s _ Prevederile prezentei hotárári vor fi duse 1a indeplinire de cátre Primarul
qi
Municipiului
Gheorgheni prin Direclia economicd - Compartimentul patimoniu,
Comportimentul relalii al publiall dín cadrul aparatului de speciáitate al Primarului
municipiului Gheorgheni.
Art.4 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institu|ia Prefectuluí _ judelul Harghita,
qi se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Direcliei economice - Compartimenfill
patimoniu. 9i Compartimentul reta|ii cu publian'l din cadrul apaÍatului de specialitate al
Primarului municipiului Gheorgheni.
Gheorgheni, la 22 decembrie 2010.
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Regulament
a suprafeleí electronice

de ínchiriere
pentru reclame si publícitate

in sediul Municipiului

Gheorgheni

AÍt. 1' Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiliilor gi posibilitálilor de
inchiriere a suprafefei pentru reclame qi publicitate a Municipiului

Gheorgheni,

precum Ei competenfa aprobárii solicitárilor in acest sens.
Inchírierea se face in baza unei

cereri aprobate de primarul

Municipiului

Gheorgheni, care in calitate de reprezentant al locatorului, in schimbul unei chirii,
atribuie unei persoane ftzíce sau juridice, numitá
determinatá,

posibilitatea

chiriag,

de dífuzare a materia.lului

pentru o perioadá

clientului

pe suprafa!á

electronicá publicitará, proprietate privatá a Municipíului Gheorgheni.
Att, 2. Chiriaq poate Íi orice persoaná fizicá sau juridicá
stráiná,

ca

urmaÍe

a

solicitárii

scrise

adresatá

interesatá, románá sau

Municipiului

Gheorgheni.

Art. 3. Tarifele privind inchirierea bunurilor proprietate privatá ale Municipiului
Gheorgheni' anexa prezentei, sunt stabilite / aprobate prin Hotáráre a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni,
Art. 4. Solicitarea inchirierii se va face pe baza unei cereri scrise adresate/ depuse
la sediul Primáriei Municipiului

Gheorgheni impreuná cu materia]ul pregátit pentru

difuzare.
Art. 5. Aprobarea spre afiqare se acordá numai in condi{iile respectárii tarifelor
stabilite prin Hotáráre a Consiliului Local Gheorgheni. Municipiul
asumá nicio ráspundere

pentru confinutul

acestor materialelor

Gheorgheni nu iqi
contractate a fi

expuse' 6i totodatá tezervá dreptul de a nu difuza materialele care au o duratá de
difuzare mai mare de 2 minute, ori care contin elemente neconforme cu normele
legale,

obscene,

imorale,

sau

denigratoare

la

adresa

unor

persoane.
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i Durata
ipls

difwzárii va fi cel pufin pentru douá zi7e, iar tarifele de publicitate se
in functie de durata difuzárii.

Art. 7. Materialul

clientului

intrá in difuzare prin rotalie cu celelalte materiale
contractate respective cu materialul propriu al unitátii admínistrativ teritoriaie, in
ordinea solicitárilor, una dupá cealaltá, respectánd intocmai ordinea.
Aft. 8. Perioada de difuzare inceteazá de drept la expirarea perioadei pentru care
a
fost aprobatá.

Anexá
la Regulament

Tarife de publicitate electronice
in cadrul Municipiului Gheorgheni

Nr. zile

2 zlle
1 sáptámáná ( 5 zi\e lucrátoare
2 sáptámáni (10 zile lucrátoare)

1 luná

Tarif depublicitate
pentru
perso ne.fizice
5 lei
9 lei
2 0 lei
5 0lei

Tarif de publicitute
pentru
perso ne juridice
5 lei
9 lei
20 lei
5 0 lei

Notá:
Un anunt scris poate sá aibá maximum 200 caractere.respectivmaterialultip
video o duratá de maximum 2 minute.
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