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A C O R D* 
 

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI / LOCATARI, str. ............................................................... nr. 
....., Bl. ........, Sc. ....., orașul POPEȘTI-LEORDENI, jud. ILFOV 
 
 
 

 
1.  La cererea d-lui /d-nei ......................................................, înregistrată sub nr. ......... / 

......................, identificat/ă cu CI / B.I., seria ........., nr. .............., în calitate de reprezentant 
legal/împuternicit  al ……………………………………….......................  în temeiul Legii 
nr. 61 /1991, privind ordinea și liniștea publică, republicată și Legii 196/2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de propietari și administrarea 
condominiilor, având acceptul proprietarilor / locatarilor învecinați  în plan orizontal și 
vertical; 
 

2.  Asociația avizează favorabil, în ședința comitetului executiv din data de ............................, 
funcționarea sediului social/secundar (punct de lucru) în spațiul situat în orașul Popești-
Leordeni, str. ................................................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap.  ....., 
pentru S.C.,P.F.,ÎI.ÎF ………………………………………………..................................... 
cu nr. ONRC ............................., CUI ...........................; 
 

3.  Cu obiect  de activitate ……………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

4.  Orar de funcționare      ........................................................................................ 
                                    …….................................................................................  
 
 
                                                            Președinte  

                                   .......................................................................... 
                                          (Nume și prenume în clar, semnătura, ștampila asociației)  

  
........................... 
            (Data) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota* 
      Pe verso – acord vecini direct afectați 
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VERSO ACORD 

 
 
 

ACORDUL PROPRIETARILOR/LOCATARILOR DIRECT AFECTAȚI 
ÎN PLAN ORIZONTAL ȘI VERTICAL 

 
 

Confirmăm că spațiul se învecinează:  
1. În plan orizontal cu: 
                           -  Apartamentul nr. ......., proprietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                              .................................... CNP ............................................ 
                                                                   semnătura ................................... 
                           - Apartamentul nr. ........., propietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                             ...................................... CNP ........................................... 
                                                                    Semnătura ................................ 
                           - Apartamentul nr. ........., propietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                             ...................................... CNP ........................................... 
                                                                    Semnătura ................................ 
                           - Apartamentul nr. ........., propietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                             ...................................... CNP ........................................... 
                                                                    Semnătura ................................ 
 
2. În plan vertical cu: 
                           - Apartamentul nr. ........., propietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                             ...................................... CNP ........................................... 
                                                                    Semnătura ................................ 
                           - Apartamentul nr. ........., propietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                             ...................................... CNP ........................................... 
                                                                    Semnătura ................................ 
                           - Apartamentul nr. ........., propietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                             ...................................... CNP........................................... 
                                                                    Semnătura ................................ 
                           - Apartamentul nr. ........., propietar / locatar d-l/d-na ................................... 
                             ...................................... CNP ........................................... 
                                                                    Semnătura ................................ 
 

             Prezentul acord este necesar obținerii: 
 
        Acord de funcționare;    
        
        Autorizație de funcționare; 
 
         Acord orar de funcționare 
 
 
 

 
 L.S. 

                                                                  (Ștampila Asociației) 




