
AA/PP 

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea acordului / autorizaţiei / prelungire acord / 
eliberare duplicat, pentru amplasare panouri publicitare în zona drumurilor judeţene  

1. Cerere semnată şi ştampilată de proprietarul panoului în care vor fi obligatoriu      
specificate: date despre firmă - adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail, cont, banca la care 
este deschis contul, numele reprezentanţilor legali ai firmei, funcţiile acestora, numele  
persoanei desemnate (din cadrul firmei) să răspundă de respectarea condiţiilor din 
autorizaţie, regimul juridic al terenului pe care va fi amplasat panoul publicitar; 

2. Nota de constatare întocmită de către delegatul Direcţiei Judeţene de Drumuri şi     Poduri 
Suceava în urma verificării documentaţiei şi a condiţiilor de amplasare în teren; 

3. Copie după actul de identitate al persoanei – reprezentantă a beneficiarului, responsabilă de 
respectarea condiţiilor din autorizaţie; 

4. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru depunerea, semnarea şi/sau 
ridicarea documentelor; 

5. Actele societăţii în copie: certificat de înregistrare fiscală, certificat constatator cu informații 
extinse emis de O.N.R.C, după caz; 

6. Certificat de urbanism (copie); 
7. Actul de proprietate asupra terenului / contract de închiriere (după caz); 
8. Breviar de calcul de rezistenţă şi stabilitate vizat de verificatorul de proiecte (în faza de 

obținere a autorizației); 
9. Referatul verificatorului de proiecte atestat pentru exigenţa „A1, A2, B1” - „rezistenţă şi 

stabilitate” conform Legii 10/1995 şi Ord. MLPTL nr. 777/2003 (în faza de obținere a 
autorizației); 

10. Memoriu conţinând: locul în care va fi instalat panoul, precizarea distanţei de la   panou la 
elementele geometrice ale DJ, poziţia kilometrică, dimensiunile panoului, materialele din 
care este confecţionat, modul de prindere, distanţele de amplasare faţă de celelalte panouri 
publicitare existente în zonă şi faţă de intersecţiile de drumuri existente; 

11. Plan de încadrare în zonă la scara 1/2000 sau 1/5000 pe care se va marca locaţia propusă; 
12. Plan de situaţie la scara 1/500 cu: DJ (drumul județean), panoul publicitar şi precizarea 

distanţei de la panou la elementele geometrice ale DJ, poziţia kilometrică, indicatoare rutiere 
şi panouri existente în zonă; 

13. Profil transversal DJ cu poziţionarea panoului şi specificarea distanţelor de la panou la 
elementele geometrice ale drumului; 

14. Schiţa panoului (dimensiuni panou, dimensiunile înscrisurilor); 
15. Proiecția pe orizontală a panoului; 
16. Detalii aferente panoului (dimensiuni panou, dimensiunile înscrisurilor, stâlpi de susţinere, 

fundaţii pentru stâlpi); 
17. Detalii de prindere ale panoului. 

               Documentaţia va fi prezentată în două exemplare. 
Observații: 
Se interzice instalarea panourilor publicitare transversal drumului județean.  
Se interzice folosirea materialelor reflectorizante la executarea panoului. 
Se interzice iluminatul panoului interior şi/sau exterior (cu sistem propriu de iluminare). 
Se vor respecta prevederile din: 

- Ordonaţa Guvernului nr. 43/1997 aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Ordinul nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 
viaducte şi tuneluri rutiere. 

Dacă nu sunt respectate condiţiile prevăzute în acord/autorizaţie se consideră că lucrările 
executate sunt neautorizate. 


