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                                      COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 

   

 

Domnule Director, 
 

Subsemnatul/a ......................................................................................................................., 

în calitate de proprietar/chiriaș al apartamentului nr. .........., din Bloc ................, scara ......, situat în 

Str. ....................................................................................................., nr. ........., vă rog să binevoiți 

a scoate / introduce un număr de ........... persoane de la / la cotele de întreținere pe o perioadă 

de ............................................ (*) începând cu data de ......... / .......... / .............. 

 

Menționez că în această perioadă, în apartament vor locui un număr de ...... persoane. 

Mă oblig să anunț administratorul în momentul în care vor interveni modificări față de 

această cerere. 

 
 

Data depunerii cererii                                                                 Semnătura 

....... / ..... / .............                                                                  ....................... 

 

 

(*) se va trece numărul de luni sau nedeterminată 

 

 În cadrul A.D.P.D.U. S6 prin Direcția de Administrare Locuințe și Întreținere, titularii de 
contract pot solicita în scris scutirea / introducerea de la / la plata cheltuielilor pe persoane în 
termenul stabilit care este ziua de 15 a lunii anterioare lunii pentru care se solicita scutirea / 
introducerea cu acte doveditoare, conform H.C.L. S6 nr. 260 / 26.10.2017. 
 
 În cazul în care se solicită scutirea de la plata cotelor de întreținere pentru unul sau mai 
mulți dintre membrii familiei, titularul contractului de închiriere / cumpărătorul este obligat să 
informeze în scris Direcția de Administrare Locuințe și Întreținere și să aducă probe în acest sens: 

- Adeverință de la Asociația de locatari sau de proprietari, de unde locuiesc sau de unde vor 
locui persoanele pentru care se solicită scutirea; 

- Declarații scrise pe proprie răspundere, însoțite de datele de identificare de la doi vecini ai 
unității locative administrate de Direcția de Administrare Locuințe și Întreținere din cadrul 
A.D.P.D.U. Sector 6; 

- Contract de muncă în țară sau străinătate (tradus în limba română); 
- Acte doveditoare emise de la alte instituții abilitate. 
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(**) CONFIRMARE 1 
 
 
Subsemnatul ........................................................................................................., în calitate de 

proprietar / chiriaș al apartamentului nr. .......... și vecin cu dl. / dna. 

......................................................................................., confirm și semnez pe propria răspundere 

absența / prezența pe o perioadă mai mare de 15 zile a unui număr de ......... persoane la 

apartamentul nr. ....... 

Data: ............................     Semnătura: ........................... 

 

(**) CONFIRMARE 2 
 
 
Subsemnatul ........................................................................................................., în calitate de 

proprietar / chiriaș al apartamentului nr. .......... și vecin cu dl. / dna. 

......................................................................................., confirm și semnez pe propria răspundere 

absența / prezența pe o perioadă mai mare de 15 zile a unui număr de ......... persoane la 

apartamentul nr. ....... 

Data: ............................     Semnătura: ........................... 

 

 

Director D.A.L.I. 

 

 Se aprobă scoaterea / introducerea de la / la întreținere a ........ persoane, pe o perioadă 

de ...................................... luni, începând cu lista la întreținere pe luna ...................... , anul ........... 

 

Semnătura Director D.A.L.I. 

.......................................... 

 

 

(**) Prezenta solicitare nu este valabilă fără semnăturile vecinilor  


