Către:
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ BACĂU

CERERE
pentru obţinerea
AVIZULUI
COMISIEI NAȚIONALE A MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC
Subsemnatul(a)..................................................................................beneficiar……………………………………
……………cu domiciliul (sediul) în judeţul Bacău, localitatea …………………………………., cod
poştal…..............., strada ........................................................................ nr. ......., bloc ….., scara … etajul……..
apartamentul ..., tel/fax……………………………………, solicit eliberarea în conformitate cu prevederile
Legii nr. 120/ 2006 a avizului de specialitate pentru monumentul: …….. ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
situat în judeţul Bacău, localitatea………………………………………… com……………………………………
intravilan/extravilan, cod poştal………, strada..........................................., nr........, Nr. Fişă cadastrală……….
Nr. Carte Funciară ..................................., nr. topografic al parcelei………,(dacă este cazul), Certificatul de
Urbanism nr.........., din..............................,emis de ………………………………………………………….
Durata executării lucrărilor este de ............................................. zile, luni, ani.
Anexez
o
o
o
o
o
o

o
o

prezentei

cereri

următoarele

documente

conform

O.M.C.C.

nr.

2240/07.05.2007:

Susţinere teoretică/motivaţie, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni,
materiale).
Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrării (dacă este cazul).
Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării.
Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000).
Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a
lucrării.
Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea
siluetei etc. Studiul de amplasament va fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu
drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de
semnătură. Studiul va cuprinde:
a) plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (alei
de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat).
b) desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii).
c) perspective la nivelul ochiului, perspective axonometrice.
d) fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă
imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe
timpul nopţii.
e) delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a
punerii în valoare a acesteia.
Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile
trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor.
Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)/desfiinţare(PAD)/proiect
tehnic(PT)/documentația
de urbanism (PUG, PUZ, PUD) a fost elaborat(ă)
de proiectantul
general………………………………………………………………………………………………………...............
........., cu nr. proiect……………………, din data de…………………, având sediul în jud Bacău,
municipiul/oraşul/comuna …………………………….. cod poştal…………………, str…………………………….,
nr……….., bl……., ap…….., tel/fax……………………, documentaţia de arhitectură fiind întocmită
de……………………………………………., cu nr. proiect……………., din data de…………………., cu sediul în
judeţul…………..., municipiul/oraşul/comuna…………………………………………..cod poştal…………..,
str……………………………………………………., nr………., bl……….., ap………..,
tel/fax…………………………………………tel mobil……………………………………………………..
Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să
respect în cunoştinţa prevederilor legii, avizul dumneavoastră şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.
Data .......................................

Semnătura,

