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CERERE
de înscriere în Programul „Timişoara Premium Exposed City”
 Subscrisa
Asociaţie
de
Proprietari________________________________________
înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. ______________, prin reprezentant
legal_____________________________, CNP_____________________, precum și
subsemnații proprietari, în nume propriu,
sau
 Subsemnații membrii ai grupului de proprietari ai unităților individuale,
sau
 Subsemnatul ________________________________în calitate de proprietar,
Se va bifa și se va completa rubrica corespunzătoare, funcție de situația juridică a imobilului.

Prin prezenta ne exprimăm acordul de a participa în calitate de potenţiali beneficiari în
Proiectul „Timişoara Premium Exposed City”, cu privire la imobilul proprietatea noastră
situat în Timişoara, str._______________________________, evidenţiat în CF
____________________, nr. top./cad. ___________.
Prin semnarea prezentei cereri, ne obligăm să depunem toate diligenţele şi să colaborăm cu
organizatorii proiectului în vederea implementării proiectului în condiţiile care vor fi
stabilite de organizatori, iar în situaţia selectării imobilului, proprietatea noastră, în vederea
finanţării lucrărilor de restaurare, să depunem toate diligenţele şi să colaborăm cu
finanţatorul şi cu executanţii lucrărilor, în condiţiile care vor fi stabilite de către aceştia,
conform cu principiile şi obiectivele Proiectului.
Subsemnaţii am luat la cunoştiinţă de faptul că prin semnarea şi depunerea prezentei cereri
nici organizatorilor proiectului, nici altor persoane fizice sau juridice nu le incumbă vreo
obligaţie legală faţă de noi, câtă vreme nu se vor fi încheiat alte acte juridice între părţi.
Subsemnaţii declarăm că situaţia de fapt şi juridică a imobilului este aceea reflectată în
documentaţia depusă anexat prezentei cereri.
Subsemnaţii ne obligăm să aducem prevederile prezentei cereri la cunoştiinţa oricărui
eventual dobânditor ulterior al vreunui drept real asupra imobilului şi să condiţionăm
transmiterea vreunui asemenea drept de însuşirea de către dobânditor a obligaţiilor asumate
prin prezenta.
Subsemnaţii arătăm că la data depunerii prezentei cereri, deţinem, cu privire la lucrările ce
ar urma să se realizeze la imobil, documentaţie aflată în faza____________________
(DTAC, PTH etc.), că a fost eliberată Autorizaţia de construire nr._______ /nu a fost
eliberată autorizaţia de construire.
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Anexăm prezentei cereri:
 documentaţii tehnice complete (proiect arhitectură, rezistență, expertiză tehnică,
avize, deviz general estimativ, etc.), în copie scanată după originalul cuprinzând toate
ștampilele și semnăturile, în format electronic, pe suport CD;
 extrase de carte funciară la zi în original (individual și extenso pentru imobil;
colectiv);
 În original, acordul exprimat de către toţi proprietarii cu privire la înscrierea şi
participarea la proiect în condiţiile prezentei cereri (în cazul asociaţiilor de proprietari
care depun cererea prin reprezentant legal).
 Copii conforme cu originalul după documentele de identitate ale tuturor
coproprietarilor.
Timişoara, data, date contact (telefon, e-mail)
____________________________________
Nr.
crt.

Nume, prenume

Act de identitate Ap. nr.

Semnătură

Se va completa și semna de către toți proprietarii / coproprietarii, inclusiv în cazul Asociațiilor de
proprietari constituite.
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