
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 

 

PROIECT DE HOTARARE 

din   19 mai 2009 

 
Privind, interzicerea amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si 

sensuri giratorii apartinand domeniului public si privat al 

municipiului Focsani 

 

 

                      Analizand raportul comun al Serviciului juridic, contencios, administrarea domeniului 

public si privat, publicitate si al Serviciului urbanism, înregistrat la nr.19079/19.05.2009 privind 

propunerea  interzicerii amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si sensuri giratorii 

apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani ; 

               - avand in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica 

    - în temeiul art. 36 alin. (1), (2) lit. “c”,  art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

administraţia publică locală, republicata in 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PROPUNEM 

 

        Art. 1  Interzicerea amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si sensuri giratorii 

apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani 

       Art. 2. Executarea hotararii va fi asigurata, conform legii de catre Primarul municipiului 

Focsani prin Serviciul administratie publica locala, Serviciul juridic, contencios, administrarea 

domeniului public si privat, publicitate, Directia economica. 

 

 

INITIATORI PROIECT DE HOTARARE 

domnii Consilieri Locali, 

Danut Emil Popoiu, 

 Vasile Dobre,  

Gheorghe Stan, 

 Mioara Lazar, 

 Cristinel Susu, 

 Daniel Gongu, 

 Doina Fodoreanu, 

 Nicolae Tanase,  

Romeo Paul Postelnicu, 

 Mugurel Malureanu,  

Adrian Colin 

                              
                                                                                                        Avizat, 

                                                                                                      Secretarul municipiului Focşani 

                                                                                                        Eduard- Marian CORHANĂ                                                                                  

  



                           R  O  M  A  N  I  A                                                           Se aproba,             

     JUDETUL  V R A N C E A                                                               Primar, 

         PRIMARIA MUNICIPIULUI  FOCSANI                                      ing. Decebal Bacinschi 

   Serviciul juridic- contencios, administrarea             

   domeniului public si privat, publicitate                                                                

   Serviciul urbanism                                                                                                                  

   Nr.  19079/19.05.2009                                                

 

                                                                              

RAPORT 

 

Privind, interzicerea amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si 

sensuri giratorii apartinand domeniului public si privat al 

municipiului Focsani 

 

 

              Prin cererea nr.19079/2009 domnii consilieri locali Danut Emil Popoiu, 

Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Mioara Lazar, Cristinel Susu, Daniel Gongu, Doina 

Fodoreanu, Nicolae Tanase, Romeo Paul Postelnicu, Mugurel Malureanu si Adrian 

Colin au propus initierea unui proiect de hotarare privind interzicerea amplasarii de 

panouri electorale pe spatiul verde si sensuri giratorii apartinand domeniului public si 

privat. 

             Analizand  legislatia in materie care contine si prevederi privind publicitatea 

electorala putem constata faptul ca acest gen de promovare se realizeaza cu ajutorul  

panourilor electorale pe care administratia publica are obligatia sa le puna la 

dispozitie sau in alte locatii, in baza tuturor acordurilor / avizelor legale. 

             In consecinta, avand in vedere faptul ca legislatia speciala stipuleaza 

conditiile in care se poate realiza campania electorala consideram ca nu este oportuna 

promovarea proiectului de hotarare  privind interzicerea amplasarii de panouri 

electorale pe spatial verde si sensuri giratorii apartinand domeniului public si privat. 

 

 

 

 

                     Sef serviciu,                                                       Sef serviciu, 

                Alexandru Stanciu                                                 Carmen Ghiuta 


