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Anexa 1 la Contract de mandat 

 

ACT ADIŢIONAL Nr.____  

la Contractul de mandat nr.__________/__________ 

 

     Prezentul act adiţional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu 

prevederile Codului civil şi ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în baza 

notificării primarului (coordonator local)  municipiului Târgu-Mureş) nr_____ din 

data____________ şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor  nr. ____ din 

data__________, ai Blocului din Str.______________________, Nr.____ 

    Prezentul act adiţional se încheie între următoarele părţi: 

     

1. Municipiul Târgu-Mureş, cu sediul în Târgu-Mureş, Piaţa Victoriei, nr. 3, 

telefon 0265-268330, reprezentat de domnul Soós Zoltán, primar (coordonator local), 

în calitate de mandatar, 

    şi 

     2.Asociaţia de proprietari nr.__, cu sediul în municipiul Târgu-Mureş, 

str_______________ nr____, bl.____, telefon___________, cont IBAN 

____________________ deschis la_____________________, cod fiscal 

___________, reprezentată prin dna/dnul_____________________, în calitate de 

preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ___ seria___ nr_________, 

eliberat de Poliţia Târgu-Mureş, la data de__________, domiciliată/domiciliat în 

Târgu-Mureş, str____________________ nr____, bl____, sc___, et___, ap____, 

născută/născut la data de (ziua, luna, anul)____________ în 

_________________,judeţul_______, fiica/fiul lui____________ şi 

a/al______________, cod numeric personal ____________________________, în 

calitate de mandant. 

 

     ART. 1 

     Obiectul prezentului act adiţional îl constituie exprimarea acordului 

mandantului (asociaţia de proprietari/proprietarii din bloc) pentru executarea 

lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe. 

     

     ART. 2 

     (1) Mandantul a luat act de conţinutul documentaţiei de avizare pentru lucrările 

de intervenţie, de indicatorii tehnico-economici aprobaţi, aferenţi blocului de locuinţe 

situat în Târgu-Mureş, Str____________________, nr____, precum şi de durata de 

execuţie a lucrărilor şi cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea 

executării lucrărilor. 

     (2) Mandantul îşi exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de intervenţie şi 

aprobă constituirea sumei necesare cofinanţării corespunzătoare cotei-părţi prevăzute 
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de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi aprobă executarea lucrărilor de 

intervenţie. 

     

     ART. 3 

    (1) Valoarea estimată a lucrărilor de intervenţie este de ___________ lei. 

     

    (2) Cota-parte estimată ce revine asociaţiei de proprietari este de__________  lei. 

     

    (3) Durata estimată de executare a lucrărilor de intervenţie este de_____ luni . 

     

 ART. 4 

     Cofinanţarea în cuantum de ___________ lei se constituie prin contribuţii ale 

proprietarilor la fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari direct proporţional cu 

cota-parte indiviză deţinută sau prin instituirea TAXEI DE REABILITARE 

TERMICĂ. 

     

     ART. 5 

     Mandantul (asociaţia de proprietari) îl mandatează pe mandatar (coordonatorul 

local) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe la 

valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) şi în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3). 

     

     ART. 6 

     Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei-părţi ce îi revine pe 

baza deconturilor lunare de plată a lucrărilor executate. 

     

    ART. 7 

     Prezentul act adiţional completează Contractul de mandat nr ____ încheiat în 

data de_____________. 

     

     ART. 8 

     Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi,____________, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică. 

 

 Notă : Cuantumul efectiv al sumelor de la art. 3 se stabilește după executarea 

lucrărilor de intervenție, raportat la cantitatea reală de lucrări ! 
               

  Mandant,                       Mandatar,  
Asociaţia de proprietari Nr___, 

        prin preşedinte),                   Primar , 

                    Soós Zoltán 

 

 
 NOTĂ : Actualizată la 04.12.2020                        


