
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Către  
Primarul Municipiului Galaţi  
 
  

CERERE 
pentru emitere aviz  publicitate temporară 

 
  
Subsemnatul _______________________________, reprezentant al firmei beneficiare 

______________________________________,  CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 

certificat de înregistrare ______________________ cod fiscal __________________,  cu 

sediul în: judeţul _________________, municipiul/oraşul/comuna __________________,  

satul __________, sectorul __ , cod postal ____________ strada 

_________________________, nr. _____, bl. _____,  sc. _____,  et. ____ , ap. ____ 

telefon/fax ______________________________ e-mail ___________________,  

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate în municipiul Galaţi, aprobat prin HCL nr. 571/25.10.2018, solicit 
amplasarea:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
în municipiul Galaţi, strada ____________________, nr. ____, cod postal ____________  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Solicit amplasarea sistemului publicitar în scopul: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 
Conţinutul materialului publicitar: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 
Perioada solicitată _______________________________  
 
Amplasarea sistemului publicitar se va face:  

 
1. După tipul de activitate promoţională:  

- publicitate  
- reclamă  
- organizare de evenimente  
- distribuire de mostre, pliante  
- altele  



 
 
 
2. După regimul juridic al amplasamentului:  

- pe domeniu privat ___________________  
Persoane fizice ______________________  
Persoane juridice ____________________  
Consiliul local al municipiului Galaţi ___   
- pe domeniu public__________________  
 
       3. După locul de amplasare:  
Pe clădiri cu funcţiunea de:  - locuinţe sau locuinţe + alte funcţiuni_____________  

                              - alte funcţiuni decât locuinţe ____________________  
Pe stâlpi:     - stâlpi ELECTRICA SA__________________________  

     - stâlpi TRANSURB SA__________________________   
     - stâlpi proprii ________________________________  

Autoportante: 
 a) - fixe ___________________________  
     - pe spaţiul verde _________________  
     - pe spaţiul pietonal _______________  
 b) - mobile ________________________ 
     - pe autovehicule _________________  
 
Anexez:  
[   ] act identitate reprezentant legal (copie); 
[   ] certificat de înregistrare firma beneficiară (copie); 
[   ] plan de situaţie la scara 1:500, în original, 1 exemplar; 
[   ] schiţa sistemului publicitar cu mesajul publicitar aferent, în original, 1 exemplar; 
[   ] acordul proprietarilor suportului pe care va fi montat sistemul publicitar (dacă e cazul); 
[  ] proiect intocmit de un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerinţa rezistenţă 
mecanică şi stabilitate din care să rezulte faptul că amplasarea şi utilizarea sistemului 
publicitar nu prezintă un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene 
meteorologice periculoase, seisme şi altele, care să poată genera consecinţe grave: pierderi 
de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor 
persoane, distrugerea totală sau parţială a unor bunuri ori alte consecinţe deosebit de grave  
potrivit dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 (dacă este cazul). 
[ ] contractul privind amplasarea, montarea, demontarea şi îndepărtarea sistemului 
publicitar încheiat cu un operator economic competent, avand acest obiect de activitate.  
[   ] acordul societăţii de salubrizare (dacă e cazul); 
[   ] dovada achitării taxei de reclamă (copie); 
[   ] licenţă de ocupare a domeniului public (dacă e cazul); 
[   ] dovada achitării taxei de eliberare a avizului de publicitate temporară (copie); 
[ ] pentru structurile publicitare autoportante şi proiectele publicitare speciale- 
documentaţia conform art. 41 din Legea nr. 185/2013 republicata privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate, modificată şi completată prin Legea nr. 154-2017; 
[  ] pentru zonele de publicitate restrânsă (stabilite prin prezentul Regulament) – avizul 
pentru publicitate temporară se va emite numai după obţinerea punctului de vedere al 
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi.   
 
 
 
 
Data _____________________        SEMNĂTURA, __________________________ 


