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Referitor la:  
Clasarea de urgență/ Clasarea în Lista Monumentelor Istorice a fabricii SC Petrocart 
SA, Bulevardul Decebal, Piatra Neamț 
 
 
Stimată doamnă Director Executiv, 
Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în 
domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, mun. 
București, revine la adresa nr. PP20/28.06.2022 cu unele precizări și completări. 

Evaluarea primară potrivit normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor 
istorice aprobate prin OMC nr. 2260/2008, cu modificările și completările ulterioare s-a făcut 
pentru incinta industrială, nu doar pentru imobilul nr. cad. 54650, Piatra Neamț, ulterior 
transmiterii adresei nr. PP20/28.06.2022, am constatat că o parte din construcții se află în 
imobile cu alte nr. cadastrale. 

De asemenea, prin adresa nr. PP20/28.06.2022, Fundația Pro Patrimonio România a 
solicitat declanșarea procedurii de clasare de urgență. În situația în care din punct de vedere 
administrativ nu declanșați procedura de clasare de urgență în baza prevederilor art. 21 din 
Legea nr. 422/2001, vă rugăm să declanșați procedura de clasare în baza prevederilor art. 
13 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Legea nr. 422/2001.  

În rezumat, Fundația Pro Patrimonio România solicită Direcției Județene pentru 
Cultură Neamț declanșarea procedurii de clasare de urgență, iar, în situația în care nu 
o veți declanșa, a procedurii de clasare pentru incinta SC Petrocart SA din Bulevardul 
Decebal, Piatra Neamț, unde a funcționat anterior Fabrică de Hârtie și Mucava și 
Fabrica de hârtie şi cartoane „Comuna din Paris”, în baza prevederilor Legii nr. 
422/2001. 

Vă rugăm să ne informați cu privire la derularea procedurii de clasare de urgență / 
clasare în Lista Monumentelor Istorice. 

 
arh. Șerban Sturdza, 
Președinte Pro Patrimonio România 
specialist atestat Ministerul Culturii 
nr. 382 S /20.11.2009 în Registrul specialistilor 
în domeniul protejării monumentelor istorice 
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