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Către,  
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SIBIU 

CERERE 
privind obţinerea avizului M.C.I.N. / D.J.C. pentru utilităţi / lucrări edilitare 

  

 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 

obiectivul de investiţie................................................................................................................................ 
……..…………………………………………………..............................................................., amplasat în 
localitatea.....................................................str. ...................................................................  nr. …….., 
bl. .…, sc. ….., ap. …..  

Obiectivul menţionat este: monument istoric □; ansamblu □; sit □; imobil în zona construită 

protejată □; imobil amplasat în zona de protecţie a unui monument istoric □ 

Prezentul proiect nr. .........., faza ……………, proiectant ……………………..…………………, 
elaborator ………………...………………….…., propune realizarea următoarelor lucrări: 
……………………………….......................................................................................................................
...........................................………………………………………………………………….............................. 
………………………………....................................................................................................................... 
în suprafaţă construită desfăşurată de …………....... mp. 
 

 Anexăm prezentei cereri, următoarea documentaţie: 
 

PIESE SCRISE PIESE DESENATE 

 adresa de înaintare a documentaţiei 

 împuternicire, după caz 

 foaie de capăt  

 borderou 

 certificat de urbanism 

 extras C.F. 

 copii după avize / certificate de descărcare 
emise anterior de Ministerul Culturii / 
serviciile sale deconcentrate  

 memoriu tehnic  

 raport de diagnostic arheologic, după caz 

 planuri de încadrare în zona la scara  
1:25.000 sau 1:5000, după caz 

 plan cu situaţia existentă (vizat de O.C.P.I., 
predat şi în format digital), după caz 

 relevee (planuri, secţiuni transversale, etc.) 

 propuneri 

 detalii de execuţie  

DOCUMENTAŢIE FOTO 

 documentar fotografic, explicativ/comentat 

 simulare foto 

Telefon / fax / mail  proprietar: .................................................................................................................. 
Telefon / fax / mail  proiectant: ................................................................................................................. 

Solicit răspunsul: la sediul D.J.C. Sibiu □, mail □, prin poştă □, fax □........................ 
 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la declararea necorespunzătoare a 
adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda, declar pe propria răspundere ca datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii. 
 Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să 
respect avizul şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.      

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



 

 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu prelucrează datele cu caracter personal 

furnizate de dumneavoastră în acest document prin mijloace automatizate / manual în scopul 

eliberării avizului / acordului / adeverinţei / obligaţiei de folosinţă / dreptului de preemţiune / 

certificatelor de export definitive sau temporare / avizelor specifice iar datele înregistrate sunt 

destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege. 

Conform Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul de acces, 

de opoziţie, de intervenţie asupra datelor, precum şi de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 

registratura Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sibiu. Totodată, aveţi dreptul de a vă adresa 

justiţiei în condiţiile legii. Prin completarea şi semnarea cererii, vă daţi acordul cu privire la 

colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Subsemnatul ______________________________________ declar că am luat la 

cunoştinţă de informaţiile cuprinse mai sus. 

 

 

Data ___________________   Semnătura _________________ 

 
 

 
 

 


