
ROMÂNIA                                                                                                                                
JUDEŢUL GALAŢI                                                                                                                 
MUNICIPIUL GALAŢI                                                                                      Nr. ............../...............  
P R I M Ă R I A 

 
 

C E R E R E 
pentru eliberarea licenţei de ocupare de lunga durată a domeniului public 

 

 SOCIETATEA COMERCIALĂ (PFA / II/ IF)_______________________________________________ 

 NR. ÎNREG. REG. COM. ______________________ C.U.I. ________________________________ 

 REPREZENTANT LEGAL ___________________________________C.N.P.___________________ 

 SEDIUL SOCIAL (DOMICILIUL) _______________________________________________________ 

 ADRESA DE CORESPONDENTA ______________________________________________________        

 ____________________________________________________TELEFON ____________________ 

 ACTIVITATEA SOLICITATĂ _________________________________________________________ 

 SUPRAFAŢA ________________ ; PERIOADA __________________________________________ 

 LOC DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII ________________________________________________ 

  MENȚIUNI _______________________________________________________________________ 

    Mă oblig :  
- să respect prevederile Regulamentului privind condiţiile de eliberare a licenţelor de   ocupare a domeniului 
public pe raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr. 728/19.12.2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare.    

-  să întrețin curățenia în zona aferentă desfășurării activității; 
      - să nu depozitez produse ce fac obiectul comercializării sau a ambalajelor de orice fel pe domeniul public 
(spații verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale); 
      -  să nu realizez racorduri sau branșamente improvizate la rețelele de utilități 
      - să respect liniștea și ordinea publică, să nu produc disconfort riveranilor în desfășurarea activității. 
    Am luat la cunoștință următoarele:  

- în cazul în care terenul pentru care s-a emis licența va primi o altă destinaţie, conform 
documentaţiilor aprobate sau în caz de restructurare urbană, operatorul economic în cauză va fi înştiinţat 
prin notificare prealabilă urmând a elibera terenul, aducându-l la starea inițială; 

- la încetarea perioadei de valabilitate a licenţei, titularul acesteia are obligaţia eliberării terenului şi 
aducerii acestuia la starea iniţială, în termen de maxim 15 zile de la expirare; în caz contrar, primarul dispune 
desfiinţarea construcţiei cu caracter provizoriu pe cale administrativă, pe cheltuiala proprietarului 
construcţiei, în condiţiile legii; 
      -  nerespectarea prevederilor prevazute in licența de ocupare a domeniului public, cum ar fi:obiectul de 
activitate, locațía, modificarea suprafeței, etc), precum şi falsificarea acesteia se sancţionează conform legii 
şi conduce la anularea licenţei. 
      - plata taxei pentru ocuparea permanentă a domeniului public se face anticipat pâna la ultima zi a lunii 
anterioare pentru luna următoare. In cazul în care plata taxei se face după termenul scadent se aplică 
majorări de întârziere în condițiile legii . 

- taxa de utilizare temporară a domeniului public este ............ lei/mp/zi 
 
      Programul cu publicul pentru depuneri documente: .............................. 
 
                          DATA                                                            SEMNATURA ȘI ȘTAMPILA     
           ...............................                                             .................................                                                           

 



 
 
 
Se anexează în copie următoarele documente : 
 
 

- Actul constitutiv al societății; 

- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

- Actul de identitate și delegația reprezentantului legal; 

- Schița de amplasare în zonă; 

- Poza cu locația solicitată; 

- Autorizaţia sanitar/veterinară pentru comercializare produse de patiserie şi alte produse  

  alimentare ambalate, după caz 

      - Certificat fiscal emis de Direcţia Impozite şi Taxe din care să reiasă că agentul economic nu    

        figureaza cu creanţe bugetare de plata faţă de bugetul local la momentul solicitarii.  
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