ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.04.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, Referat nr.
9723/15.04.2015 a Casei de Cultura ,, George Suru " Caransebes
Vazand prevederile art.868 din Legea nr.287/2009 - Noul Cod Civil, Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal,
Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
În temeiul art.36, alin. (1), alin.(2), lit.c), alin.(4), lit.c),alin.(5), lit.a) și art.45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba completarea HCL Caransebeș nr. 100 din 24.03.2015 privind darea
in administrarea Casei de Cultură „George Suru” a două panouri publicitare - ecran LED.
Art. 2. Se aproba programul de lucru zilnic intre orele 6.00-24.00.
Art.3.Durata unui spot publicitar standard de 6,10,15 sau 20 de secunde;
Numărul de apariții este de minim 135 apariții/zi și 4000 de apariții /lună, cu o
repetabilitate la maxim 8 minute.Spoturile care ruleaza precum si numarul si calitatea
acestora se pot urmari on -line de cel care plateste ,daca isi instaleaza programul ce se va
afisa pe calculator, accesand adresa de internet si formand parola ce i se va incredinta.
Art. 4. Se aproba tarifele pentru apariția spoturilor publicitare:
Durata contract Spot
6 secunde

Spot
10 secunde

Spot
15 secunde

Spot
20 secunde

1 zi

5,00 lei

10,00 lei

15,00 lei

17,00 lei

1 săptămână

30,00 lei

60,00 lei

90,00 lei

100,00 lei

1 lună

157,00 lei

337,00 lei

450,00 lei

495,00 lei

2 luni

288,00 lei

630,00 lei

854,00 lei

944,00 lei

3 luni

405,00 lei

810,00 lei

1.215,00 lei

1.281,00 lei

6 luni

672,00 lei

1.350,00 lei

1.890,00 lei

2.022,00 lei

1 an

1.000,00 lei

2.000,00 lei

3.000,00 lei

3.500,00 lei

Art.5. Se aproba tarifele pentru producerea spoturilor publicitare:
a) Proiectare spot publicitar – 35 - 50 lei / oră muncă , în funcție de complexitatea
reclamei.
b) Anunțuri simple – text și fotografie – 50 lei/anunț.
In cazul in care durata spotului este intermediara duratelor standard din tabel,
se aplică tariful din față .

Tarifele sunt aplicabile unitar pentru persoane fizice sau juridice .
Art. 6. Se aproba scutirea de la plata tarifelor prevazute la articolul 3 si 4 a
anunțurilor publice ale Consiliului Local , Primăriei municipiului Caransebes si ale
instituțiilor subordonate Consiliului Local , cele ale Inspectoratului Județean pentru
Situații de Urgență precum si anunturile de interes public .
Art. 7. Materialele ce trebuiesc publicate gratuit se vor produce de către beneficiari
și se vor înainta spre apariție pe ecranele LED prin ,, notă internă ” avizată de către
conducerea Primăriei municipiului Caransebeș .
Art. 8. Casa de Cultură nu răspunde de conținutul și calitatea materialelor predate
spre apariție .
Art.9. Nu vor fi acceptate spoturile cu conținut obscen sau trivial, cele care aduc
atingere ordinii de drept sau ordinii publice ,cele care instigă, jignesc sau calomniază
persoane sau instituții precum și cele care oferă spre comercializare produse sau substan țe
periculoase sau interzise comercializării .
Art. 10. În îndeplinirea sarcinilor privind administrarea celor două panouri LED
(pază, alimentare cu curent continuu ,funcționare ,gestiune ) Casa de Cultură va intra în
relații contractuale cu persoane fizice , instituții , societăți comerciale .
Art. 11. Fiecare spot încredințat spre publicare va apărea simultan pe cele două
panouri LED.
Art.12. Încasările din producția și apariția spoturilor publicitare , după deducerea
cheltuielilor , se constituie venituri la Casa de Cultură și își urmează cursul disciplinei
financiar-contabile ale instituției .
Art.13.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului
Caransebes si Casei de Cultura ,, George Suru ".
Art.14. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.
48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
-

Institutia Prefectului Caras-Severin;
Primarul municipiului Caransebes;
Casei de Cultura ,, George Suru "
Compartimentul Impozite si Taxe locale;
Compartimentul Audit Intern;
Direcţia Economică;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Dascalu Valentin
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