
 
 

 

NR. ÎNREGISTRARE F.A.P.R.  ______/___/_________                                                    APROB  

                       PREŞEDINTE  F.A.P.R., 

                                                                                                      ING. RADU OPAINA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERERE DE ADERARE 

 

 Domnule Preşedinte, 

 

 Asociaţia de Proprietari Bloc ______________________, cu sediul în localitatea 

_____________________, Str./Bvd. ___________________________________________, 

Nr. _____, sector/judeţ ______________, înregistrată ca persoana juridică la Judecătoria de 

sector/teritorială în baza Încheierii judecătoreşti/dosar nr. ____________ din data de 

_______________________ având cod fiscal nr. ___________________ reprezentată de preşedinte 

în persoana d-nei/d-lui _____________________________________________, apartament 

________, telefon ___________________________ prin prezenta cerere dorim să aderăm la 

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA.  

Precizăm că suntem de acord cu scopul şi obiectivele Federaţiei care corespund scopurilor şi 

obiectivelor Asociaţiei de Proprietari Bloc __________________. Prin prezenta cerere ne asumăm 

obligația și răspunderea de a anunța în timp util orice modificare cu privire la acest raport juridic 

dintre F.A.P.R. și Asociația de Proprietari Bl.__________________.  

 Anexăm la prezenta cerere copii după Încheierea judecătorească şi Codul fiscal. 

          Cotizaţia lunară* pentru un nr. total de __________ proprietari în valoare de 

_________________ lei o vom plăti la sediul F.A.P.R. sau prin alte forme precizate de F.A.P.R. 

 Acest document are valoare juridică și financiară și constituie titlu executoriu în cazul neplății 

cotizației lunare timp de mai mult de 3 luni de zile. 
  

Data: ___________              Semnătura Preşedinte,                    Ştampila, 
  

* Cotizaţia lunară: 

o 10 lei/apartament/lună, dar nu mai puțin de 600 lei.  

În cadrul acestei cotizații lunare puteți opta, fără alte costuri suplimentare, pentru oricare din 

următoarele servicii:  

 consultanţă de specialitate în domeniu, inclusiv on-line 

 adrese/răspunsuri oficiale în scris, inclusiv on-line, e-mail, sms s.a. 

 calculul listei de plată, inclusiv on-line 

 verificarea listei de plată, inclusiv on-line 

 declarații fiscale, inclusiv on-line  

 cenzorat partidă simplă 

 ţinerea contabilităţii în partida simplă sau dublă: gestiunea tuturor actelor (calculul listei de 

plată, facturi individuale întreținere în detaliu pt. fiecare proprietar, registre/solduri fonduri, 

situaţia activ-pasiv, bilanț contabil, state de plată, întocmire/depunere declaraţii fiscale on-line, 

revisal), fără casierie/gestiunea banilor (banii în numerar rămân în sarcina asociației așa cum 

este normal și legal) 

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI  

< F.A.P.R.>   
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