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Raport cu privire la serviciul de publicitate media pentru anul 2011

Pentru acest an, prin Hotararea Consiliului Local 26 din 2011, la articolul
Reclama si publicitate a fost prevazuta suma de 120.000 lei, din care sa se asigure plata
pentru serviciul de publicitate media si abonamentele la diverse publicatii si ziare.

In prezent Primaria Municipiului Roman desfasoara serviciul de publicitate media
prin intermediul contractului nr. 7074 din 04.04 .20ll incheiat cu SC Grupul de Presa Accent
SRL, ca urmare a licitatiei organizate pentru aceasta activitate.Valoarea contractului este
99.937 ,8lei, TVA inclus .

Deoarece comenzile efectuate in luna august vor fi facturate in cursul lunii
septembrie o situatie clara a comenzilor si cheltuielilor pentru acest serviciu se poate real:.z;a
doar pana la sfarsitul lunii iulie, adica pentru prima jumatate a anului 2011.

De la intrarea in vigoare a contractului si pana la flnalul lunii iulie 2A1l au fost
emise 40 de comerzi de publicitate pentru toate institutiile de presa de interes local, judetean
si national, serviciile prestate fiind in valoare de 48.007,34 Iei. Dintre acestea 27 (respectiv
67,5yo din comenzi) au privit publicarea de anunturi, 9 (respectiv 22,5Vo din comenzi) au
vizat dezbateri publice, informarea cetatenilor cu privire la investitii si obiective de interes
general finalizate de catre administratia locala, iar 4 (respectiv 10% din comenzi) au vizat
popularizarea discutiilor purtate de conducerea administratiei publice locale cu cetatenii pe
diverse teme de interes public.

Deoarece valoarea facturata de catre firma prin care se desfasoara serviciul de
publicitate media nu evidentiaza decat cantitatile totale prestate in baza comenzilor, si nu
cele prestate individual de catre fiecare institutie media, putem preciza doar totalul minutelor
comandate catre televiziuni si totalul centimetrilor patrati comandati catre publicatii,
respectiv suma totala cheltuita pentru televiziune si cea pentru publicatii.
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60 799,80

Mentionam ca distributia comenzilor a fost realizata in mod echilibrat astfel:
- Pentru televiziuni: Rom Tv - 39 %, Topall TV - 3lyo, CNS -30 %

- Pentru publicatii scrise :Monitorul de Neamt si Roman - 39yo, Ziarul de Roman-
32a/o, Ceahlaul -26Vo, Adevarul - 3 o/o

Pana la finele anului 2011 suma ramasa disponibila prin contract este de
51.930,46 lei, TVA inclus.

Valorile contractelor pentru serviciul de publicitate media pe fiecare an din 2007
pana in 201I au fost urmatoarele:

ANUI Valoare conhact
fara TVA

TVA 19% TVA 24 % TOTAL

2AA7 268.907 "5lei 51.092.4tei 320.000 lei
2008 27A.736-4lei 51.439-9lei 322.176.4Lei
2009 142.256-8lei 21.028-7 lei 169.285.6 lei
2010 C.94.920lei

A.Ad:18.145.16 lei
18.034.8 lei

4.354.8 lei
112.954,8 lei
22.500 lei

2011 80.595 lei 19.342.8 lei 99.937-8 lei

Legenda : C- contract
A.Ad.- act aditional

Intocmit,
Comp. Mass-media
Insp Constantin Cudalb


