REGULAMENT
privind închirierea spaţiului pentru ancorarea de eşarfe publicitare pe stâlpi
I. Generalităţi
1. Prezentul regulament stabileşte metodologia de închiriere a spaţiilor pentru ancorarea
eşarfelor publicitare pe stâlpi. Spaţiile publicitare care fac obiectul prezentului regulament îl
reprezintă stâlpii de susţinere a reţelei de contact troleibuze, aflaţi în administrarea R.A.T.
Braşov conform H.C.L. nr. 454/29.08.2014. Închirierea se face în baza unui contract prin
care R.A.T. Braşov în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar,
dreptul de folosinţă a spaţiilor publicitare aferenţi stâlpilor, pentru ancorarea de eşarfe
publicitare în schimbul unei chirii care se constituie venit propriu al locatorului.
2. Contractele de închiriere sunt atribuite în baza solicitărilor de spații publicitare aflate pe
stâlpi, la tariful de minim 15 euro/spatiu publicitar/lună + tva şi prin licitație cu strigare dacă
sunt mai mulţi solicitanti pentru acelaşi spatiu publicitar.
3. Regulamentul stabileşte şi metodologia utilizată la închirierea spaţiilor pentru publicitate
ocazională (temporară).
4. Atribuirea şi derularea contractelor de închiriere a spaţiilor publicitare se desfăşoară
respectând prevederile legale în vigoare:
- Legea nr. 185/2013, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
- HCL Braşov nr. 635/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov;
- HG nr. 955/2004, pentru aprobarea normelor de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea şi Legea nr. 457/2004 privind publicitatea şi
sponsorizarea pentru produsele din tutun;
II. Organizarea procedurii pentru închirierea spaţiului în vederea ancorării de eşarfe
publicitare pe stâlpi
1. Procedura pentru atribuirea contractelor de închiriere a spaţiilor pentru ancorarea de eşarfe
publicitare este organizată de Serviciul Achiziţii şi Aprovizionare împreună cu Serviciul
Monitorizare şi Siguranţa Circulaţiei.
2. Procedura pentru atribuirea contractelor de închiriere a spaţiilor pentru ancorarea de eşarfe
publicitare se desfăşoară astfel:
a) Persoanele fizice/juridice interesate, depun o cerere cuprinzând numărul de stâlpi
solicitaţi, tariful ofertat şi perioada pentru care se solicită închirierea, la registratura
R.A.T. Braşov, str.Hărmanului nr.49.
b) Serviciul Achiziţii-Aprovizionare asigură publicarea pe portalul www.ratbv.ro, a listei
cu spaţiile publicitare solicitate.
c) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea listei, se acordă posibilitatea şi altor
persoane fizice/juridice interesate, de a oferta pentru spațiile publicitare respective, prin
depunerea unei cereri. Dacă la expirarea celor 5 zile nu s-au depus alte oferte se
întocmeşte un proces verbal de atribuire şi se încheie contractul cu solicitantul iniţial.
Dacă s-au depus și alte cereri pentru stâlpii solicitați, în termen de 3 zile lucrătoare după
expirarea celor 5 se va organiza o licitație cu strigare pentru stâlpii care sunt solicitați de
mai mulți ofertanți.
3. Lista stâlpilor pe care se pot ancora eşarfe publicitare, prezentată în Anexa la Regulament, se
actualizează de către Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulaţiei, după fiecare atribuire de spaţii
publicitare finalizată prin încheierea unui contract de închiriere şi/sau expirarea contractelor
anterioare.
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4. Tariful de închiriere a spaţiilor publicitare aflate pe stâlpi este de minim 15 euro/spaţiu
publicitar/lună+TVA.
5. Ofertele care propun un tarif sub minimul stabilit la punctul 4 se descalifică.
6. În cazul în care se organizează o licitație cu strigare, după desemnarea câştigătorului, se
întocmește clasamentul și un proces verbal de adjudecare, care va fi înmânat ofertanţilor.
