
           ROMÂNIA 

   JUDEȚUL GALAȚI 

MUNICIPIUL GALAȚI 

  CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. __110_ 

din _03.03.2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului privind desfășurarea ”Actului artistic stradal”, în 

Municipiul Galați 

 

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu 

 

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 

____________; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. ……..…/………… 2022, a inițiatorului- 

primar Ionuț Florin Pucheanu; 

 

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. ……………/…………. 2022 al 

Direcţiei Relaţii Publice si Managementul Documentelor, Direcţiei Patrimoniu, Direcției 

Financiar Contabilitate şi al Serviciului Juridic şi Legalitate; 

 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, 

învățământ, cultură, turism, sport, culte, sănătate și evenimente; 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 486 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme  de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. c), alin.(2) lit. d) 

coroborat cu alin.(7) lit. d), din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 



Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1) din Codul administrativ aprobat 

prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea ”Actului artistic stradal” în 

Municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 3. – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte de ședință 

 

 

                                                                                 Contrasemnează 

                                                                            Secretarul general al municipiului Galați 

                                                                                   Radu Octavian Kovacs 

 

 



          ROMÂNIA 
     JUDEŢUL GALAŢI 
   MUNICIPIUL GALAŢI 
            PRIMĂRIA  

Direcţia Relaţii Publice,  
și Managementul Documentelor 

 

 

Raport de specialitate 

Nr. ………………/….…...…2022 

privind: aprobarea Regulamentului privind desfășurarea ”Actului artistic stradal”, în 

Municipiul Galați 

 

 

          Autoritatea publică locală gălățeană susține valorile culturale, artistice, 

educative, pe plan local și național. În acest context, autoritatea publică locală 

gălățeană își propune să promoveze arta stradală în diferitele sale forme de 

manifestare, dând noi înțelesuri străzii și comunității sale.  

Actul artistic stradal, denumit și artă urbană, a devenit un fenomen în plină 

expansiune, tot mai prezent în orașele României. Valorificarea oricărei forme de  

activitate culturală reprezintă o componentă a dezvoltării culturale a comunității, 

descoperirea și promovarea unor tinere talente din diverse domenii de activități 

culturale (muzică, actorie, dans etc). 

Prin intermediul Regulamentului privind desfășurarea ”Actului artistic stradal”, în 

Municipiul Galați este încurajată producția de proiecte artistice de artă stradală și/sau 

adaptarea proiectelor existente la arta stradală. De asemenea, o mare importanță o are 

susținerea și încurajarea tinerelor talente din rândul performerilor stradali. 

Municipalitatea gălățeană dorește să resemnifice spațiul public și înțelegerea rolului 

artelor, oferind posibilitatea unor întâlniri inedite între artiști și public. 

Deschiderea zonelor centrale ale orașului către activități cultural-educative și 

artistice, este în măsură să ducă la creşterea gradului de vizibilitate culturală a acestor 

zone intens circulate, de promenadă, din municipiul Galați. 

   

 Având în vedere cele menţionate mai sus, se propune Consiliului Local Galaţi, spre 

dezbatere și aprobare, Regulamentul privind desfășurarea ”Actului artistic stradal” în 

Municipiul Galați. 

 

 

 



 Temei legal: 

 *dispozițiile Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor 

norme  de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

*prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

*prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

*art. 139 alin. (1) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

             

 

           Director Executiv                                               Director Executiv 
  Direcţia Financiar Contabilitate                              Direcţia Relaţii Publice şi                            
        Ec. Rodica Câmpeanu                                    Managementul  Documentelor  
                                                                                   Cristi Marian Ochiu 
                         
                      
 
 

Director Executiv                                        Șef  Serviciul Învăţământ, Cultură,  
Direcția Patrimoniu                                             Sport, Culte și Sănătate 

Ionel Burtea                                                            Anca Reves   
 
 
 
              

 Avizat juridic,                                                    Intocmit,  
       c.j. Aurelian Ştefan                                                   Monica Băraru  

 
 
 
 
               
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
PRIMAR 

 
 

Referat de aprobare 
Nr. ………………… /……………… 2022 

 

Urmare a solicitărilor exprimate de artiștii amatori privind stabilirea și punerea la 

dispoziția acestora a unor spații în care să poată desfășura activități de tipul ”act 

artistic stradal”, s-a constatat necesitatea adoptării unui proiect de 

hotărâre/regulament local privind modul de desfășurare a formelor neconvenționale de 

acte artistice, denumite în prezentul Regulament  drept ”act artistic stradal”, și  prin 

care să fie stabilite activitățile și sau actele/acțiunile pe care artiștii le pot furniza 

publicului gălățean. 

