
    ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 570 
                                                                  din  11.10.2021 

pentru: modificarea și completarea HCL nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor 

la organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în zonele publice din 

municipiul Galaţi 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu ; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: ___________ 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară din data de _______  

__________; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 212569/11.10.2021, a  iniţiatorului - Primarul 

municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 212576/11.10.2021, al Directiei Patrimoniu și 

Serviciului Juridic șI Legalitate; 

           Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget - finante, administrarea domeniului 

public si privat al municipiului; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie 

comunală, comerţ şi privatizare; 

           Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică, drepturi 

si libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice 

 Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2 din OG nr.99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Normelor Metodologice din 20 martie 2003 de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

Având în vedere prevederile art. 475 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de 

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

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1) din OG 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din OG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 
 



H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

Art. I –  Art. 9, alin (4) din anexa la HCL nr. 433/ 2015 privind aprobarea Regulamentului 

referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele 

publice din municipiul Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:  

“ (4) In cazul în care agentul economic solicită anularea acordului în cursul unui an, acesta 

are obligația achitării taxei de viză până la data cererii de anulare sau până la data emiterii actului 

de radiere a activității de la punctul de lucru de Oficiul Registrului Comerțului. Taxa de viză se 

achită inclusiv pentru luna în care se depune cererea în vederea anulării/ se emit documentele 

privind închiderea punctului de lucru de către Oficiul Registrului Comerțului.” 

Art. II – La art. 9, după alin. (13) se adaugă alin (14) cu următorul conținut: 

          “(14) După 5 ani de la emiterea acordului acesta se preschimbă cu unul nou, în urma 

solicitării preschimbării acordului (anexa VI) și depunerii acordului vechi, în original, vizat în anii 

anteriori. 

          Art. III - Art. 16, alin.(3) din anexa la HCL se modifică și va avea următorul cuprins: 

      “ Autorizaţia se eliberează numai după avizarea favorabilă a dosarului pentru acordul  

privind exercitarea activităţii de comercializare în zone publice de către Instituția Arhitect Sef.” 

          Art. IV - Art. 17, alin.(6) din anexa la HCL se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (6) In cazul în care agentul economic solicită anularea autorizației de alimentație publică 

în cursul unui an, are obligația achitării taxei de viză până la data cererii de anulare sau până la 

data emiterii actului de radiere a activității de la punctul de lucru de Oficiul Registrului Comerțului. 

Taxa de viză se achita inclusiv pentru luna în care se depune cererea în vederea anulării/ se emit 

documentele privind închiderea punctului de lucru de către ORC.” 

 Art. V – Art. 19, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

     “ (1) Comercianţii au obligatia să înştiinţeze autoritatea administraţiei publice locale în a cărei 

rază teritorială îsi desfăşoară activitatea în legatură cu practicile comerciale, respectiv vânzările 

de lichidare” 

           Art. VI – Art. 1, alin (3), art. 9, alin. (6), art. 17, alin (8), art. 20 și art. 21 se abrogă. 

Art. VII – Anexele II,III,V,VI, VII, VIII, IX și X  la anexa la HCL nr. 433/ 2015 se modifică și 

vor avea cuprinsul prevăzut în anexele II, III, V, VI, VII, VIII, IX și X care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. VIII - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

       Art. IX – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri.     

                                             Preşedinte de şedinţă        

                                                                                                  Contrasemnează, 

                                                                                                                 Secretar  General                                                                  



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI 
                                                                 Direcția Patrimoniu 
                              Biroul Concesiuni, Vânzari Terenuri, Cabinete medicale 
                                       Compartiment Autorizații Activități Comerciale 
                         

 

 
 

 
                                                                           

       RAPORT DE SPECIALITATE 
 Nr. ___________/____________ 

 
La Proiectul de hotărâre pentru: modificarea și completarea HCL nr. 433/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piaţă în 
zonele publice din municipiul Galaţi 

 

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (2) din OG 99/2000 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, exercitarea activităţii de comercializare în zone 

publice este supusă acordului autorităţilor administraţiei publice locale, de unde rezultă 

că intervenţia autorităţilor publice locale în desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza 

municipiului Galaţi poate avea loc exclusiv prin emiterea acordului privind exercitarea 

activității de comercializare în zone publice. 

