
 

Nr. 1076/01.04.2020 

Către: Direcția Județeană pentru Cultură Alba 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș 

Consiliul Județean Sibiu, în atenția Arhitectului Șef 

Consiliul Județean Alba, în atenția Arhitectului Șef 

Consiliului Județean Mureș, în atenția Arhitectului Șef 

Ordinul Arhitecților din România, filiala Sibiu-Vîlcea 

 

Referitor la: desfășurarea extraordinară a ședințelor CZMI nr. 9, în mediul virtual 

 

Pe baza Decretului Președintelui României nr. 195/2020, Legii nr. 53/2003 (art.108-110), Legii nr. 

81/2018, O.U.G. 57/2019, Ordinului Ministrului Culturii nr. 2769/17.03.2020, prevederilor 

Regulamentului de organizare și funcționarea CNMI, aprobat prin OMCC nr. 2173/2013, 

Instrucțiunii MC nr. 1/2020, privind desfășurarea ședințelor Comisiei Naționale a Monumentelor 

Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice și adresei Direcției Patrimoniu 

Cultural, nr. 2311/23.03.2020 (înregistrată DJC Sibiu nr. 928/24.03.2020),  

în vederea îndeplinirii atribuțiilor specific funcției, fiind asigurată prezența a 50% dintre angajații 

Direcției Județene pentru Cultură Sibiu pe perioada stării de urgență, folosind tehnologia 

informației și telecomunicațiilor, pentru diminuarea riscului de expunere pentru petenți, 

funcționari publici și membri ai comisiilor de specialitate, secretariatul CZMI nr. 9 (pentru 

județele Sibiu, Alba și Mureș) emite prezenta dispoziție referitoare la desfășurarea ședințelor 

Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 9 (pentru județele Sibiu, Alba și Mureș): 

1. Calendarul ședințelor CZMI nr. 9 rămâne neschimbat, inclusiv termenele de depunere 

(online și în format letric); proxima ședință se va ține începând cu 7 aprilie a.c.; ordinea 

de zi se va publica cu 48 de ore înainte, conform regulamentului (www.djcsibiu.ro, 

Facebook: Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu); 

2. DJC Sibiu a solicitat deja depunerea online a documentațiilor (e-mail : 

djc.sibiu@gmail.com, prin adresa nr. 922/23.03.2020), dar și în format letric (prin 

http://www.djcsibiu.ro/
mailto:djc.sibiu@gmail.com


curierat, de preferat Poșta Română, Sibiu, str. Tribunei, nr. 6, prin adresa nr. 

928/24.03.2020), cu condiția ca ele să concorde (excluzând semnăturile și ștampilele din 

formatul electronic), conținând obligatoriu opisul de documente (care facilitează 

verificarea acestora) și declarația pe propria răspundere (sub sancțiunea falsului în 

declarații) potrivit căreia formatul electronic este identic cu cel letric; fiecare Direcție 

Județeană va solicita similar transmiterea documentațiilor de către elaboratori și 

înaintarea lor către CZMI nr. 9, conform datelor de contact din anexa internă; 

3. Verificarea documentațiilor se face de serviciul public deconcentrat al fiecărui județ de 

pe raza teritorială de unde provine documentația și elaborează referatul de specialitate 

cu fișa propunerii de avizare ; 

4. Ședințele se vor desfășura în mediul virtual (participarea fizică a funcționarilor, 

membrilor comisiei, proiectanților și invitaților nefiind posibilă în același spațiu); 

5. Secretariatul CZMI nr. 9 transmite în format electronic (prin e-mail sau transfernow) 

membrilor comisiei ordinea de zi, fișierele documentațiilor depuse (complete și 

conforme), fișele pentru exprimarea votului, cuprinzând referatul de specialitate și 

propunerea de avizare; în cazul în care documentația nu poate fi pusă la dispoziția CZMI 

nr. 9 în format electronic, analiza nu poate avea loc ; 

6. Membrii comisiei analizează documentațiile și transmit într-un interval de 48 de ore 

fișele de vot completate și asumate (fișele cu semnăturile olografe fiind transmise 

ulterior); netransmiterea fișelor de vot se va considera absență de la ședință; 

7. Secretariatul CZMI nr. 9 transmite elaboratorilor/beneficiarilor documentațiilor 

răspunsul cu rezoluția comisiei sau elaborează avizul, conform Regulamentului (OMC nr. 

2173/2013) în format electronic sau prin poștă (în funcție de opțiunea scrisă în cerere). 

În funcție de volumul documentațiilor, al disponibilității mijloacelor tehnice ale secretariatului 

CZMI nr. 9 și timpului necesar de analiză, documentațiile pot fi reprogramate în următoarea 

ședință online. Proximele ședințe se vor desfășura în funcție de posibilitățile tehnice ale 

secretariatului, cvorumului .  

Secretariatul CZMI nr. 9  

Director executiv Dr. Valentin Delcă 

 