7. În cazul nesemnării contractului de închiriere, în maxim 2 zile lucrătoare, din vina exclusivă a
ofertantului desemnat câştigător, se atribuie contractul ofertantului clasat pe locul următor.
III. Condiţiile de atribuire şi derulare a contractelor de închiriere a spaţiilor pentru ancorare
de eşarfe publicitare pe stâlpi
A. Condiţii contractuale specifice:
1. Durata contractului de închiriere spaţii publicitare este cea solicitată de locatar prin ofertă.
2. Înainte de semnarea contractului locatarul are obligația de a constitui în contul locatorului
o garanție de bună execuție în sumă egală cu cuantumul chiriei pe o lună. Aceasta va fi
păstrată de locator pe toată durata de derulare a contractului, în scopul asigurării executării
obligațiilor contractuale de către locatar. Garanţia astfel constituită se va returna
locatarului, numai cu condiţia îndeplinirii integrale a tuturor obligaţiilor prevăzute în
contract, în maxim 10 zile lucrătoare de la încetarea acestuia. Locatorul are dreptul de a
reţine garanţia de bună execuţie constituită, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte
oricare din obligaţiile prevăzute în contract.
3. În urma încheierii contractului de închiriere, în cazul în care locatarul doreşte
suplimentarea numărului de spaţii publicitare contractate, acesta va face o cerere în acest
sens şi se va respecta procedura prevăzută la pct.II.2. din prezentul Regulament,
4. Pe parcursul derulării contractului, locatarul nu poate solicita diminuarea numărului de
spaţii publicitare aflate pe stâlpii închiriaţi prin contract. Diminuarea se poate face numai
din iniţiativa locatorului, în condiţiile prevăzute în contract.
5. După semnarea contractului de închiriere, locatarul are obligaţia obţinerii Certificatului de
urbanism şi a Autorizaţiei de Construire, conform procedurii prevăzută de „Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate reclamă şi afişaj în Municipiul
Braşov”. Toate costurile rezultate din aceste demersuri sunt în sarcina locatarului.
6. După obţinerea Autorizaţiei de Construire, locatarul are obligaţia de a o prezenta
locatorului după care va proceda la montarea eşarfelor publicitare pe stâlpi. În ziua
ancorării eşarfelor pe stâlpi, locatarul are obligaţia de a anunţa în scris locatorul.
7. În vederea ancorării eşarfelor publicitare locatarul va realiza pe cheltuiala proprie, cadrulsuport şi elementele de prindere necesare montării materialului publicitar, corespunzător
cu specificaţiile tehnice prevăzute în prezentul regulament şi în Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate reclamă şi afişaj în Municipiul
Braşov.
8. Având în vedere timpul necesar obţinerii documentelor de mai sus, locatorul va factura
chiria pentru spaţiile publicitare pentru ancorarea de eşarfe pe stâlpii contractaţi numai
după montarea eşarfelor pe stâlpi, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data
semnării contractului de închiriere. După expirarea termenului de 30 de zile, locatorul va
percepe chiria, chiar dacă nu vor fi montate eşarfele.
9. Locatarul este răspunzător pentru plata tuturor taxelor de publicitate impuse de
reglementările în vigoare. Producţia publicitară şi costurile aferente sunt suportate de
locatar.
10.
Locatarul răspunde din punct de vedere legal pentru conţinutul mesajului publicitar,
conform actelor normative în vigoare.
11.
Facturarea se face în lei, la cursul BNR valabil în ziua facturării, până în data de 15 a
lunii anterioare prestaţiei. Plata chiriei se efectuează lunar, anticipat, până la data de 28 a
lunii anterioare perioadei de prestaţie.
12.
În cazul în care locatarul nu achită o factură în termenul scadent, locatorul, fără a-i fi
afectat dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de 0,04% din suma datorată pentru
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fiecare zi de întârziere, poate proceda la reţinerea garanţiei de bună execuţie şi rezilierea
contractul de închiriere, fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.
13.
Operaţiunile de montare şi demontare a eşarfelor publicitare aflate pe stâlpi se
execută de către locatar, pe cheltuiala acestuia.