In vederea aplicării dispoziţiilor legale prevăzute de legislaţia din sectorul 

comercial, prin adoptarea acestei hotărâri la nivel local se reglementează desfăşurarea 

activităţilor comerciale în condiţii de legalitate şi, implicit, trebuie să se asigure 

respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi 

intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului. 

Pentru exercitarea activităţii de comercializare în zone publice acordul se emite 

numai cu respectarea planurilor de urbanism, în acest sens fiind adoptat, prin HCL nr. 

433/ 2015, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităților comerciale şi a 

serviciilor de piaţă în zonele publice din municipiul Galaţi, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Având în vedere unele modificări legislative și situații diverse intervenite în 

interpretarea prevederilor prevăzute în regulamentul anterior, dar și simplificarea 

procedurii de prelungire a valabilității actelor administrative, apreciem că se impune o 

nouă modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităților 

comerciale şi a serviciilor de piaţă în zonele publice din municipiul Galaţi 

Prin art. 9, alin. (4) si art 17, alin (6) propunem, la anularea acordului, respectiv 

autorizației de alimentație publică, condițiile în care agentul economic să plăteasca taxa 

de viză anuală, nu integral, ci proporțional cu lunile lucrate. 

Art. 20 și 21 se abrogă, ca urmare a modificării OG99/2000, astfel, comercianții nu 

mai au obligația să notifice primăriile perioada în care efectuează vânzările de soldare. 



La prelungirea actelor administrative emise, după achitarea taxelor propunem  

eliberarea acordului și autorizației de alimentație publică, după completarea pe verso, cu 

delegare de semnătură, eliminând birocrația, respectiv revenirea agentului economic 

pentru ridicarea actelor valabile. 

Propunem completarea cererilor,dar și a documentelor emise pentru construcțiile 

care nu dețin autorizații de securitate la incendiu, conform reglementărilor legale cu 

mențiunea că, unde e cazul, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea 

construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la 

incendiu revine beneficiarului investiției.  

Acest raport de specialitate este elaborat în conformitate cu art. 136 din OG nr. 

57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

   

      Temei legal: 

• Art. 6, alin. (2) din O.G.99 / 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 650 / 2002 privind aprobarea O.G.99 / 2000 privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piață, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• HG 333 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.99 / 
2000 ; 

• Art. 475 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Art. 10 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicata modificările şi 
completările ulterioare; 

• Art. 6 din Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Art. 57’ din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare;  

• Art. 139, alin. (1) din OG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
 
 
 

  DIRECȚIA PATRIMONIU,                                                 
    DIRECTOR EXECUTIV,                                                  SEF BIROU, 
         Ionel Burtea                                                               Mariana Manu 
                                                                                          
 
 

                                                                                              
                                                                                              Avizat, 
                                                               SERVICIUL JURIDIC ŞI LEGALITATE, 
                                                                                     Nicolae Costache 

 
 
                     Intocmit, 
               Manuela Pantea 
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       Romania          
   Judetul Galati         
Municipiul Galati       
      Primar 
 
 
 

Referat de aprobare  
nr. __________/__________ 

 
pentru: modificarea și completarea HCL nr. 433/2015, cu modificările si 

completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea 
şi desfăşurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piaţă în zonele 

publice din municipiul Galaţi 

 
 
 

 In vederea aplicării dispoziţiilor legale prevăzute de legislaţia din sectorul 

comercial, autorităţile administraţiei publice locale elibereaza acordul privind 

exercitarea activităţii de comercializare în zone publice pentru agenţii economici din 

municipiul Galaţi.  

 Având în vedere unele modificări legislative și situații diverse intervenite în 

interpretarea prevederilor prevăzute în regulamentul anterior, aprobat prin HCL nr. 

