ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMĂRIA

Nr................./.................

CERERE
pentru eliberarea licenţei de ocupare sezonieră/ ocazională a domeniului public
Subsemnatul______________________________________,reprezentant legal al
____________________________, CUI_____________________,Nr. inreg. Reg. Com.
__________________ domiciliat in______________________________________________
___________________________________________, telefon nr. _____________________ solicit
să-mi aprobaţi eliberarea licenţei pentru activitatea _______________________
___________________________________________________________________________ în
perioada______________________________ în zona____________________________
_________________________________________pe o suprafaţa de _______________m.p.









Anexez, in copie, următoarele documente, după caz :

Certificat de înregistrare eliberat de O.R.C. (SC/PFA/II/IF) ;
Statutul /actul constitutiv al SC sau certificatul constatator pentru PFA/IF/II eliberat de O.R.C;
Carte de identitate a reprezentantului legal al SC/PFA/II/IF ;
Certificatul constatator pentru activităţi comerciale cu produse nealimentare;
Poza cu locaţia solicitată;
Schiţa de amplasare în zonă;
Contract incheiat cu furnizorii de servicii comunale (salubritate), dacă e cazul.
Certificat fiscal emis de Direcţia Impozite şi Taxe din care să reiasă că agentul economic nu
figurează cu creanţe bugetare de plată faţă de bugetul local la momentul solicitării.
Mă oblig :

să respect prevederile Regulamentului privind condiţiile de eliberare a licenţelor de ocupare a
domeniului public în municipiul Galaţi aprobat prin H.C.L. nr. 728/19.12.2017, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- să desfăsor activitatea solicitată cu respectarea normelor legale privind igiena si sănătatea publică,
protecţia consumatorilor, provenienţa mărfurilor, protecţia muncii, ordinea şi liniştea publică;
- să păstrez în permanenţă curat spaţiul în care practic activitatea, iar după încetare să efectuez
curăţenia acestuia şi să eliberez terenul aducându-l la starea iniţială .
Am luat la cunoştinţă următoarele :
- practicarea activităţilor avizate, conform regulamentului în alte locuri sau desfăşurarea altui obiect
de activitate decât cel prevăzut în licenţa de ocupare a domeniului public, precum şi falsificarea acesteia se
sancţionează conform legii şi conduce la anularea licenţei;
- plata taxei pentru ocuparea ocazională a domeniului public se face anticipat perioadei solicitate.

Program cu publicul pentru depuneri documente : ............................................
DATA
………………………..

SEMNATURA ȘI ȘTAMPILA
………………………………………………

