
 
 

 ANEXA Nr. 5 
 
 
 
    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI 
    Municipiul Bucuresti/  Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti 

    Str. ............................................................................ nr. ......., bl. ........., sc. …………... 
    Codul poştal ............... codul fiscal ............... 
    Nr. ............... din .......................... 
 

   
  LISTA PROPRIETARILOR*)  

- situaţie la data de ............... – 
 

    ___________ 
   *) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ...... din ................... si conform H.C.L. Sector 6 nr. 
182/08.09.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
 
    Asociaţia de proprietari, prin preşedintele acesteia, declară următoarele: 
    
          

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
apart
ame
nt 

Proprietar 

Suprafaţa 
utilă în 

proprietate 
individuală - 

m2 - 

Cota-parte 
indiviză din 
proprietatea 

comună - % - 

Destinatia 
(locuinta/spatiu 

comercial/proprietate 
persoana 

juridica/propritate 
UAT/propritate institutii 

publice) 

Acordul in 
calitate de 

proprietar/imput
ernicit legal al 
proprietarului 

pentru masurile 
propuse **) 

 
DA/NU 

Observaţii
***) 

 

 
 

Semnatura 

 Numele şi 
prenumele 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
        



 
 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
apart
ame
nt 

Proprietar 

Suprafaţa 
utilă în 

proprietate 
individuală - 

m2 - 

Cota-parte 
indiviză din 
proprietatea 

comună - % - 

Destinatia 
(locuinta/spatiu 

comercial/proprietate 
persoana 

juridica/propritate 
UAT/propritate institutii 

publice) 

Acordul in 
calitate de 

proprietar/imput
ernicit legal al 
proprietarului 

pentru masurile 
propuse **) 

 
DA/NU 

Observaţii
***) 

 

 
 

Semnatura 

 
Numele şi 
prenumele 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 
 

 

Nr. 
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 TOTAL  100%     
   

 
 
Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise. 
 

 

 Preşedinte, ....................................... . 

 

numele şi prenume (in clar) 
(semnătura) 
L.S. 
 
 
 
Administrator, .............................. 
nume şi prenume (în clar) 
(semnatura) 
 

 



 
 

**) a se anexa imputernicirea 
***) a se nota si prezenta documente justificative pentru proprietarii/proprietarul care se afla in una din urmatoarele situatii 
(ex. Certificat medical, certificat de veteran de razboi, talon de pensie, etc) 

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere 
b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea 
administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub 
câştigul salarial mediu net pe economie; 
c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; 
d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de 
familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. 

 

CONCLUZII Minim 

Acordul a …/…. din totalul proprietarilor de apartamente, pentru lucrarile de 
interventie propuse 

2/3 

Acordul a …/…. din totalul proprietarilor de apartamente, pentru lucrarile ce 
presupun interventii in interiorul apartamentelor 100% 

Acordul a …/…. din totalul proprietarilor de apartamente destinate locuirii aflate in 
proprietatea persoanelor juridice, a Sectorului 6 sau a autoritatilor si institutiilor 
publice, cu destinatie de spatii comerciale sau spatii cu alta destinatie decat cea 
de locuinta - aflate in proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Sectorului 6 sau a autoritatilor si institutiilor publice, pentru lucrarile de interventie 
propuse 100% 
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