433/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, dar și simplificarea procedurii de 

prelungire a valabilității actelor administrative, se impune o nouă modificare a 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităților comerciale şi a 

serviciilor de piaţă în zonele publice din municipiul Galaţi, motivat de: 

- La anularea acordului, respectiv, autorizației de alimentație publică, în  

anumite condiții, propun ca agentul economic să plătească taxa de viză anuală 

proporțional cu lunile lucrate, nu integral, indiferent de perioada lucrată; 

- Art. 20 și 21 se abrogă, ca urmare a modificării OG99/ 2000, astfel,  

comercianții nu mai au obligația să notifice primăriile perioada în care efectuează 

vânzările de soldare; 

- La prelungirea actelor administrative emise, după achitarea taxelor propun  

eliberarea acordului și autorizației, după completarea pe verso, cu delegare de 

semnătură, eliminând birocrația, respectiv revenirea agentului economic pentru 

ridicarea actelor valabile; 

- Pentru construcțiile care nu dețin autorizații de securitate la incendiu,  
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conform reglementărilor legale, trebuie menționat în actele administrative că, 

răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor 

din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine 

beneficiarului investiției, unde e cazul.  

Ca urmare a celor menționate mai sus, propun Consiliului Local Galați spre 

aprobare, Proiectul de hotărâre privind: modificarea și completarea HCL nr. 433/ 

2015, cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piaţă în 

zonele publice din municipiul Galaţi 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
                                Ionuț Florin Pucheanu 



                                                                                                                               Anexa II  

                                                                                                                            

                                                    Nr. ______________/_____________ 
 
           În baza dispoziţiilor art. 6, alin. (2) din O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 1, lit. “d” din Normele 
metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000, aprobate prin H.G. 333 / 2003         

     Se emite acordul pentru exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structurile de vânzare, 
după cum urmează: 

 
1. Agentul economic ……………………………………….. 
2. Cu sediul în ………………………………………………. 
3. Nr. înreg. la Reg. Com.:  ……………………………...… 
4. C.U.Î.: ………………………… 
5. Profilul exerciţiului comercial şi structura de vânzare pentru care s-a emis acordul, sunt: 

Nr. 
crt. Adresa punctului de lucru T i p u l 

Suprafaţa de 
vanzare/servire/ 
prestare (m.p.) 

Codul 
C.A.E.N. Orar de funcţionare 

1.       

2.            

6. Activitatea se va desfăşura având în vedere următoarele condiţii: 
a.) Să respecte legislaţia privind: 

- normele igienico-sanitare şi de igienă alimentară; 
- normele de protecţie a mediului; 
- normele din Codul muncii şi de protecţie a muncii; 
- prevenirea şi stingerea incendiilor: 
- ordinea şi liniştea publică; 
- regulile de reclamă comercială şi firma; firma să fie expusă şi să conţină datele legale de identificare 

a comerciantului căruia i s-a emis acordul; 
- normele de circulaţie rutieră, parcarea autovehiculelor în zonă, aprovizionarea numai pe baza unui 

program stabilit; 
- normele de ocupare şi folosire a bunurilor amplasate pe suprafeţele de teren din patrimoniul public şi 

privat al municipiului. 
  b) Să menţină curăţenia în perimetrul interior şi exterior al structurii pentru care s-a emis acordul (curăţenia 
zilnică, întreţinerea faţadei, deszăpezire). 
   c) Să încheie şi să respecte contractele pentru prestări la servicii şi utilităţi de gospodărire, înfrumuseţare, 
igienizare, salubrizare. 
   c') Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu unde e cazul, râspunderea exclusivă în ceea 
ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de 
securitate la incendiu revine beneficiarului investiției 

    d)  Să respecte prevederile Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților  
      comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin HCL nr.433/  
      26.11.2015 cu modificările și completările ulterioare. 
7. Valabilitatea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice se prelungeşte prin viză 

anuală până la 31 martie al fiecărui an. După termenul scadent se datorează majorari de întârziere în condiţiile 
legii . Viza si modificarea se consemnează pe verso acordului. 

8. Acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nu este transmisibil, iar activitatea se va 
desfăşura numai în condiţiile legilor prevăzute în autorizaţiile de funcţionare. Nerespectarea condiţiilor impuse 
atrage anularea acordului. La întreruperea activităţii acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in 
locuri publice se va remite emitentului. 

9. Taxa de emitere a acordului …………………….……………………………………………………………… 
9’   In situații speciale orarul de funcționare se poate modifica conform reglementărilor în vigoare. 
10. Alte  precizări ……………………………………………………………………………………………………… 
                            PRIMAR,                                               DIRECTOR EXECUTIV,                         

R O M Â N I A 
Judeţul  Galaţi 

Primăria Municipiului Galaţi 



 
11. Modificări şi completări ale acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice: 

Dispoziţie  
(nr., data) 

Punctul din 
acorrd care se 

modifică  
Conţinutul modificării Semnătura Primarului 

şi ştampila  

    

 

12. Viza pentru prelungirea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice: 

Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 

de la ………………… la…………………... 

