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Ordinul 2557/2010 pentru modificarea şi completarea Criteriilor de acordare a avizului 

prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006 

Dată act: 29-sep-2010 

Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (1) şi (2), ale art. 34 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi 

ale art. 41 alin. (1) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările 

ulterioare, 

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin: 

 

Art. I 

Criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, 

aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1.La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) cererea de solicitare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor 

publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele 

criterii;" 

2.După articolul 11 se introduce modelul Cererii de solicitare a avizului prealabil pentru 

înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

 



Art. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional, 

Vasile Timiş, 

secretar de stat 

 

ANEXĂ:CERERE de solicitare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi a 

colecţiilor publice 

( - Anexa la criterii) 

Denumirea solicitantului 1   

Reprezentant legal   

Adresa de corespondenţă a solicitantului 

Ţară/Judeţ   

Localitate   

Strada/nr.   

Cod poştal   

Telefon/fax   

Prin prezenta se solicită acordarea avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeului/colecţiei 

publice cu titulatura: 

................................................................................................................................................. 

ce urmează a funcţiona în sediul din: 

Judeţ:........................................................................... 

Localitate:..................................................... 

Strada:.................................................................. nr. ....... Cod 

poştal:............................................. 

Muzeul/colecţia publică urmează a funcţiona în subordinea: 

Denumirea persoanei fizice sau juridice 2   

Reprezentant legal   

Adresa de corespondenţă   

Ţară/Judeţ   

Localitate   

Strada/nr.   

Cod poştal   



Telefon/fax   

- Anexăm prezentei solicitări documentele prevăzute de art. 5 lit. b)-m) din criterii. 

Data Numele şi semnătura 

_______ 

1 Proprietar sau titular al dreptului de administrare a bunurilor culturale ce urmează a 

constitui patrimoniul cultural al muzeului sau al colecţiei publice. 

2 Se indică denumirea persoanei fizice sau juridice în subordinea căreia urmează a funcţiona 

muzeul sau, după caz, colecţia publică. 
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