
ROMÂNIA 
JUDEŢłUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
BRCCI din Timisoara 
……………………………………………….. 

 
Chestionar de Participare  

 
Data: .......................................... 
 
Adresa Clădirii: …………………………………………………………………… 
 
Nume, Prenume şi număr de telefon al persoanei de contact: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Care sunt măsurile de reabilitare pe care le consideraţi necesare? 
…………………………………………………………………………………….............. 
 
Care este partea (părţile) clădirii pe care o consideraţi problematică? 
 
O structura de rezistenţă             O acoperişul               O infiltraţia apei pluviale 
 
O faţada       O ferestre / porţi          O igrasia 
 
O planşeele                                  O pivniţă                     O apa şi canalizarea 
 
O altele: ……………………………………………………………………. 
 
Câte spaţii comerciale şi de locuit sunt în clădire? 
 
Spaţii de locuit ……      Spaţii comerciale …… 
 
Care este structura de proprietate a clădirii? 
 
Proprietari privaţi..……     Proprietate  publică (municipalitate) …… 
 
Număr total de proprietari cf Extras Carte Funciară…………………………………………… 
 
 
 

IMPORTANT! 
Suplimentar, la BRCCI se va depune pe lângă prezentul chestionar şi cea mai recentă copie 
după Extrasul de carte Funciară şi – dacă a fost deja formulată – decizia Asociaţiei de 
Proprietari de Participare la Program. 

 
Contact: 
Str. Stefan cel Mare nr.2, RO-300102 Timisoara 
+40 0256 435 436 
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Asociaţia de proprietari da / nu        Codul fiscal ………………………………                       
Localitatea Timişoara, jud. Timiş 
Str. ………………………………………… Nr. ……. 
Codul poştal ……………… 
Cartier …………………………. 
            (Cetate, Fabric, Iosefin) 

Tabel nominal 
cu proprietarii care sunt de acord cu înscrierea imobilului istoric de la adresa mai sus menţionată în Programul de sprijin financiar KfW, faza 

întocmire raport de consultanţă.  
 
Proprietarii declară următoarele si răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise: 

                       Proprietar Nr.  Nr. 
Ap.  

              Numele si prenumele   

      
     Semnătura  

Suprafaţa utilă
în proprietate  
individuală 
      - mp - 

Cotă-parte  
indiviză din 
proprietatea 
comună  - % -

 Venitul pe 
 membru de    
 familie 
       - lei - 

Alte proprietăţi 
(imobile, terenuri, 
depozit bancar)       
     da / nu 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        
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15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

                                                 Total      100 %  
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