Achitat 

Taxa………………… 

Chit…………………. 

………………… 

Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 

de la ………………… la…………………... 

Achitat 

Taxa………………… 

Chit…………………. 

………………… 

Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 

de la ………………… la…………………... 

Achitat 

Taxa………………… 

Chit…………………. 

………………… 

Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 

de la ………………… la…………………... 

Achitat 

Taxa………………… 

Chit…………………. 

………………… 

Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 

de la ………………… la…………………... 

Achitat 

Taxa………………… 

Chit…………………. 

………………… 



                                                                                                                                  Anexa III 

 

D O M N U L E    P R I M A R , 

  Subsemnatul ____________________________, reprezentant legal al S.C., I.I., I.F., 

P.F.A. ________________________________ cu sediul social în judeţul ______________, 

localitatea ______________________, str. ___________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, 

telefon ______________,email ______________________ înregistrată la Oficiul Reg. Com. sub 

nr. J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare ______________, adresa de 

corespondenţă ____________________________________________________ 

solicit emiterea acordului privind exercitarea activităţii de comercializare în locuri publice, în 

următoarele structuri de vânzare 

Nr. 
crt. 

ADRESA  
PUNCTULUI DE LUCRU 

TIPUL STRUCTURII 
(magazin, restaurant, 
depozit, toneta, atelier 

etc.) 

Suprafaţa de 
vânzare/ 

servire/ prestare 
conform fişelor 

anexă 

Codul 
CAEN 

Orar de funcţionare 
(în funcţie de zilele 

săptămânii) 

1.       
2.       

         Am luat la cunoştinţă următoarele: 

 - taxa de eliberare a acordului privind exercitarea activităţii de comercializare în locuri publice, se achită 

anticipat eliberării acestuia, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv; 

  - valabilitatea acordului se prelungeşte prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an, iar după termenul 

scadent se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.  

 - orice modificări referitoare la domiciliu, sediul social, act constitutiv şi la punctele de lucru trebuie aduse 

la cunoştinţă emitentului pentru a fi consemnate pe verso acordului; 

- la întreruperea activităţii acordul privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice se va 

remite emitentului 

- până la obținerea autorizației de securitate la incendiu râspunderea exclusivă în ceea ce 
privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării 
cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției 
         Declar că societatea nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un 

judecător sindic iar activităţile comerciale nu sunt suspendate. 

        Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcţionare a structurilor de vânzare şi a 

perioadei de exercitare a activităţilor menţionate în prezenta cerere, voi respecta legislaţia privind condiţiile 

igienico-sanitare şi de igienă alimentară, liniştea şi ordinea publică, protecţia mediului, prevenirea şi 

stingerea incendiilor, Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 

serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, precum şi alte reglementări legale în vigoare privind desfăşurarea activităţilor 

comerciale. 

 

             Data:                                                        Semnătura reprezentantului legal: 

 __________________                   _________________________  

        



Se anexează în copie: 

1.  Actul de identitate al administratorului; 

2.  Actul de identitate si delegatia reprezentantului legal, daca e cazul; 

3. Statutul societăţii sau actul constitutiv (împreună cu actele adiţionale dacă este cazul) ; 

4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ( CAEN revizuit 2); 

5. Certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru (structură de vânzare) conform Legii 359 / 2004 ( 

CAEN revizuit 2); 

6. Actele de pregătire profesională pentru personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu 

produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică conform art. 5, alin. 2 si 3 din O.G. 99 / 2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare si documentul care sa ateste  activitatea desfăşurată de acesta; 

7. Actele legale de folosire a structurilor de vânzare :  

 - acte de proprietate ( teren și construcție - contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire, 

certificat de urbanism) însotite de documentație cadastrală/ plan de amplasament, respectiv, plan de 

situație/ releveu și extras de funciară, după caz; 

- pentru chiriași, și modul de folosință al spațiului (contract de închiriere/ comodat/ locațiune/ asociere 

în participatiune, licenţa de comerţ stradal, după caz) ; 

8. Avize prevăzute în certificatul de urbanism pentru schimbare de destinaţie, dacă e cazul; 

9. Autorizația de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați conform 

reglementărilor în vigoare  

10. Autorizatii/documente de înregistrare/notificări de la: D.S.P. a judetului Galaţi și de la  D.S.V.S.A. 

Galați, dacă e  cazul; 

11. Fotografie a amplasamentului propus pentru avizare (fatada spatiului); 

12. Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale ( salubritate); 

13. Documentul de plată a taxei pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţii de comercializare 

în locuri publice. 