       Strada sau alte spații neconvenționale (alei pietonale, parcuri etc)  pot deveni zone 

care să găzduiască acte artistice care se adresează tuturor membrilor comunităţii. 

Spaţiul public urban, ambiental, este un ”sediu” al informaţiei, al publicităţii, al 

afirmării artiștilor din toate domeniile iar susținerea și stimularea actului artistic stradal 

poate avea un impact pozitiv atât asupra artiștilor amatori care doresc să se afirme, cât 

și asupra publicului, în sensul  stimulării interesului pentru artă, cultură, alte activități 

artistice de tipul pieselor de teatru, scenete, recitaluri, jocuri cu marionete, teatru de 

păpuși, dans, iluzionism, contorsionism, jonglerii, acrobații, pantomime, statui vii, 

portretiști, pictori etc. 

Actul artistic stradal oferă oportunitatea de a transforma anumite  spaţii  din 

Municipiul  Galați în  zone active și atractive prin interacționarea directă a artiștilor din 

diverse domenii cu publicul, dezvoltând astfel conexiuni care pot genera interes pentru 

acțiunile și activitățile culturale derulate la nivelul municipiului.  În tot mai multe orașe 

din România dar și din alte țări, ”actul artistic stradal” denumit și ”artă urbană”, 

expune  adesea poveștile unui loc/areal/localitate și reușește să aducă laolaltă membrii 

comunității. Actul artistic stradal se poate constitui drept o acțiune de regenerare 

urbană și de dialog social între membrii comunității, artiștii amatori și profesioniști, 

precum și între autoritățile locale și instituțiile de cultură care funcționează la nivelul 

municipiului Galați. 

Actul artistic urban, denumit și artă urbană, a devenit un fenomen în plină 

expansiune, prezent și în orașe din România.  



Valorificarea oricărei forme de act artistic reprezintă o componentă a dezvoltării 

culturale a comunității, descoperirea și promovarea unor tinere talente din diverse 

domenii de activități culturale (muzică, actorie, pictură, dans etc). 

Față de cele mai sus menționate, propun spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Galați proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind  

desfășurarea ”Actului artistic stradal”, în Municipiul Galați. 

 

 

 

 

Primar, 

Ionuț Florin Pucheanu 
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Regulament 

 
privind desfășurarea ”Actului artistic stradal” în Municipiul Galați 

 
 
 
CONSIDERENTE GENERALE 
 
Art. 1.  

Prin ”Act artistic stradal” în Municipiul Galați se înțelege actul artistic desfășurat în spațiul 

public, în condițiile prezentului regulament. 

 

Art. 2.  

Artiștii stradali pot prezenta performanțe teatrale (piese, scenete, recitaluri, joc cu 

marionete, teatru de păpuși), muzicale (exclus muzică de petrecere/manele), scenete cu 

clovni, momente de dans, iluzionism, contorsionism, jonglerii, acrobații, pantomime sau 

statui vii, lucrări/activități artistice executate de portretiști și pictori amatori, fără a pune 

în pericol integritatea corporală a spectatorilor, fără perturbarea circulației rutiere și/sau 

pietonale, cu respectarea tuturor prevederilor legale  și fără a aduce prejudicii 

domeniului public sau privat al municipiului ca urmare a desfășurării activităților derulate 

prin proiectul „Act artistic stradal”. 

 

Art. 3.  

Sunt interzise: jocurile de noroc sau care îndeamnă publicul la câștiguri ilicite (ex. alba-

neagra), elemente cu conținut obscen sau pornografic, propagarea ideilor totalitare de 

natură fascistă, comunistă, rasistă, șovină, defăimarea țării și a națiunii;  îndemnul la ură 

națională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violență publică; orice alt tip de 

acțiuni menite să aducă atingere integrității fizice, psihice, morale, religioase, de rasă, 

etnie și gen; orice prezentare care contravine legislației în vigoare. 

 

Art. 4.  

(1) Nu se consideră act artistic stradal în sensul prezentului regulament: ceremoniile, 

manifestațiile, acțiunile civice, evenimentele comemorative, ceremoniile militare, orice 

fel de manifestații politice sau sindicale, spectacolele sau concertele, campaniile 

publicitare, jocurile de noroc, comerțul ambulant, cerșetoria etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică instituțiilor și companiilor de 

spectacole definite prin OUG nr. 21/2007 cu completările și modificările ulterioare și 

organizatorilor de evenimente cultural-artistice. 
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ACTE NECESARE 

 

Art. 5.  

