
                                                                                                                                

 

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 2023, în funcție de suprafața de servire: 
                                           < 100 mp                          1661 lei; 
                                          intre 100,1mp - 300mp      3085 lei; 
                                          intre 300,1mp - 500mp      4627 lei; 
                                          > 500,1mp                         5932 lei. 
     
 
Data  _______________                                       Semnatura agentului economic 
                                                                                       si stampila SC/PFA/II/IF                                                                                                                
                                                                                                               ___________________________________ 


