Asociatia de proprietari nr.______
Sediu: Localitatea_____________,
Str.____________, nr._____, bloc_______, sc.______
Tel.____________
Cod Fiscal ________________
Nr._______, din data de ______________

AD E VE R I NTA
Prin prezenta, se adevereste ca dl./dna.______________________________, membru(a) al(a)
Asociatiei de proprietari nr._______________________, fiind proprietar(a) al(a) apartamentului situat in
str.__________________,
nr.______,
bloc
______________,
sc._____,
ap._____,
Cartier
_________________, nu are debite restante reprezentand servicii de apa si canalizare, inclusiv majorari de
intarziere/penalitati aferente acestora, catre asociatie.
Cotele de intretinere pentru ultima luna, respectiv __________, anul_____, au fost achitate, inclusiv
majorarile de intarziere/penalitatile.
Cunoscand prevederile art.326 Falsul în declaraţii (se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă) si ale art.322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă) din noul Cod penal, adeverim, sustinem si semnam prezenta, pentru a-i servi la
Societatea Apa Canal SA Galati.
Presedinte
________________________
(nume si prenume in clar)
_________________________
(semnatura si stampila)

Administrator
_________________________
(nume si prenume in clar)
__________________________
(semnatura)
Cod F-PO-14-04

Asociatia de proprietari nr.______
Sediu: Localitatea_____________,
Str.____________, nr._____, bloc_______, sc.______
Tel.____________
Cod Fiscal ________________
Nr._______, din data de ______________

AD E VE R I NTA
Prin prezenta, se adevereste ca dl./dna.______________________________, membru(a) al(a)
Asociatiei de proprietari nr._______________________, fiind proprietar(a) al(a) apartamentului situat in
str.__________________,
nr.______,
bloc
______________,
sc._____,
ap._____,
Cartier
_________________, nu are debite restante reprezentand servicii de apa si canalizare, inclusiv majorari de
intarziere/penalitati aferente acestora, catre asociatie.
Cotele de intretinere pentru ultima luna, respectiv __________, anul_____, au fost achitate, inclusiv
majorarile de intarziere/penalitatile.
Cunoscand prevederile art.326 Falsul în declaraţii (se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă) si ale art.322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă) din noul Cod penal, adeverim, sustinem si semnam prezenta, pentru a-i servi la
Societatea Apa Canal SA Galati.
Presedinte
________________________
(nume si prenume in clar)
_________________________
(semnatura si stampila)

Administrator
_________________________
(nume si prenume in clar)
__________________________
(semnatura)
Cod F-PO-14-04

