
FORMULAR DE PARTICIPARE 
 LA PROCEDURA DE TRAGERE LA SORȚI A NUMĂRULUI DE ETAJ 

(în temeiul pct.3.6 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea tragerii la sorți a numărului de 
etaj pentru solicitanții aprobați de către Universitate, 

 în scopul încheierii contractelor investiționale privind construcția spațiului locativ cu SRL ”Dansicons”, 
 aprobat prin proces – verbal al ședinței Consiliului de Administrație nr. 6/3 din 30.06.2011) 

 
 

I. Numele, prenumele solicitantului__________________________________________________________; 
 
Tranșa de execuție a apartamentului solicitat__________________________________________________; 
 
Tipul apartamentului solicitat (numărul de odăi, suprafața totală) ________________________________; 
 
Numărul blocului și scara unde va fi amplasat apartamentul solicitat______________________________; 
 
Declar pe propria răspundere că cunosc şi voi respecta prevederile Regulamentului cu privire la 
organizarea şi desfășurarea tragerii la sorți a numărului de etaj pentru solicitanții aprobați de către 
Universitate, în scopul încheierii contractelor investiționale privind construcția spațiului locativ cu SRL 
”Dansicons”, aprobat prin proces – verbal al ședinței Consiliului de Administrație nr. 6/3 din 30.06.2011 
 
_________________________________________________________________________________________; 

semnătura solicitantului 
Data și ora desfășurării tragerii la sorți a numărului de etaj______________________________________; 
 
În cazul în care solicitantul refuză participarea la tragerea la sorți a numărului etajului se consemnează  
 
expres ___________________________________________________________________________________. 
 
II. Numărul etajului extras la sorți ___________________________________________________________; 
 
Confirm că tragerea la sorți a numărului de etaj fost efectuată conform prevederilor Regulamentului 
menţionat în pct.I _________________________________________________________________________; 

                         semnătura solicitantului 
Semnătura membrilor Comisiei aprobate prin Ordinul Rectorului nr. ___ din ________2011, care 
confirmă desfășurarea procedurei de tragere la sorți a numărului de etaj conform prevederilor 
Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea tragerii la sorți a numărului de etaj pentru 
solicitanții aprobați de către Universitate, în scopul încheierii contractelor investiționale privind 
construcția spațiului locativ cu SRL ”Dansicons”: 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
__________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
__________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
__________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
__________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
__________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
_________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
_________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
__________________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
 


