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  R O M Â N I A 

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 

SECRETAR GENERAL 
 
 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E  
 

Nr. 5596 - VN / 01.08.2007 
 

pentru completarea Dispoziţiei nr. 4.300 – VN / 03.11.2005 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării  

 
În vederea eficientizării activităţii de avizare în domeniul amenajării teritoriului şi 
urbanismului pentru realizarea  bazei de date electronice, necesare atât autorităţilor 
publice locale, cât şi Ministerului Culturii şi Cultelor, anexa 2, la Dispoziţia nr. 4.300 – 
VN / 03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul 
avizării, se completează după cum urmează : 
 
După alineatul PREVEDERI ALE LEGII NR. 422 / 2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, se introduce un  nou alineat, cu următorul text : 
 
 
“PREVEDERI SPECIALE 
 
Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru care se solicită avizul 
Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate, se prezintă 
redactate pe hârtie şi  două exemplare redactate pe suport electronic. 
 
În documentaţie vor fi marcate monumentele şi perimetrele siturilor arheologice 
clasate în Lista Monumentelor Istorice actualizată şi siturile arheologice reperate, cu 
marcarea localizării pe repere urbanistice sau geografice, după caz, precum şi  în 
coordonate geografice în  proiecţie ST. 70. 
Documentaţia în format digital va fi realizată în fişiere  “.dwg” sau “.shp”.  
 
În funcţie de competenţa de avizare a documentaţiei, aceasta se arhivează în original 
la serviciile publice deconcentrate sau la Direcţia Generală Patrimoniu Cultural 
Naţional – Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie din Ministerul Culturii şi Cultelor, 
însoţită de un exemplar redactat în sistem electronic şi de avizul eliberat. 
 
Al doilea exemplar al documentaţiei, redactate pe suport electronic, însoţită de avizul 
eliberat, se transmite spre ştiinţă şi arhivare serviciului deconcentrat al Ministerului 
Culturii şi Cultelor sau Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural Naţional, respectiv, 
Direcţiei Monumente Istorice şi Arheologie din minister.  
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La eliberarea avizelor ulterioare privind intervenţiile în teritoriul unităţii administrative 
sau în zonele construit protejate şi în cazul actualizării planurilor de amenajare a 
teritoriului sau de urbanism, instituţiile avizatoare vor consulta documentaţiile 
redactate pe suport electronic şi avizele eliberate anterior, aflate în arhiva instituţiei”. 
 

Dr. Virgil Ştefan NIŢULESCU 
 

SECRETAR GENERAL 


