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Către,  
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SIBIU 

CERERE 
privind obținerea avizului M.C.I.N. / D.J.C. pentru documentații de urbanism 

  
 Subsemnatul(a), în calitate de beneficiar / reprezentant al ……………..…………………. 

……..…………...….……………………………………………, cu sediul / domiciliul în localitatea 
................................................................................. str. …………….……................................................ 
nr. ……… bl. ……… ap. …… tel. / fax: …………..…….…………………………. e-mail 
…………………………………………………., solicit prin prezenta, eliberarea Avizului de specialitate 
în domeniul protejării monumentelor istorice, pentru documentația de urbanism: 
……..………………………………………………….....................................................................................  

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2), lit. f) și f1) din Legea 350/2001, cu art. 45 alin. 
(2) și art. 46 alin. (1) lit. b) şi d) din Legea 422/2001 republicată, ale art. 16 lit. k), l) și art. 19, lit. f) din 
O.G. 43/2000 republicată, ale Anexei 1: Conținutul Studiului Istoric General la Ordinul M.T.C.T. nr. 
562/2003, ale Dispoziției nr. 4300-VN/03.11.2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor, completată cu 
Dispoziția nr. 5596-VN/01.08.2007, prezenta documentație nr. ............., faza ………….…, proiectant 
……………………..……………………………… elaborator ………………...……………….……………..., 
conține următoarele acte, în două exemplare: 

PIESE SCRISE 
� Memoriu general 
� Regulament Local de Urbanism 
� Studiu Istoric General (privind evoluția localității sub aspect istoric,  urbanistic, al caracteristicilor 

arhitecturale) elaborat conform Anexei 1 la Ordinul M.T.C.T. nr. 562/2003 
� Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind 

patrimoniu arheologic 
PIESE DESENATE 

� Planuri istorice (hărți / reprezentări iconografice / planuri succesive / planuri ale unor părți de localitate) 
� Planuri de lucru (evoluția teritoriului / tramei stradale, operațiuni urbanistice importante, planuri pe criterii 

de definire/delimitare a zonelor istorice de referință și a zonelor construite protejate) 
� Planuri operaționale (zonele istorice de referință; imobilele protejate pe liste și categorii valorice; limitele 

și componența zonelor istorice protejate; plan cu zonele istorice protejate care necesita PUZ sau PUZ-
CP; evidențierea siturilor arheologice cunoscute, cercetate, reperate, presupuse; plan cu zonele care 
necesită cercetare arheologică prealabilă construirii) 

ANEXE 
� Fișe documentare (documente istorice; acte administrative; fotografii ș.a.) 
� Fișe de evaluare ale construcțiilor și amenajărilor 
� Fișe ale zonelor istorice de referință / Fișele zonelor istorice protejate 
� Fișa istorica a localității 

DOCUMENTAȚIA PE SUPORT ELECTRONIC,  
� Piese scrise și Piese desenate (în format PDF) 
� Inventar cu coordonatele topografice Stereo 70 ale siturilor și monumentelor istorice (format PDF) 
� Planuri operaționale (în format „dwg” sau „shp”) 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la declararea necorespunzătoare a 
adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda, declar pe propria răspundere ca datele și informațiile prezentate corespund realității. 

       Data: ............................                                     Semnătura, ................................................ 