(1) Artiștii stradali care vor să susțină acte artistice stradale vor depune solicitare (anexa 

nr. 1 la Regulament) la Primăria Municipiului Galați, în care vor menționa:  

- genul actului artistic stradal,  

- numărul persoanelor care realizează actul artistic,  

- locația solicitată pentru desfășurare,  

- perioada de desfășurare. 

De asemenea, vor prezenta o înregistrare audio - video a momentului artistic pe care 

doresc să îl susțină. Înregistrarea va fi trimisă pe adresa de e-mail: 

cultura@primariagalati.ro.     

(2) Cererea va fi însoțită de: copie a cărții de identitate a solicitantului/solicitanților, CV-

ul artistului/artiștilor, acceptul părinților/tutorilor legali în cazul persoanelor minore. 

(3) În cazul minorilor, cererea va fi făcută de părinți/tutori legali. Persoanele minore care 

doresc să performeze acte artistice stradale în condițiile prezentului Regulament, trebuie 

să aibă vârsta de cel puțin 16 ani. 

(4) Cererile, însoțite de documentele menționate, vor fi depuse la registratura 

municipiului Galați sau în format electronic la adresa de e-mail: 

registratura@primariagalati.ro, până pe data de 10 ale lunii în curs, pentru luna 

următoare.  

(5) Documentațiile depuse de solicitanți vor fi înaintate structurii de specialitate din 

cadrul Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, pentru analiză și selecție. 

Ulterior, documentele vor fi înaintate Direcției Patrimoniu pentru eliberarea, contra cost, 

a unei licențe de ocupare temporară a domeniului public. Licența va fi comunicată 

structurii de specialitate din cadrul Direcției Relații Publice și Managementul 

Documentelor care o va transmite solicitantului, după achitarea, de către acesta, a taxei 

de ocupare a domeniului public. 

(6) Elevii (cu vârsta minimă de 16 ani) și studenții (cu vârsta până în 26 de ani), sunt scutiți 

de plata taxei de ocupare temporară a domeniului public.  

 

ARTIȘTI 

Art. 6 

(1) Solicitările depuse de persoanele interesate vor fi analizate și selectate, cu 

respectarea condițiilor prezentului regulament.  
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(2) Membrii comisiei vor fi numiți prin dispoziție a primarului municipiului Galați. Comisia 

va fi alcătuită din specialiști în domeniu, secretariatul acesteia fiind asigurat de aparatul 

de specialitate al primarului municipiului Galați. 

(3) Artiștii stradali selectați se obligă să performeze actul artistic stradal pentru care au 

depus solicitare la Primăria Municipiului Galați. În caz contrar, se va proceda la 

suspendarea licenței obținute. În plus, solicitantul nu va mai primi aprobare pentru 

susținerea unui act artistic stradal pentru o durată de 3 ani. 

(4) Artiștii care susțin momente muzicale (vocale și/sau instrumentale) vor cânta live. 

(5) Numărul maxim de artiști care pot susține un anumit moment artistic stradal, este de 

10 persoane.  

(6) Artiștii stradali vor garanta calitatea actului artistic prestat. 

(7) Fiecărui artist stradal îi va fi alocat un spațiu minim/persoană, pentru a-și susține actul 

artistic stradal. 

(8) În situația în care Primăria Municipiului Galați organizează un eveniment în zona pentru 

care a fost eliberată licență unui anumit artist stradal, acesta va elibera zona respectivă, 

în acest caz licența fiind prelungită cu numărul echivalent de zile în care nu și-a putut 

desfășura activitatea, fără costuri suplimentare. 

 

 

LOC DE DESFĂȘURARE 

Art.7.  

(a) Locațiile solicitate de către artiștii stradali vor fi atribuite acelor artiști selectați, în 

ordinea cronologică de depunere a cererilor, la registratura Primăriei Municipiului Galați.  

(b) Locațiile vor fi atribuite după achitarea tarifului de ocupare a domeniului public. 

(c) Artiștii stradali pot solicita și alte locații, dar acestea vor fi avizate doar dacă se află 

la o distanță de cel puțin 100 de metri față de locul în care se află un alt artist stradal. 

 

Art. 8. 

(a)  Pe durata de valabilitate a licenței pentru acte artistice stradale, doi artiști stradali 

pot face schimb de locații între ei, având obligația să înștiințeze autoritatea publică 

locală.  

(b) Ocuparea unui spațiu pentru desfășurare act artistic stradal se face contracost, în baza 

tarifului aprobat de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați. 