14. Dosar de încopciat cu şină/ plastic. 

Taxa de eliberare valabilă in anul.....  

               - pt. suprafata de vânzare/servire/prestare   <10mp ________ .......   

               - pt. suprafata de vânzare/servire/prestare  10,1- 400 mp ___ ...... 

               - pt. suprafata de vânzare/servire/prestare  400,1-700mp ___ ...... 

               - pt. suprafata de vânzare/servire/prestare  700,1- 1000mp__ ....... 

               - pt. suprafata de vânzare/servire/prestare  >1000mp _____ ........ si pt fiecare 100mp sau 

fractiune de 100mp se adauga cate  .... 

 
 
 Relaţii cu publicul :  
 

 

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                                                      Anexa V 

 

 

F I Ş A 

 

pentru verificarea cererii şi documentaţiei depuse în vederea obţinerii acordului privind 

exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice, conform O.G. 99 / 2000 aprobată prin 

Legea 650 / 2002 

(se completează câte o fişă pentru fiecare structură de vânzare) 

 

 

 

1. Adresa structurii de vânzare _________________________________________ 

2. Documentatia de la punctele 1-6, 9 -10,12-13 din cerere, primita și verificată de  

către Compartimentul Autorizații Activități Comerciale ________________________ 

semnătura _______________ ; data ______________ 

 

3. Acte legale referitoare la deţinerea şi folosirea structurii de vânzare (punctele 7,8 și 11 

din cerere) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.1.  Avizul Institutiei  Arhitect Sef: 

- privind încadrarea în prevederile art. 6, art.12 alin. (2), alin. (3) si alin.(5)  din O.G. 99 / 

2000,republicata cu modificările şi completările ulterioare; 

- concluzii conform art. 7 din O.G.99 / 2000 republicată cu modificările şi completările 

ulterioare:  

_______________________________________________________________________

___________________semnătura _______________; data _______________ 

 

 

         Concluzii: 

a) se amână pentru completare sau refacere (adresa de restituire) __________ 

b) se respinge cererea conform art.7  din O.G. 99 / 2000_______________________ 

c) se prezintă acordul pentru semnare  

  

         

 



 

Anexa VI 

 

D O M N U L E    P R I M A R , 

 

 

  Subsemnatul ____________________________ , reprezentant legal al S.C. ( I.I., I.F., 

P.F.A.) _______________________________________ cu sediul social în judeţul 

_____________________________ , localitatea ______________________ , str. 

__________________________ , nr. _____ , bl. _____ , ap. ______ , telefon ______________ 

, înregistrată la Oficiul Reg. Com. sub nr. J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare 

_________________, adresa de corespondenta_______________ 

_________________________________________________________________________ 

solicit prelungirea valabilităţii/ preschimbarea acordului privind exercitarea activitatii de 

comercializare in locuri publice nr. _______/_______ şi prelungirea valabilităţii autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/recreative nr. ________/__________ pentru anul 

________  

 
Declar că societatea nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un 

judecător sindic iar activităţile comerciale nu sunt suspendate. 

           Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcţionare a structurilor de vânzare şi a 

perioadei de exercitare a activităţilor menţionate în prezenta cerere, voi respecta legislaţia privind condiţiile 

igienico-sanitare şi de igienă alimentară, liniştea şi ordinea publică, protecţia mediului, prevenirea şi 

stingerea incendiilor, Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 

serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare, precum şi alte reglementări legale în vigoare privind desfăşurarea activităţilor 

comerciale. 

           Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, privind falsul în 

declarații că nu s-au adus modificări la documentaţia depusă pentru obţinerea acordului privind exercitarea 

activitatii de comercializare în locuri publice nr.___________/__________ și actele din dosar sunt valabile. 

