VIZA
Consilier
______________________________
Data
_______________

D.C.M.B.
INTRARE
ZIUA

LUNA

ANUL

Către:
DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CERERE DE AVIZARE
1. DENUMIREA LUCRĂRII
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. ADRESA IMOBILULUI SUPUS AVIZĂRII
_________________________________________________________________________________________________
3. FAZA DE PROIECTARE ____________________________________________
4. CERTIFICAT DE URBANISM NR. _____________________ DATA ________________________
5. REGIM DE PROTECŢIE (CF. CERTIFICAT DE URBANISM)__________________________________________
6. BENEFICIAR ____________________________________________________________________
7. DATE DE CONTACT BENEFICIAR/ ÎMPUTERNICIT: TEL.__________________ E-MAIL ___________________
8. A FOST EMIS ANTERIOR AVIZ DCMB/ anul _________ pentru lucările _________________________________

DOCUMENTAŢIA PREZENTATĂ CONŢINE URMĂTOARELE:
1. Opis (cu numerotarea paginilor)
2. Notă de calcul a cuantumului tarifului pentru eliberarea avizului cf. OMC 3504/2021
3. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, CD (cu întreaga documentaţie depusă), împuternicire, copie C.I.,
C.U.I. societate
4. Certificat de urbanism, cu planuri anexe de încadrare în zonă - sc. 1/500 şi 1/2000, copie
5. Acte de proprietate sau contract de închiriere şi acord proprietar, extras de carte funciară la zi, planuri cadastrale OCPI (în
cazul zonelor de protecţie a monumentelor se va marca relaţia cu monumentul istoric)
6. Documentaţia tehnică:
- piese scrise;
- piese desenate : existent (planuri, secţiuni, faţade);
propunere (planuri, secţiuni, faţade – faţada stradală în 3 ex. cu indicarea materialelor);
- expertiză tehnică;
- desfăşurată stradală (existent, propus);
- documentar fotografic (existent, propus);
- studiul istoric (în cazul intervenţiilor pe monument istoric).
NOTĂ:
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, la eliberarea avizului.
RO80TREZ70220E365000XXXX, deschis la Trezoreria sectorului 2, cod fiscal 4221276 şi se va specifica numărul de
înregistrare DCMB al lucrării, adresa poştală a imobilului,denumirea lucrării şi CUI societate.
Documentele depuse vor fi asumate prin semnătură şi ştampilă.
Documentaţiile incomplete nu vor fi introduse pe ordinea de zi a şedinţelor de avizare.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului Penal pentru fals în declaraţii,că suprafaţa desfăşurată pentru care
solicit avizul este de __________________ mp.
Notă de calcul a cuatumului tarifelor pentru eliberarea avizelor conform OMC nr. 3504/2021 pentru modificarea și
completarea Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor
pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a
monumentelor istorice și în zonele construite protejate și art. 26, alin (1) pct. 11, alin (4) din Legea 422/2001:
Scd _____________________mp x 3lei/mp = _____________

lei

Întocmit,

Conform OMC 2515/2018 cu modificările şi completările ulterioare, doar în cazul intervenţiilor asupra imobilelor aflate
în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.
SOLICITANT,
_________________________

Data,
______________________________________