14.
Locatarul are obligaţia de a demonta în maxim 5 zile calendaristice de la solicitarea
scrisă a locatorului materialele publicitare care nu corespund condiţiilor tehnice prevăzute
la punctul III.B. În caz contrar, locatorul va executa aceste operaţiuni şi va factura
prestaţia pe baza unui deviz.
15.
În cazul unor degradări ale materialului publicitar produse din cauza fenomenelor
meteorologice sau de altă natură, locatarul are obligaţia remedierii sau a demontării
imediate a acestor materiale. În caz contrar, locatorul va executa aceste operaţiuni şi va
factura prestaţia pe baza unui deviz.
B.Condiţii tehnice:
1. Eşarfele publicitare se ancorează pe stâlpii adiacenţi carosabilului, direcţionat spre trotuar.
2. Eşarfele publicitare vor avea dimensiunile de 0.8 x 1.2 (m) şi distanţa de 4 m de la cota terenului
amenajat.
3. Pe un stâlp poate fi ancorată doar o singură eşarfă publicitară.
4. Distanţa între marginea eşarfei publicitare (marginea exterioară paralelă cu stâlpul pe care s-a
montat) şi elementul cel mai avansat al faţadei unei construcţii va fi de minim 1.5 m.
5. Eşarfele publicitare vor fi realizate din material flexibil şi vor fi expuse pe suport independent
prin bride de fixare speciale ce asigură rigiditate sistemului, cu o greutate maximă de 1 kg.
6. Materialele din care se vor executa sistemele publicitare vor fi de bună calitate, rezistente la
intemperii şi vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care sunt
amplasate.
7. Locatarul au obligaţia de a lipi la vedere pe eşarfele publicitare, autocolant cuprinzând datele de
identificare ale titularului precum şi numărul autorizaţiei de construire.
IV. Închirierea spaţiilor aflate pe stâlpi pentru publicitate ocazională (temporară)
1. Pe stâlpii adiacenţi carosabilului, cu excepţia celor cu indicatoare de circulaţie şi a celor
amplasaţi în intersecţiile semaforizate sau în sensurile giratorii, aflaţi în administrarea
R.A.T. Braşov, pot fi montate materiale publicitare cu caracter temporar, în scopul
promovării unor evenimente, spectacole de circ, manifestaţii culturare sau sportive, precum
şi pentru acţiuni de promovare produse sau activităţi.
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013, pentru asigurarea caracterului temporar al
activităţii de promovare aceasta nu trebuie să depăşească 30 de zile calendaristice iar
materialele publicitare utilizate trebuie să poată fi montate/demontate în cel mult 24 de ore.
3. Închirierea spaţiilor publicitare aflate pe stâlpi se face prin atribuire directă solicitantului, pe
bază de comandă sau prin încheierea unui contract de închiriere.
4. Materialele publicitare temporare pot fi ancorate pe stâlpii care conţin eşarfe publicitare,
fără însă ca acestea să obtureze fizic vizibilitatea eşarfelor publicitare.
5. Panourile pentru publicitate ocazionala vor fi de tip sandvis, pe suport de material plastic,
asigurat de locatar, cu dimensiunile standard de 90 cm latime si 120 cm lungime. Inaltimea
de amplasare fata de sol a părţii inferioare a panoului publicitar este de maxim150 cm.
6. Tariful reprezentând chiria lunară pentru închirere spaţiilor publicitare temporare pe stâlpi
este de 15 euro/spaţiu/lună + TVA calculat în lei la cursul BNR din ziua facturării.
Tariful pe zi se calculează după formula:
Tarif zi= 15 euro/30 x nr.zile solicitate /spațiu publicitar/zi+TVA.
7. Solicitantul este răspunzător pentru plata tuturor taxelor de publicitate impuse de
reglementările în vigoare cât şi pentru conţinutul mesajului publicitar, conform actelor
normative în vigoare.
8. În cazul în care există mai mulţi solicitanţi pentru aceiaşi stâlpi, aceştia vor fi împărţiţi în
mod echitabil.
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