
  
Directia Judeteana pentru Cultura Timis – MINISTERUL CULTURII  
 

MINISTERUL CULTURII  

 

(*Legea 422/2001 republicată, pentru intervenţii încadrate la la Art 23 alin (1) şi Art 24 alin (1) şi a Ordinului nr. 2.797 din 
14 noiembrie 2017.) 

 

 

 
CONŢINUTUL CADRU al DOCUMENTAŢIEI 

 
În vederea obţinerii Avizul de specialitate (Acordul scris) al DJC Timiş  

pentru lucrări care nu necesită emiterea autorizaţiei de construire,  
conform Legii 193/28.10.2019 

 
 

1. Scrisoarea/adresa de înaintare:  
2. Foaia de capăt: 
3. Colectivul de elaborare: 
4.  Documente incluse în documentaţii: 
a) copie după documente care atestă dreptul de proprietate, după caz; 
b) cadastrul, după caz; 
c) copii după avize ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale 

acestuia, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric, la  alte faze de proiectare, 
având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau 
pentru domenii conexe, după caz; 
 

5. Expertize tehnice/notă tehnică justificativă, după caz 
6. Piese scrise: 
a) Tema de  proiectare, după caz 
b) Memoriul justificativ/general 
c) Memoriile tehnice de specialitate, după caz; 
 
10. Piese desenate: 
a) plan de încadrare în zonă, după caz; 
b) plan de situaţie, după caz; 
c) relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea diferenţiată a 

tuturor tipurilor de degradări sau avarii, după caz; 
d) planuri, secţiuni, faţade/planşe, la o scară convenabilă, specifică domeniului/fazei de  

elaborare a proiectului, cu marcarea  propunerilor, de intervenţie în conformitate cu 
conceptul unitar de intervenţie propus.    

 
11. Alte piese, în funcţie de domeniul proiectului: 
a) studii istorice, de arhitectură/arhitectură comparată/iconografice/arheologice, urbansim 

istoric şi/sau altele, după caz; 
b) documentar fotografic, explicativ/comentat ; 
c) studii de teren:topografice, geotehnice şi/sau altele, după caz; 
d) investigaţii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, după caz. 

 
 
     NOTĂ:  
 

Rămâne la aprecierea specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, verificator al 
conţinutului documentaţiei, sau al preşedintelui de şedinţă, pe proprie răspundere, după caz, ca în funcţie de 
amploarea intervenţiilor, de necesitatea intervenţiei imediate sau de urgenţă, să decidă, justificat, asupra 
diminuării sau completării pieselor necesare prevăzute prin prezenta 


