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ANEXA 10 

    la normele metodologice                                  - model - 

 

    Judeţul Mureș 

    Municipiul Târgu Mureș 

 

    Către 

Asociaţia de Proprietari nr._____ 

Târgu-Mureș, judeţul Mureș 

str.____________________ nr._____, bl.___, codul poştal : _________ 

 

NOTIFICARE 

 

     În aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta vă 

notificăm : 

   Consiliul Local al municipiului Târgu - Mureș a aprobat prin hotărâre indicatorii 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii din str._________________ nr. 

____, bl.___, corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate pentru 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

    

  Indicatorii tehnico-economici aprobaţi cuprind : 

    

  1. indicatori valorici : 

     - valoarea totală a investiţiei : _______ mii lei, din care construcţii-montaj 

(C+M):_______ mii lei, din care: 

     - cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii / taxă de 

reabilitare termică :_______ mii lei, conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

     

 2. indicatori fizici: 

     - durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie :_____  luni; 

     - economia de energie anuală : _________ kWh/an; 

    

  3. datele tehnice ale investiţiei: 

     - descrierea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie 

finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]; 

     - descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza 

tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări finanţabile în condiţiile şi cu respectarea 

prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată 
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cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare]. 

 

     Anexat la prezenta notificare vă transmitem proiectul actului adiţional la 

Contractul de mandat nr.______ din ________, în care este prevăzută schema de 

finanţare, în vederea semnării şi transmiterii lui în maximum 30 de zile de la primirea 

prezentei. 

 

     Vă rugăm să afişaţi aceste documente la avizierul asociaţiei de proprietari şi să 

convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru 

a hotărî şi a semna actul adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei 

de proprietari. 

 
                        Primar (coordonator local), 

 

Soós Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ : Actualizată la 04.12.2020 


