
ANEXA 1

     

DOMNULE/DOAMNĂ DIRECTOR,

SUBSEMNATUL/FIRMA……………………………………………………………………………..
DOMICILIAT: localitatea……………………………, str…………………………………., nr……..,
Bl……….., sc. ……, ap…….., tel/fax……………………………….., în conformitate cu prevederile
Legii 422/2001, solicit avizul favorabil al DJC Neam  pentru lucrările prevăzute în certificatul deț pentru lucrările prevăzute în certificatul de
urbanism nr. …din data……………, emis de către……………………………………………………
pentru imobilul de la adresa…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

AVIZ PENTRU URMĂTOARELE LUCRĂRI.....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………FAZA……………………..

ANEXEZ PREZENTEI URMĂTOARELE DOCUMENTE:

□ certificat de urbanism □ proiect PUG/PUZ/PUD
□ împuternicire □ memoriu tehnic
□ acte de proprietate                                                                         □ studiu istoric
□ extras de carte funciară / extras de plan cadastral             □ expertiza tehnică            
□ plan de situa ie scara 1:200/1:500/1:1000ț pentru lucrările prevăzute în certificatul de             □ montaj fotografic
□ releveu existent scara 1:50/1:100 □ plan e desfă urări stradaleșe desfășurări stradale șe desfășurări stradale
□ proiect de arhitectură □ extras din PUG-ul în vigoare
□ plan de încadrare în zonă scara 1:500/1:1000/1:2000 □ extras din PUZCP în vigoare
   în care să fie marcată rela ia cu monumentele din zonă                   (dacă a fost realizat)ț pentru lucrările prevăzute în certificatul de
   
Declar pe propria răspundere, sub sanc iunea Codului Penal pentru fals în declara ii,  că suprafa aț pentru lucrările prevăzute în certificatul de ț pentru lucrările prevăzute în certificatul de ț pentru lucrările prevăzute în certificatul de
desfă urată (Ad) pentru care solicit avizul de lucru este de ………………   .șe desfășurări stradale

Mă oblig să plătesc tariful de 3 RON/mp x (Ad) (conform Ordinului nr.  2515 din 28 iunie 2018
emis  de  Ministerul  Culturii  i  Identită ii  Na ionale)și Identității Naționale) ții Naționale) ții Naționale)
__________________________=________________

Plata se face în numerar la casieria institu iei sau prin dispozi ie de plată în contul Direc ieiției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției ției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției ției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției
Jude ene pentru Cultură Neam :  ției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției ției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției RO94 TREZ 4912 0E36 5000 XXXX,  deschis la Trezoreria
Municipiului Piatra Neam , cod fiscal: ției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției 2613419. 
Eliberarea avizelor se face doar în baza dovezii achitării tarifului.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, actualizată, precum i ale Regulamentului UE nr.și ale Regulamentului UE nr.
679/2016, men ionez sub sanc iunea art. 326 din Codul Penal privind falsul în declara ii,  căției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției ției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției ției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției
sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul solicitat mai sus.

DATA
________________         PROPRIETAR/ÎMPUTERNICIT

_______________________
          SEMNĂTURA
_______________________
    TELEFON CONTACT
_______________________

Direc ia jude eană pentru Cultură Neamț pentru lucrările prevăzute în certificatul de ț pentru lucrările prevăzute în certificatul de ț pentru lucrările prevăzute în certificatul de

   Înregistrat Nr.  ___________________   

   Ziua____luna____anul_________
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