
 

 

PROPRIETARI TREZI
Se întâmplă în Româ

3 mari PROBLEME

 

1. HOȚUL.  Întreba
unde stau zi de zi
rulment.  Întreba
apă rece, apă cald
suma restantă la furnizori este mai mare decât suma 
restanțierilor din bloc banii dvs. sigur sunt fura

    
2. RESTANȚIERUL

presiune verbal
fără să plăteasc
executare silită
ușa blocului.  

 
3. REPARTITORUL

la el fără să
renunțarea la pre
președintelui să
montarea repartitoarelor.
negociază și care nu depinde de vecini iar 
administratorul 
au obligația 
amenințați-i că
pagubele care le

DE PROPRIETARI DIN  ROMÂNIA

PROPRIETARI TREZIȚI-VĂ
ă în România în foarte multe blocuri

 

PROBLEME vă DISTRUG, încet 
VIAȚA la bloc: 

Întrebați-vă și întrebați mereu 
zi de zi banii dvs. mai ales fondul de 

Întrebați la furnizorii principali (c
ă caldă) care este suma restant

restantă la furnizori este mai mare decât suma 
ierilor din bloc banii dvs. sigur sunt fura

ȚIERUL. Urgent și tot timpul p
presiune verbală pe răii platnici care tr

ătească. Urgent faceți acț
executare silită. Făceți-i să le fie frică să

 

REPARTITORUL. Pur și simplu urgent
să cereți acceptul nimă

la președinte și cereți administratorului 
să vă calculeze căldura 

tarea repartitoarelor. E dreptul dvs. care nu se 
și care nu depinde de vecini iar 

administratorul și președintele sunt angaja
 să vă respecte acest drept

i că vor suporta toate prejudiciile 
care le vor crea. 
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VĂ!  
foarte multe blocuri! 

, încet și sigur,  

i mereu unde sunt, 
dvs. mai ales fondul de 

i la furnizorii principali (căldură, 
) care este suma restantă. Dacă 

 la furnizori este mai mare decât suma 
ierilor din bloc banii dvs. sigur sunt furați. 

i tot timpul puneți 
platnici care trăiesc în bloc   

ți acțiune pentru 
ă să mai intre pe 

rgent renunțați 
ănui. Anunțați 

i administratorului și 
ldura ca înainte de 

E dreptul dvs. care nu se 
i care nu depinde de vecini iar 

edintele sunt angajații dvs. și 
acest drept. Altfel 

prejudiciile și 
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