Suprafața minimă ocupată: 2 m2. Suprafața maximă ocupată: 6 m2. Tariful de ocupare a 

unui spațiu pentru desfășurare act artistic stradal se achită în funcție de suprafața 

rezervată și ocupată.  
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 Art. 9.  

(a) Pe domeniul public, este interzisă desfășurarea actului artistic stradal, în alte locații 

decât cele avizate și strict interzisă în fața trecerilor de pietoni, în zona căilor de acces, 

în fața instituțiilor publice, instituțiilor sociale și de cult, în mijloacele de transport în 

comun, în stații de autobuze, autogări, gări, în fața spitalelor, în zona obiectivelor 

militare, pe trotuarele/spațiile pietonale cu o lățime mai mică de 3 m. 

(b) Performanța artistică nu poate îngrădi circulația persoanelor cu dizabilități, a 

cărucioarelor cu copii.  
(c) Nu se va autoriza amplasarea unul lângă altul, a doi sau mai mulți artiști care susțin 

momente muzicale. 

 

Art. 10 

(a) Licențele vor fi acordate pentru perioada 01 mai - 31 septembrie a anului în curs.  

(b) Licența eliberată unui artist stradal va avea perioada de valabilitate de minimum o 

lună, cu posibilitatea de prelungire. 

 

Art.11.  

Se pot folosi instrumente acustice și electronice, cu respectarea nivelului de zgomot 

permis de legislația în vigoare.  
 
Art. 12.  

Actele artistice stradale sunt permise în cursul săptămânii între orele 10:00 - 22:00, iar 

sâmbăta și duminica între orele 10:00 - 23:00. 

 

Art. 13.  

Poliția locală verifică licențele emise și, în cazul în care se constată încălcări ale legislației 

în vigoare sau încălcări ale prezentului regulament, poate să interzică actul artistic stradal 

și aplicarea de sancțiuni contravenționale, conform legislației în domeniu. 

 

Art. 14.  

În cazul în care într-o locație în care se desfășoară act artistic stradal, numărul audienței 

obstrucționează circulația pietonală, Poliția locală poate opri temporar actul artistic 

stradal până la dispersarea publicului. 
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Art. 15.  

Artiștii pot colecta bani în locul de desfășurare a actului artistic stradal, cu respectarea 

legislației. Este interzisă cererea expresă prin gesturi și/sau cuvinte a plății de către 

public. Este interzisă cerșetoria. 

  

Art. 16.  

Artistul stradal se obligă să respecte legislația în domeniul fiscal. 

 

Art. 17. 

Artiștii plastici pot realiza portrete, caricaturi, diferite opere sau lucrări de artă, mini 

expoziții în aer liber în locația avizată, fără depășirea suprafeței alocate. 

 

Art. 18.  

Este interzisă comercializarea operelor artistice expuse de către artiștii plastici amatori 

în locația actului artistic stradal, cu excepția portretelor și a altor lucrări artistice 

realizate la comandă la fața locului, cu respectarea legislației. 

 

Art. 19.  

Artiștii stradali se obligă să păstreze curățenia în perimetrul pentru care au primit licență.  

 

 

Art. 20. 

În cazul în care solicitantul încalcă regulamentul privind desfășurarea de manifestări 

artistice stradale, acestuia i se va retrage licența și nu va mai primi licență de ocupare a 

domeniului public, pentru artă stradală, timp de 3 ani. 
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Anexa nr. 1 

 
Cerere  

pentru desfășurare act artistic stradal 
 

 
Nume și prenume: 

 
 
 

Domiciliu: 

Act de identitate: 
 
 

Număr de telefon: Adresă e-mail: 

 
Solicit aprobare pentru desfășurare act artistic stradal conform HCL........./......., în 
municipiul Galați. 
 
În domeniul: 
 

În perioada: 

Locația solicitată: A mai fost  licențiat/ă:     
 
Nu a mai  fost licențiat/ă:    
 

 

 

 
Descrierea succintă a programului/actului artistic stradal ce urmează a fi desfășurat: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numărul estimat al audienței: Măsuri de siguranță: 

 
 
 

 
Instrumente (muzicale, obiecte, șevalet etc) care vor fi prezente în actul artistic: 

 
 
 

Data:                                     Semnătură solicitant: 
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Anexa nr. 2 
 
 
 

DECLARAȚIE 
 
 
 
 

Subsemnatul(a)____________________________, prin prezenta declar că am fost informat 

cu privire la faptul că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru 

îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

 

Am luat cunoștință de faptul că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la 

aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Municipiului Galați, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 
 
 
 
 
 
           Data                                           Semnătura 
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