
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL MUNȚII MARAMUREȘULUI 

                                  Str. 22 Decembrie, Nr. 20, Vișeu de Sus, Jud. Maramureș  
                                                   Cod poştal: 435700 

ONRC: J24/639/2009; CUI: RO 25743884  
Telefon: +40 262 352 216  Fax: +40 262 352 217  
E-mail: parc@muntiimaramuresului.ro; Pagina web: www.muntiimaramuresului.ro  
  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                              
 

 
CERERE SOLICITARE AVIZ 

 
Către, 

ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL MUNȚII MARAMUREȘULUI 
 
NOTĂ: 
 lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană fizică; 
 lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană juridică; 
 
a) Subsemnatul (numele și prenumele solicitantului)......….……………………………………….......... posesor 

al buletinului de identitate/cărţii de identitate seria.... nr. ................, codul numeric personal 
…………………...., domiciliat în localitatea …........….............., str. ................................, nr ......, bloc ......, 

ap. ....., tel. ......................, fax....................... email ........................................... 
b) Societatea comercială (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) 

.........................................................................................................................................................codul 
fiscal..............................., nr. de înmatriculare la Registrul comerţului ……………................ 
cod CAEN........................................, telefon ........................., fax ...............................,  
email ............................................................................., cu sediul în localitatea ..........................., comuna 
....................................................., strada …..................…...................................., nr.........., judeţul 
......................................., prin reprezentantul (numele şi prenumele) ......................................................... 
în calitate de (beneficiar de proiect / titular de proiect altele)   
......................................................................................................................................................... 
 

solicit eliberarea avizului de către Adiministrația Parcului Natural Munții Maramureșului pentru planul 
/programul/ proiectul/ activitatea (denumirea proiectului/ obiectivului) 
..............................................................................................................................................................................
………….................................................................................urmat a fi amplasat/amplasat în localitatea 
..............................................................., comuna...........................................................,  
str. ...........................….......................….., nr ........., bloc ........., ap. ......………, județul ...................... 
 
Documentele care stau la baza solicitării transmise la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureş în cadrul 
procedurii de obținere a (se menționează: avizului de mediu/ acordului de mediu/autorizației de mediu/ 
autorizației integrate de mediu/ autorizației pentru recoltare, capturare și/sau comercializare de plante din flora 
salbatică, flori de mină, fosile de plante sau animale din fauna sălbatică)  
............................................................................................................................................................... 
sunt următoarele (se vor enumera documentele depuse la Agentia pentru Protectia Mediului): 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................. 

□ Subsemnatul, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la 

falsul în declaraţii, că documentaţia pentru care se solicită avziul Adiministrației Parcului Nataural Munții 
Maramureșului este identică cu documentația depusă la Agenția pentru Protecția Mediului în cadrul procedurii 
de obținere a actului de reglementare menționat mai sus.  

□ Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, 

datele cu caracter personal prelucrate sunt doar cele necesare scopului prelucrarii 
 
 
Data: ....................................... 

L.S. 
(numele şi semnătură) 

 
 


