Nr. ……………………………………

CERERE
de solicitare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice

Denumirea solicitantului 1
Reprezentant legal
Adresa de corespondenţă a solicitantului
Ţară/Judeţ
Localitate
Strada / nr.
Cod poştal
Telefon/fax
Prin prezenta se solicită acordarea avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeului/colecţiei publice cu
titulatura: ...........................................................................................................................................................
ce urmează a funcţiona în sediul din: Judeţ: ......................................... Localitate:
............................................................................ Strada: ……….......................................................................
nr. …................ Cod poştal: ..............................
Muzeul/colecţia publică urmează a funcţiona în subordinea:
Denumirea persoanei fizice sau juridice 2
Reprezentant legal
Adresa de corespondenţă
Ţară/Judeţ
Localitate
Strada / nr.
Cod poştal
Anexăm prezentei solicitări documentele prevăzute de Art. 5 lit. b)-m) din criterii.
Data ………………

Numele şi semnătura
………………………………………………

1 Proprietar sau titular al dreptului de administrare a bunurilor culturale ce urmează a constitui patrimoniul cultural al muzeului
sau al colecţiei publice.
2 Se indică denumirea persoanei fizice sau juridice în subordinea căreia urmează a funcţiona muzeul sau, după caz, colecţia
publică.
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

