Către,
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ CARAŞ-SEVERIN
Subsemnatul(a)/Firma,beneficiar .............................................................................................................
domiciliul(sediul)
în
mucipiul/oraşul/comuna.
......................................................................
sectorul/judeţul
.....................................str.…….……………..........nr.......bl........sc........ap.........tel/fax.................................
În conformitate cu prevederile Legii 422/2001, Titlul II, Cap. III, Art.23, alin.3, solicit AVIZUL Dvs. Pentru
lucrarea......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
situată în municipiul /oraşul/comuna /satul...................................... CF.Nr........................... Top.Nr. ............. str.
.................................nr. .......bl. .....sc. .....ap. .....
Anexez prezentei următoarele documente:
□ Certificat de urbanism
□ Proiect PUZ/PUG/PUD
□ Împuternicire
□ Memoriu tehnic
□ Act de proprietate
□ Studiu istoric
□ Extras de Carte Funciară / extras de plan cadastral
□ Expertiza tehnică
□ Plan de situaţie scara 1:220/1:500/1:1000
□ Documentar fotografic
□ Releveul existent scara 1:50/1:100
□ Planşe desfăşurări stradale
□ Proiect de arhitectură
□ Plan de încadrare în zonă scara 1:500/1:1000/1:2000 în care să fie marcată relaţia cu
monumentele din zonă şi distanţa faţă de ele.
Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC)/desființare (PAD)/proiect tehnic (PT)/
documentația de urbanism (PUG, PUZ, PUD) a fost elaborat de proiectantul general .................................................. cu
nr. proiect ................................ din data de .......................................... având sediul în județul ..................,
municipiul/orașul/comuna ......................................sectorul/satul, cod poștal ............................, str..........................,
nr......., bl .....sc..........ap, tel/fax ................................................... documentația de arhitectură fiind întocmită de
........................cu nr. proiect ................... din data de ....................cu sediul în județul .............
municipiul/orașul/comuna...............................sectorul/satul............................ cod poștal .....................str. .....
..............nr.......bl ........ sc .........ap...............tel/fax .......................................
Prin prezentul proiect se propune realizarea următoarelor lucrări:.........................................................................
........................................................................................................................................................................... în suprafață
construită desfășurată existentă de .....................mp, propusă de .............................mp, totală, în urma modificărilor
(după caz) ...................mp, finanțată de ...............................................................
Suprafață desfășurată intervenții: ...................................mp
Valoarea de investiţie..........................
Data .........................................
Semnătura.(ştampila)..........................
Telefon contact ................................
E-mail ................................................
Taxa de avizare în valoare de:................. mp x.................lei/mp SCD =..............lei, a fost achitată conform
chitanţei nr............din..................la ridicarea Avizului
Conform prevederilor Legii nr.677/2001, actualizată, precum şi ale Regulamentului UE nr. 679/2016, menţionez
sub sancţiunea art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că sunt de acord ca datele mele cu caracter
personal să fie prelucrate în scopul solicitat mai sus.

