ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Nr____
Localitatea Târgu-Mureş
Str_________________nr___,codul poştal_________
Codul de înregistrare fiscală:_________

ANEXA 11

HOTĂRÂREA
Adunării generale a proprietarilor nr. .... din data de ........
În baza Notificării municipiului Târgu-Mureş nr____ din ________,luând
cunoştinţă de conţinutul documentaţiei de avizare care fundamentează
indicatorii tehnico-economici privind creşterea performanţei energetice a
blocului de locuinţe aprobaţi, respectiv:
a) indicatori valorici:
• valoarea totală a investiţiei:______________lei ;
din care: - construcţii-montaj (C+M): _______________lei ;
din care cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de
reparaţii, conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe:__________lei,
b) indicatori fizici:
• durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: ..........;
• economia de energie anuală: __________ kWh/an,
precum şi conţinutul actului adiţional la contractul de mandat,
Adunarea generală a proprietarilor din cadrul Asociaţiei de proprietari
Nr___ din Târgu-Mureş, Str__________________ nr.___, bl.___, codul poştal
_________, codul de înregistrare fiscală:_________, în şedinţa
ordinară/extraordinară din data de ________, în prezenţa a _____ membri din
totalul de ______ membri ai asociaţiei,
HOTĂRĂŞTE:

ART. 1
Se aprobă cofinanţarea în cuantumul valoric de ________ lei comunicat
de coordonatorul local, corespunzător cotei-părţi ce revine asociaţiei de
proprietari din valoarea lucrărilor de intervenţie, astfel cum este fundamentată
în documentaţia de avizare în baza căreia consiliul local a aprobat indicatorii
tehnico-economici, prin Hotărârea nr.____ din_______, în condiţiile şi cu
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.
ART. 2
1

Se aprobă constituirea sumei prevăzute la art. 1 în contul fondului de
reparaţii pentru plata executării lucrărilor de intervenţie.
ART. 3
Cota de participare în sarcina fiecărui proprietar este de ________,
proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate, conform tabelului anexat.
Având în vedere cele de mai sus, se împuterniceşte preşedintele asociaţiei
de proprietari, dna/dnul _________________, să semneze în numele şi
pentru asociaţia de proprietari actul adiţional la contractul de mandat transmis
de coordonatorul local.
Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari.
Notă: Hotărârea poate fi adoptată şi în condiţiile art.25, alin (3) din
Legea nr.230/2007;
Preşedinte,
.....................
(numele şi semnătura)
L.S.
Contrasemnează:
Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari Nr___
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