
 
 

 

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 Bacău  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 situație scara 1:200/1:500/1:1000 □ montaj fotografic 

□ releveu existent scara 1:50/1:100 □ planșe 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 relația cu monumentele din zonă  (dacă a fost realizat) 

□ finanțat prin fonduri UE/guvernamentale/alte fonduri 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancțiunea  Codului  Penal  pentru  fals  în  declarații,  că  suprafața 

desfășurată (Ad) pentru care solicit avizul de lucru este de ………………………………………… 

 

  Mă oblig să plătesc tariful de 3 RON/mp x (Ad)____________= ________________ (conform 

Ordinului nr. 2515 din 28 iunie 2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale) 

 Plata se face în numerar la casieria instituției sau prin dispoziție de plată în contul Direcției 

Județene  pentru  Cultură  Bacău:  RO43  TREZ  0612  0E36  5000  XXXX,  deschis  la  Trezoreria 

Municipiului Bacău,  cod fiscal: 4278035. 

 

Eliberarea avizelor se face doar în baza dovezii achitării tarifului. 

 
 

DATA 

PROPRIETAR/ÎMPUTERNICIT 
 

 

SEMNĂTURA 
 

TELEFON CONTACT 
 

DOMNULUI/DOAMNEI DIRECTOR AL/A D.J.C. BACĂU 

 

 

 



 
 

 

 

 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

Subsemnatul(a) ______________________________, domiciliat(ă) în 

_________________ ________________________________, posesor al C.I./B.I. seria ___, 

nr. _____________, în conformitate cu prevederile art. 4 (alin.1), art. 4 și art. 7 din 

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii 

Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, îmi dau în mod expres consimțământul 

pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele 

anexate la cererea nr. ____________ din __.__.20__, depusă la Direcția Județeană pentru 

Cultură Bacău, în vederea soluționării acestei cereri. 

 

 Data ________________    Semnătura __________________ 
 

 

 

Extras din art. 4 – alin. 1, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, emis de Parlamentul 

European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: 

Art.4: Definiții 

În sensul prezentului regulament: 

1. ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (”persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 

un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Art. 7: Condiții privind consimțământul 

1. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să 

demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal. 

2. În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se referă 

și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o 

diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un 

limbaj clar și simplu. Nici o parte a respectivei declarații care constituie o încălcare a prezentului 

regulament nu este obligatorie. 

3. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului 

nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. 

Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia. 

4. Atunci când se evaluează dacă consimțământul este dat în mod liber, se ține seama cât mai mult de 

faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiționată sau 

nu de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru 

executarea acestui contract. 

 

 


