
ANEXA 2:  

FORMULAR - PROPUNERE DE PROIECT 

 

1. INFORMAȚII GENERALE ALE INIȚIATORULUI PROIECTULUI  

Numele deponentului: ______________________ 

Email: _________________________ 

Telefon: ________________________ 

 

2. INFORMAȚII DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT 

1. Titlul proiectului: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Domeniul: ______________________ 

3. Delimitarea zonei şi a cartierului în care se doreşte implementarea propunerii: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Detalierea proiectului: 

Această secțiune va cuprinde elementele cheie ale proiectului și informații utile pentru a convinge cetățenii să 

voteze. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Justificarea proiectului 

 

Specificați de ce este necesară implementarea acestui proiect, ce problemă rezolvă, ce impact va avea asupra 

cetățenilor Municipiului Timișoara, cine va beneficia direct de rezultatele proiectului. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Consultarea comunității1:  

Vă rugăm descrieți cum au fost implicați membrii comunității în identificarea propunerii de proiect și cine 

susține această propunere dincolo de inițiatorul său. Opțional, puteți atașa o listă cu susținătorii propunerii dvs. 

de proiect.   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  Valoarea estimată a investiţiei necesare pentru implementarea propunerii de proiect și principalele costuri 

identificate: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Modul în care doriți să vă implicați în proiect în calitate de inițiator – dacă este cazul.  

________________________________________________________________ 

9.  Documente ataşate (fotografii, schițe, planuri, alte documente suport) – opțional 

Notă: Prin transmiterea acestui formular sunt de acord ca datele cu caracter personal din acest formular să fie 

folosite strict în scopul prelucrării acestora în vederea evaluării proiectului depus și a corespondenței cu comisia 

de validare a proiectelor, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

ATENŢIE: 

Propunerile care nu respecta acest formular, de asemenea cele care nu sunt de competenţaPrimăriei Timişoara, 

cele care contravin prezentului regulament, sau a altor prevederi legale învigoare, nu vor putea participa la 

campanie "Timişoara Decide!". Primăria Municipiului Timişoara îşi rezervă dreptul de a nu publica propunerile 

care nu sunt completate conform Anexei 2 – Formular propunere de proiect. 

 

 
1 Această secțiune nu este obligatorie, deși propunerile de proiect care sunt deja validate într-un grup de cetățeni pot avea 

șanse mai mari de a atrage susținători ulterior.  


