
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 
    Localitatea ........................................... 
    Judetul (sectorul) .................................... 
    Str. ................................... nr. ........., 
    bl. ............, codul postal ........................ 
    codul de înregistrare fiscala: ........................ 
 
                                 HOTARÂREA 
    Adunarii generale a proprietarilor nr. .... din data de ........ 
 

    În baza Notificarii municipiului/orasului/comunei/sectorului ............. 
al municipiului Bucuresti nr. ......... din ................, 

    luând cunostinta de continutul documentatiei de avizare care 
fundamenteaza indicatorii tehnico-economici privind cresterea performantei 
energetice a blocului de locuinte aprobati, respectiv: 

    a) indicatori valorici: 
    - valoarea totala a investitiei: .................................... 
    din care: - constructii-montaj (C+M): ............................... 
    din care cota-parte ce revine asociatiei de proprietari, din fondul de 

reparatii, conform art. 13 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte: 
........., 

    b) indicatori fizici: 
    - durata de executie a lucrarilor de interventie: ..........; 
    - economia de energie anuala: ......... kWh/an, 
    precum si continutul actului aditional la contractul de mandat, 
    Adunarea generala a proprietarilor din cadrul Asociatiei de proprietari 

din localitatea .............., judetul/sectorul ......, str. .................... nr. ..., bl. ..., 
codul postal .........., codul de înregistrare fiscala: ............., în sedinta 
ordinara/extraordinara din data de ........, în prezenta a ........ membri din totalul 
de .......... membri ai asociatiei, 

 
                                HOTARASTE: 
 
    ART. 1 
    Se aproba cofinantarea în cuantumul valoric de ......... lei comunicat 

de coordonatorul local, corespunzator cotei-parti ce revine asociatiei de 
proprietari din valoarea lucrarilor de interventie, astfel cum este fundamentata în 
documentatia de avizare în baza careia consiliul local a aprobat indicatorii 
tehnico-economici, prin Hotarârea nr. ..... din ........., în conditiile si cu 
respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. 

    ART. 2 
    Se aproba constituirea sumei prevazute la art. 1 în contul fondului de 

reparatii pentru plata executarii lucrarilor de interventie. 
    ART. 3 



    Cota de participare în sarcina fiecarui proprietar este de ............, 
proportional cu cota-parte indiviza de proprietate, conform tabelului anexat. 

    Având în vedere cele de mai sus, se împuterniceste presedintele 
asociatiei de proprietari, dna/dnul ....................., sa semneze în numele si pentru 
asociatia de proprietari actul aditional la contractul de mandat transmis de 
coordonatorul local.  

    Prezenta hotarâre se afiseaza la avizierul asociatiei de proprietari.  
 
                                 Presedinte, 
                            ..................... 
                            (numele si semnatura) 
                                    L.S. 
 
    Contrasemneaza: 
    Secretarul Asociatiei de proprietari ........................ 
    Comitetul executiv al Asociatiei de proprietari ............. 
 