        Am luat la cunoştinţă că valabilitatea acordului se prelungeşte prin viză anuală până la 31 martie al 

fiecărui an, iar după termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.  

 

             Data:                                                        Semnătura reprezentantului legal: 

 __________________                   _________________________ 

 

 

Relaţii cu publicul : -  

 



 

 

                        Anexa VII 

 

 

 

AUTORIZAŢIE 

privind desfăşurarea activităţii ______________ 

Nr. ____________/_____________ 

 

În baza prevederilor art. 475 din LEGEA 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare se autorizează: 

 

                                                           Agentul economic 

_______________________ 

 

cu sediul social în : ____________________________________________________ 
 
nr. înregistrare la O.R.C. : ________________  ; CUI ____________________ ; 
 
la punctul de lucru : ________________________________________________ 
 
suprafaţa  de servire / prestare : ________ 
 
cu activităţile : _______ 
 
cod C.A.E.N.  : _______ 
 
orar de funcţionare :  ____________________ 
 
terasa sezoniera: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Alte precizări ________________________________________________________ 

 

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an. După 

termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii . 

 

 

                            PRIMAR,                                               DIRECTOR EXECUTIV, 
                          
 

 

ROMÂNIA 
MUNICIPIUL GALAŢI 

PRIMAR 



 

 

Viza pentru prelungirea autorizatiei : 

Data 
………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ………………la………………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

……………… 

Data 
………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ………………la………………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

 
……………… 

Data 
………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ………………la………………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

 
……………… 

Data 
………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

 
……………… 

Data 
………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

 
……………… 

Data 
………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

 
……………… 

Data 
………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

 
……………… 

 
Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 
Chit…………………. 

 
……………… 

 
Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 

Chit…………………. 

 
……………… 

 
Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 

Chit…………………. 

 
……………… 

 
Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 

Chit…………………. 

 
……………… 

 
Data 

………….. 

Prelungit valabilitatea 
de la ……………… la……………… 

Achitat 
Taxa……………… 

Chit…………………. 

 
……………… 

 

 

 

 

 



                              Anexa VIII 

 

DECLARATIE 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

 

           Subsemnatul …………………………………………....................., cu domiciliul in 
..........................................., str. ............................................................ nr. ….........., judetul / 
sectorul ..............................., în calitate de ............................................ la SC /PFA / II / IF 
.........................................................................., înregistrată la registrul comertului sub nr. de 
inmatriculare J(F)...... / ……....... / .............., cu sediul social în ................................... judetul 
/sectorul ............................, str. ................................. nr. ............., bl………….., ap………… 
declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în (sediul unității) 
………................................................................ este de tipul ......................................,cu 
denumirea …………………………...,  având următoarele caracteristici funcţionale: 
    1. Total suprafaţa (mp) ....................................., din care: 

    . de servire ........................................................; 

    . de pregătire/predare .......................................; 

    . de depozitare ..................................................; 

    . anexe-utilitati ...................................................; 

                       (birouri, grupuri sanitare, vestiare etc) 

2. Numărul locurilor pentru consumatori: 
──────────────────────────────────────────────────────── 
   Total,                   din care:                         Terasa                                  Grădina de vară  
                               saloane 
──────────────────────────────────────────────────────── 
 
───────────────────────────────────────────────────────── 

     3. Am luat la cunoștință urmatoarele :   
  - taxa pentru eliberare autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica este anuala si se 
achita integral, anticipat eliberarii acesteia, indiferent pe perioada  ramasa pana la sfarsitul anului fiscal 
respectiv; 
  - valabilitatea autorizatiei se prelungeste prin viza anuală până la 31 martie al fiecarui an, iar după 
termenul scadent se datoreaza majorări de întârziere în condițiile legii 
- până la obținerea autorizației de securitate la incendiu râspunderea exclusivă în ceea ce 
privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării 
cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției 
- prevederile din Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 
serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015, cu modificările 
si completările ulterioare, 
 
   4.Taxa de eliberare/vizare a autorizației pentru anul _________, în funcție de suprafața de 
servire: 
                                           < 100 mp                          ___________lei; 
                                          intre 100,1mp - 300mp      ___________lei; 
                                          intre 300,1mp - 500mp      ___________lei; 
                                          > 500,1mp                         ___________lei. 
     
