
Cod ___________ 

 

ASOCIATIA DE LOCATARI/PROPRIETARI__________________________      Cod _____                             

Bloc _____________ Zona ____________________ 

 

Subsemnaţii: - Preşedinte ___________________________ 

                      - Administrator ________________________ 

 

La Asociaţia de locatari/proprietari ______________________, zona _______________, bloc 

___________, declarăm pe propria răspundere un număr de __________ persoane pentru luna 

________________ după cum urmează: 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers    Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Menţionăm că vom comunica modificările survenite la numărul de persoane şi suntem de 

accord cu recalcularea facturile pe trei ani în urmă, în cazul în care numărul de persoane 

declarat nu corespunde cu cel rezultat în urma verificărilor efectuate de furnizor. 

 

Data __________________ 

 

STAMPILA 

Preşedinte: ________________   Administrator: __________________ 

 Nr.telefon                                                                     Nr.telefon    

 

ASOCIATIA DE LOCATARI/PROPRIETARI__________________________      Cod _____                             

Bloc _____________ Zona ____________________ 

 

Subsemnaţii: - Preşedinte ___________________________ 

                      - Administrator ________________________ 

 

La Asociaţia de locatari/proprietari ______________________, zona _______________, bloc 

___________, declarăm pe propria răspundere un număr de __________ persoane pentru luna 

________________ după cum urmează: 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers    Bl. _____,sc_____, nr. pers 

 

Menţionăm că vom comunica modificările survenite la numărul de persoane şi suntem de 

accord cu recalcularea facturile pe trei ani în urmă, în cazul în care numărul de persoane 

declarat nu corespunde cu cel rezultat în urma verificărilor efectuate de furnizor. 

 

Data __________________ 

 

STAMPILA 

Preşedinte: ________________   Administrator: __________________ 

Nr.telefon                                                                     Nr.telefon    

 

 

ASOCIATIA DE LOCATARI/PROPRIETARI__________________________      Cod _____                             

Bloc _____________ Zona ____________________ 

 

Subsemnaţii: - Preşedinte ___________________________ 

                      - Administrator ________________________ 

 

La Asociaţia de locatari/proprietari ______________________, zona _______________, bloc 

___________, declarăm pe propria răspundere un număr de __________ persoane pentru luna 

________________ după cum urmează: 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers    Bl. _____,sc_____, nr. pers 

 

Menţionăm că vom comunica modificările survenite la numărul de persoane şi suntem de 

accord cu recalcularea facturile pe trei ani în urmă, în cazul în care numărul de persoane 

declarat nu corespunde cu cel rezultat în urma verificărilor efectuate de furnizor. 

 

Data __________________ 

 

STAMPILA 

Preşedinte: ________________   Administrator: __________________ 

Nr.telefon                                                                     Nr.telefon    

 

 

ASOCIATIA DE LOCATARI/PROPRIETARI__________________________      Cod _____                             

Bloc _____________ Zona ____________________ 

 

Subsemnaţii: - Preşedinte ___________________________ 

                      - Administrator ________________________ 

 

La Asociaţia de locatari/proprietari ______________________, zona _______________, bloc 

___________, declarăm pe propria răspundere un număr de __________ persoane pentru luna 

________________ după cum urmează: 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers                                                       Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Bl. _____,sc_____, nr. pers    Bl. _____,sc_____, nr. pers 

Menţionăm că vom comunica modificările survenite la numărul de persoane şi suntem de 

accord cu recalcularea facturile pe trei ani în urmă, în cazul în care numărul de persoane 

declarat nu corespunde cu cel rezultat în urma verificărilor efectuate de furnizor. 

 

Data __________________ 

 

STAMPILA 

Preşedinte: ________________   Administrator: __________________ 

Nr.telefon                                                                     Nr.telefon    
 


