Către,
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIŞ
Subsemnatul(a) beneficiar ................................................................................................................,
cu domiciliul (sediul) în municipiul/oraşul/comuna.......................................................................... sectorul/
satul ................................. cod poştal ....................... str....................................................., nr........ bl....
sc.....ap...... tel/fax....................... certificat de înregistrare fiscală........................................
În conformitate cu prevederile Anexei 1, punct 124 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. (7), lit. “d” din Legea
258/2006 privind modificarea şi completarea OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic
şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, dar și OMCC nr. 2392/2004 privind
Standardele și Procedurile arheologice, solicit avizul Dvs. pentru lucrarea:
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................, situată în
extravilanul municipiului/oraşului/comunei ............................................................., imobil identificat prin
CF.Nr. ................................, Nr. Cad. .....................................
Anexez documentele:
I. Piese scrise:
a) Memoriu general;
b) Regulament local urbanism;
c) Certificat urbanism;
d) Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral al suprafeței, în sistem de coordonate
Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;
e) Aviz Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si de urbanism;
f) Procură notarială, împuternicire, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţiilor, decizia
asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii de
pe CI/BI/paşaport împuternicit etc, după caz.
g) Copie a BI/CI/pașaport al/a beneficiarului persoană fizică;
h) Raport de Evaluare arheologică teoretică a terenului;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

II. Piese desenate:
Plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000
Plan încadrare în localitate (relaţionarea cu prevederile P.U.G.), la scară 1:2.000 sau 1:5.000;
Plan situaţie existentă, la scară 1:500 sau 1:1000;
Propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcţională şi echipare edilitară, la scară 1:500 sau
1:1000;
Propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate publică;
Propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la scară 1:2.000 sau 1:5.000.

Proiectul pentru autorizarea documentaţiei de urbanism (PUZ) a fost elaborat de proiectantul
general................................................................................,
având
sediul
în
județul .........................................., municipiul/oraşul/comuna .........................................., sectorul
/satul ........................................, cod poștal ......................, str ..................................., nr................., bl......,
ap............,
tel/fax
...................................,
documentaţia
de
arhitectură
fiind
întocmită
de ....................................................................., cu nr. proiect nr.proiect ......................... din data
de ....................
Prin prezentul proiect se propun următoarele lucrări:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

*Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul pentru prelucrarea de către DJC
Timiș a datelor cu caracter personal.
Data ....................................

Semnătura (ştampila)...............................

