
Către

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

SUBSEMNATUL(/A) / BENEFICIAR........................................................................................................

DOMICILIAT: localitatea....................................str.......................................nr.........Bl..........Sc.........Ap....

tel/fax........................................................email................................

prin împuternicit./ persoana de contact............................................................................................................

tel......................................adresă email...........................

În conformitatea cu prevederile Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Titlul II, Cap.

III, Art. 23 solicit avizul favorabil al DJC SATU MARE pentru

LUCRAREA  / PROIECTUL ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Amplasament/Adresa lucrării: localitatea ........................................................Str. .........................nr........

-Proiectul pentru FAZA (DTAC, DTAD, PT, DALI, SF, PUG, PUZ, PUD) ...............

-Proiectant general .............................................................., sediul în.........................................................

contact ............................................................................................nr. proiect ....................

Valoarea investiției: ..........................................

ANEXEZ PREZENTEI URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 Certificat urbanism nr. ...... /...............  Plan de situație scara: 1:500/1:1000/1:1000
 Împuternicire  Proiect de arhitectură
 Extras de carte funciară  Proiect de rezistență
 Memoriu tehnic  Proiect instalații
 Studiu istoric  Planșe desfășurări stradal e
 Expertiză tehnică  Releveu existent scara: 1:50/1:100
 Montaj fotografic  Proiect PUG/PUZ/PUD
 Plan de încadrare în zonă scara: 1:500/1:1000/1:2000 în

care să fie marcată relația cu monumentele din zonă
 Extras din PUG-ul în vigoare

  Extras din PUZCP în vigoare (dacă a fost realizat)
 Alte documente 
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE în .............. EXEMPLARE și în format electronic

1. Am luat la cunoștință prevederile de Organizare și Funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a Comisiei
Zonale ale Monumentelor Istorice.
2. Datele, informațiile, piesele desenate din documentația depusă sunt corecte și corespund realității.
3. Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea Codului Penal pentru fals în declarații, că suprafața desfășurată (Ad)
pentru care solicit avizul este de ..............................m2

4. Îmi voi ridica răspunsul și un exemplar din documentația depusă, personal de la sediul DJC Satu Mare.

Subsemnatul................................................consimt la prelucrarea datelor personale de către DJC SATU MARE în conformitate
cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale stabilite prin Ordinul
Ministrului Culturii nr. 2080/2012 privind Regulamentul de Organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, având cunoștință că îmi pot exercita dreptul de acces,
intervenșie, opoziție în Condițiile Regulamentului 679/2016, printr-o cerere scrisă, depusă la sediul instituției.

Semnătura.............................................. Data.............................


