
Anexa 2. - INTERDICŢII DE AMPLASARE A MIJLOACELOR PUBLICITARE 

Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii: 

    a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în 
acestea; 

    b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită; 

    c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective; 

    d) 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; 

    e) pe arbori; 

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

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

    h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul 
clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în 
condiţiile prezentei legi; 

    i) 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; 

    j) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor, 
parcurilor şi grădinilor publice; 

    k) în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind 
amplasarea mijloacelor de publicitate; 

    l) 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; 

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

    n) pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau 
de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de 
susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi 
amplasaţi în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie; 

 Pentru satele aparţinătoare nu este cazul, cu excepţia Schitului Sfânta Paraschiva. 
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