
CERERE 
MODIFICARE NR. PERSOANE LA PLATA CHELTUIELILOR COTELOR DE ÎNTREȚINERE 

Doamnă/Domnule Președinte, 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________, în calitate de 
____ PROPRIETAR / ____ CHIRIAȘ al apartamentului/spațiului nr. _______ din cadrul 
imobilului situat la adresa _____________________________________________________________________, 

Prin prezenta cerere, vă rog să binevoiți a ____ INTRODUCE / ____ SCOATE un număr 
de ____ persoană/e de la plata contribuțiilor cotelor de întreținere, începând cu data 
__________________________. 

Menționez că numărul de persoane care vor locui în apartament în această 
perioadă va fi de _____ și mă oblig să anunț conducerea Asociației de Proprietari în 
momentul în care vor interveni modificări în privința numărului de persoane. 

Semnătură solicitant,    Data depunerii cererii*, 
________________________    ___________________________ 

Date de contact** 

Telefon E-mail

 
 

Se completează de Președinte: 

Se aprobă ____ introducerea / ____ scoaterea de la plata contribuțiilor cotelor de 
întreținere a unui număr de ____ persoană/e începând cu lista de cheltuieli din luna 
_________________________ anul _____________. 

Semnătură Președinte, 
__________________________ 

*Cererea se depune la administrația blocului până cel târziu la data de 05 a lunii pentru care se întocmește (sau a
primei luni a intervalului pentru care se întocmește).

**Datele cu caracter personal înscrise în prezenta cerere, solicitate și oferite în temeiul legii 196/2018 se 
prelucrează în conformitate cu dispozițiile legale și cu respectarea prevederilor referitoare la protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor. Potrivit art.4 punctul 2 din 
Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor, prin 
„prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cu sau 
fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau 
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
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