U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2587 DIN 21.02.2020
(privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Comunei Tomești, Județul Iași)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 2586 din 21.02.2020 al domnului jr. Asofiei
Doinel, administrator public la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, prin care vaduce la cunoștința
Consiliului Local Tomești despre necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local Tomești cu
privire la interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, raport
întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2587 din 21.02.2020 cu privire la aprobarea:
„interzicerii unor mijloace de publicitate pe raza Comunei Tomești, Județul Iași”, proiect întocmit de
către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136
alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-anunţul înregistrat sub nr. 2588 din 21.02.2020, afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a
făcut publică intenţia ca în luna aprilie 2020 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ,
anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești
pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1),
(10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei; Ordonanța Guvernului nr. 2/2001,
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și
completările ulterioare; art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publica, republicată; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și
completările ulterioare; art. 129 alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Este interzisă promovarea, sub orice formă, pe mijloacele fixe sau mobile,
audio/video sau pe orice structură, a oricărei forme de publicitate care promovează activități de tip
videochat, în sensul de ”camchat”, adică expunerea pentru o anumită perioadă a unui model în fața
unei camere web, gratis sau contra plată.
(2) Interdicția este valabilă pentru orice fel de promovare, atât pe domeniul public sau
privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cât și pe domeniile private expuse vizualizării publice (pe
clădiri, vehicule sau orice alte suprafețe care au expunere vizuală publică etc.).
Art. 2. Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă
cuprinsă între 2400 lei și 2500 lei. Amenda poate fi aplicată atât proprietarului mijlocului publicitar,
beneficiarului reclamei cât și proprietarului imobilului pe care este amplasat mijlocul publicitar (teren,
clădire, etc.).

Art. 3. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 2 se va face de către
Poliția Locală Tomești și de Primar, prin împuterniciți.
Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu
respectarea cadrului legal incident de către Poliția Locală Tomești și împuterniciții primarului.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri se va face prin afișare în locuri
publice și pe site ul primăriei.
Art. 5. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, Instituției
Prefectului Județului Iași, pentru controlul legalității actelor administrative, Poliției Locale Tomești și
împuterniciților desemnați de primar cu aplicarea sanțiunilor de mai sus, altor autorități sau instituții
publice implicate, persoane fizice sau juridice interesate.
Adoptată azi: 09.04.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Mancaș Gabriel

