
        
Nr. ..................din ......................... 

         

 

 

    DOMNULE/DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

   

 SUBSEMNATUL / FIRMA…………………………………………………………........................... 

DOMICILIAT:localitatea…………………………,str.(numevechi/numeactual)..............….............….......................

.............................................................................................nr.……....., Bl.….....…, sc…....…, ap.….....……, 

tel./fax:……………............., e-mail, .........................................., posesor al B.I. / C. I.  seria: ......... nr.......... 

SOLICIT EMITEREA AVIZULUI DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII 

MONUMENTELOR ISTORICE ELIBERAT DE CĂTRE D.J.C. BRĂILA PENTRU LUCRĂRILE 

MENŢIONATE ÎN CERTIFICATUL DE URBANISM NR._________DATA_____________ELIBERAT 

DE       PENTRU IMOBILUL SITUAT LA 

ADRESA:......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

MAI PRECIS, PENTRU URMĂTOARELE LUCRĂRI:     ___ _

           ___________________

 _______________________________________________________________________________  

           

ÎN ACEST SCOP, ANEXEZ PREZENTEI URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

□  certificat de urbanism 

□  acte de proprietate şi extras de carte funciară 

□  după caz, împuternicire / delegaţie nr. ............... din ........................ 

□ documentaţie PUD / PUZ - ZP   

□  documentaţie DTAC / DTAD 

□  studiu istoric 

□  releveu existent (Sc.1/100 sau 1/50) 

□ expertiza tehnica de rezistenţă şi stabilitate 

□  desfăşurări – sit. exist. şi sit. propusă  

□  documentar fotografic 

□  după caz, documentaţie de descărcare de sarcină arheologică 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 

190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu 
modificările ulterioare, prin prezenta îmi declar consimțământul cu privire la utilizarea, prelucrarea și stocarea datelor mele 

personale furnizare pe această cale și prin intermediul documentației depuse de către instituțiile statului, potrivit prevederilor 

legale, și declar că am cunoștință de drepturile care îmi sunt conferite de aceste prevederi legale. 

 

Data..............................                                                           Semnătura................ 

        Ştampila, după caz 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/220052
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/220052
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834

