Direcția Județeană pentru Cultură Buzău
Bună ziua,
Vă comunicăm că din lipsă de cvorum, ședința CZMI din data de 25.08.2022 a fost
reprogramată pentru data de 30.08.2022 și va avea loc la sediul Consiliului Județean
Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău.
Vă rugăm să vă înscrieți cu documentațiile până pe data de 23.08.2022, ora 10.00 la adresa
de e-mail: djcbuzau@gmail.com, pentru a fi stabilită Ordinea de zi.
Cu stima,
DJC Buzau

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE ( D.T.A.D.)
SECŢIUNEA I. Piese scrise
I.1. Lista şi semnăturile proiectanţilor ( se completează cu numele în clar şi calitatea
proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund).

I.2. Memoriu:
I.2.1. Date generale - Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
- scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date specifice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se
preleva;
- fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor faţadelor şi, după caz, desfăşurări rezultate din
asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare
I.2.2. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic,
obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin Certificatul de Urbanism.
SECŢIUNEA II. Piese desenate
II.1.Planuri generale :
II.1.1.Plan de încadrare în teritoriu (planşă pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de
cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000,
după caz).
II.1.2. Plan pe situaţie a imobilelor (planşă pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de
cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau
1:100, după caz).
Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează
şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după
caz.
II.1.3. Planul privind construcţiile subterane - va cuprinde amplasarea acestora, în special a
reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind
poziţionarea căminelor-radier şi capac-(scara 1:500)
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii
prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.
II.2. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate la o scară convenabilă - 1:100 sau
1:50, care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor,
suprafeţelor şi a materialelor existente.

