
 
Anexa nr.10.2.1 

Către,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

Cerere, 
pentru emiterea / prelungirea valabilităţii 

 AVIZULUI DE AMPLASAMENT 

 

 

Subsemnatul _______________________________________________________,  
CNP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, cu domiciliul /sediul în, judeţul 
____________________________, municipiul/oraşul/ comuna __________________________, satul 
______________________________________, sectorul ______, cod poştal ____________ str. 
______________________________________, nr._____, bl. ____, sc. ____, et____ap.______, 
telefon/ fax _________________ email _____________________________, în calitate de 
/reprezentant al ______________________________ CUI _________________, în conformitate cu 
prevederile HCL nr.845/2013 privind Regulamentul local referitor la amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova, solicit emiterea / prelungirea valabilităţii 
avizului de amplasament pentru : 

 
- banner / panou publicitar / mesh / panou direcţional / panou publicitar mobil / proiect 

publicitar special 
 

pentru imobilul – teren şi /sau construcţii – situat în judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. 
_______________________________________, nr.___, bl. ___, sc.__, apt.___. 

 
Durata de amplasare / Prelungire a valabilităţii avizului va fi de ______ zile, respectiv de la 

data de ________ până la _________. Suprafaţa banner / panou publicitar / mesh / panou direcţional 

/ panou publicitar mobil / proiect publicitar special va fi de _S =________ mp. 

 
Anexez următoarele acte:  
1 - copie BI/CI 
2 - plan de amplasament cu indicarea poziţionării mijlocului de publicitate, la scara 1:1000, 1:500, 1:200 sau 

1:100;  
3 - piese desenate cu detalii ale obiectului publicitar pentru care se solicita avizul de amplasament: vedere 

frontală, laterală sau orice alte detalii tehnice relevante pentru acesta, întocmite de un arhitect cu drept de semnătură; 
4 – acordul vecinilor autentificat notarial, în cazul în care mijlocul de publicitate se amplasează la o distanţă mai 

mică de 3,00 ml faţă de limita de proprietate; 
5 – Imagini fotografice cu amplasamentul pentru care se solicită avizul; 
6 – în cazul amplasării de bannere sau mesh-uri se va prezenta un memoriu tehnic din care să rezulte starea 

tehnică şi capacitatea portantă  a elementului suport; Se va prezenta acordul în formă autentificată a deţinătorului  / 
proprietarului elementului suport; 

7- dovada achitării taxei de publicitate pentru suprafaţa mijlocului de publicitate -  toate fetele;  
8 – documentul de plata a taxei pentru eliberarea avizului de amplasament. 

 
Data ___________    Nume, Prenume _____________________ 
     Semnătura /ST __________________________ 
 
 
                     FO- 03.07.01 

   Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ș iprivind libera 
circulație a acestor date. 
 


