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Decizia nr. 74/26.01.2016

privind retragerea licenţei audiovizuale nr. R829.2/10.12.2008,
acordată S.C.RADIOCITYFMBUCUREȘTI SRL, CUI 18571968

cu sediul în București, CaleaVictoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 6, et. 11, cam. 2-5, sect. 1

pentru serviciul de programeCLICKFMdin Sibiu, jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26.01.2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat documentaţia prezentată de Serviciul Inspecț ie cu privire la
difuzarea serviciului de programe de către postul CLICK FM, din localitatea Sbiu,
jud. Sibiu.

Postul Click FM din Sibiu, aparț ine radiodifuzorului S.C. RADIO CITY FM
BUCUREȘTI S.R.L. (licenț a audiovizuală nr. R829.2/10.12.2008, eliberată la 04.10.2011
și decizia de autorizare nr. 1694 0-1/10.06.2010, eliberată la 21.02.2013).

Astfel, conform informării întocmite de inspectorul audiovizual în ziua de 26.01.2016,
acesta, în urma verificărilor zilnice efectuate în perioada 15.10.2015-26.01.2016, a constatat că
postul de radio nu a reluat difuzarea serviciului de programe Click FM, pe frecvenț a 98,30 Mhz,
înmunicipiul Sibiu.

De asemenea, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 6928/22.07.2015, S.C.
RADIOCITY FMBUCUREȘTI SRL a notificat CNA, că a întrerupt emisia începând cu data
de 17.07.2015 pe o perioadă de 90 de zile conform legii, în vederea reparaţiilor
necesare ale unor defecţiuni tehnice în curs de identificare pentru punctul de lucru din
Sibiu.

Faţă de situaţia de fapt prezentată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. RADIO CITY FM BUCUREȘTI SRL, a încetat difuzarea serviciului de programe
CLICK FM Sibiu, în perioada 15.10.2015-26.01.2016, situaţie în care devin aplicabile
prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală analogică ori pe cale
radioelectrică terestră se retrage de Consiliu în situaţia în care „titularul încetează să
difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa mai mult de 90 de
zile, pentru motive de natură tehnică, pentru motive imputabile titularului”.

Având în vedere situaţia de fapt constatată,
În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor
art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorului S.C. RADIO CITY FM BUCUREȘTI SRL din Iaşi, CUI
18571968, i se retrage licenţa audiovizuală nr. R829.2/10.12.2008, eliberată la
04.10.2008, pentru serviciul de programe CLICK FM din Sibiu, ca urmare a încetării
difuzării acestui serviciu de programe mai mult de 90 de zile, cu consecinţa încetării dreptului
societăţii de a difuza programul CLICK FM din Sibiu, începând cu data comunicării
prezentei decizii.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări

Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


