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Ministerul Culturii și Identității Naționale a emis un aviz favorabil necesar 
pentru schimbarea de destinație a unui imobil din Municipiul Târgoviște, 
ca urmare a demersurilor realizate de Avocatul Poporului pe parcursul a 

aproape șase luni             
 
 
 
 

Ministerul Culturii și Identității Naționale a comunicat Avocatului 

Poporului, printr-o adresă din 22 noiembrie 2017, că a emis un aviz favorabil necesar 

pentru schimbare de destinație parter clădire existentă în spațiu comercial în 

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. 

 

Răspunsul ministerului a venit după ce Avocatul Poporului s-a sesizat din 

oficiu, în urma unei petiții trimisă în 8 iunie 2017, prin care un cetățean reclama lipsa 

de răspuns din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale la două petiții 

înregistrate în 27 februarie 2017 și, respectiv, în 22 martie 2017, prin care a solicitat 

avizul de specialitate pentru intrarea în legalitate, schimbare de destinație parter clădire 

existentă în spațiu comercial în Municipiul Târgoviște. 

 

Ca urmare a primirii petiției, Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului 

Culturii și Identității Naționale, de două ori, în 15 iunie 2017 și 23 august 2017, 

neprimind niciun răspuns. În consecință, Avocatul Poporului a decis efectuarea 

unei anchete în acest caz, în 12 octombrie 2017. 

 

După ancheta efectuată, Ministerul Culturii și Identității Naționale a 

comunicat, printr-o adresă din 18 octombrie 2017, că documentația pentru intrarea în 

legalitate, schimbare de destinație parter clădire existentă în spațiu comercial în 

Târgoviște, a fost analizată în plenul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice în  
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data de 27 septembrie 2017, unde rezultatul votului nu a fost unul decisiv pentru 

fundamentarea emiterii avizului, drept urmare documentația a fost reprogramată pentru 

următoarea întâlnire a plenului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din data 

de 25 octombrie 2017. 

 

Ulterior, Ministerul Culturii și Identității Naționale, printr-o adresă din 22 

noiembrie 2017, a comunicat că în ceea ce privește documentația pentru intrarea în 

legalitate, schimbare de destinație parter clădire existentă în spațiu comercial în 

Târgoviște, a fost emis aviz favorabil.  
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