 
Data  _______________                                       Semnatura agentului economic 
                                                                                       si stampila SC/PFA/II/IF                                                                                                                
                                                                                                               ___________________________________ 



 
 
                                                                                                                                 Anexa IX 
 

 
 
 

            D O M N U L E    P R I M A R , 

 

  Subsemnatul ____________________________________ , reprezentant legal al S.C. ( 

I.I., I.F., P.F.A.) _______________________________________ cu sediul social în judeţul 

_____________, localitatea _____________________, str. ___________________, 

nr. _____ , bl. _____ , ap. ______ , telefon ______________ e-mail __________________, 
înregistrată la Oficiul Reg. Com. sub nr. J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare 

___________________, solicit eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi recreative 

(din grupa 932) având ca obiect de activitate __________________________________conform 

cod CAEN _______ la punctul de lucru de la adresa 

________________________________________  __________________ pe o suprafata totală 

de_________ mp, din care: 

  -   suprafața de prestare       _____mp 

  -   suprafața de depozitare   _____ mp 

  -  anexe-utilități                    _____ mp 
 
Orarul de funcționare solicitat ( în functie de zilele săptămânii): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
                                                               
                       
Anexez prezentei următoarele documente: 

a) Actul de identitate al administratorului și, dacă e cazul, actul de identitate și delegația 
reprezentantului legal; 
b) Statutul societăţii sau actul constitutiv (împreună cu actele adiţionale dacă este cazul); 
c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului(CAEN revizuit 2); 
d) Certificatul constatator conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2) ; 
e) Actele legale de folosire a structurilor de vânzare (acte de proprietate, autorizaţie de 
construire, certificat urbanism, contract de închiriere / comodat / locatiune / asociere in 
participatiune, licenţa de comerţ stradal, dupa caz ) insotite de documentatie cadastrala / 
plan de amplasament  si releveu/ plan de situatie, dupa caz; 
f) Autorizația de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Galați conform reglementărilor în vigoare 
g)  Fotografie a amplasamentului propus pentru avizare; 
h) Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale ( salubritate); 
i) Autorizatii / documente de înregistrare / notificări de la : D.S.P. a judetului Galaţi 



j) Dosar de încopciat. 
 

 

 3. Am luat la cunoștință următoarele :   

  - taxa pentru eliberare autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 

este anuală și se achită integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada  

rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv; 

  - valabilitatea autorizației se prelungește prin viza anuală până la 31 martie al fiecarui an, 

iar după termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii; 

 -  prevederile din Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin 

H.C.L. nr. 433/2015, cu modificările si completările ulterioare, 

-  până la obținerea autorizației de securitate la incendiu răspunderea exclusivă în 
ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al 
asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției 
 

   4.Taxa de eliberare/vizare a autorizației pentru anul _______, în funcție de suprafața de 

prestare: 

                                           < 100 mp                          ___________lei; 
                                          intre 100,1mp - 300mp      ___________lei; 
                                          intre 300,1mp - 500mp      ___________lei; 
                                          > 500,1mp                         ___________lei. 
 
 

 

 

     
     Data:                                                   Semnătura reprezentantului  legal şi   
    _____________                                                            ştampila : 

                                                                               __________________   

 
 

 

 

Relaţii cu publicul :  
 

 

 

 

 



                        Anexa X 

 

F I Ş A 

pentru verificarea cererii şi documentaţiei depuse în vederea obţinerii autorizatiei privind 

desfășurarea de activităţi recreative (din grupa 932), 

 

 

 

1. Adresa structurii de prestare _________________________________________ 

 

2. Documentația a fost primită si verificată de către Compartimentul Autorizații Activități 
Comerciale, numele  __________________, semnătura _____________, data________ 

 

1. Acte legale referitoare la deţinerea şi folosirea structurii de prestare (literele  

e și g  din cerere) __________________________________ _______________  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

3.1. Avizul Institutiei  Arhitect Sef: 

 

_______________________________________________________________________

_____________semnătura __________________ ; data _______________ 

 

 

         Concluzii: 

a) se amână pentru completare sau refacere (adresa de restituire) __________ 

b)  se respinge cererea                               _______________________ 

c)  se prezintă acordul pentru semnare         _______________________ 
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