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HOTARAREA nr.71 
din data de 3 1  martie 2020 ■M)

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/202o/ 3 / 3 .i /A /3 /NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/ 3) -  Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3 .1, Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 - obiectiv de investiţii 

“Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din Municipiul Făgăraş în vederea creşterii
eficienţei energetice “

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 8939 din 09.03.2020 al Compartimentului 
implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale şi Referatul de aprobare al Primarului 
Municipiului Făgăraş cu nr. 8939/1 din 09.03.2020 prin care se propune aprobarea participării 
Municipiului Făgăraş Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant, în cadrul apelurilor de proiecte cu 
titlul POR/202o /3 / 3 .l/A /3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/ 3) -  Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A- 
Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 - obiectiv de 
investiţii “Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din Municipiul Făgăraş în vederea 
creşterii eficienţei energetice “ şi a procedurii de consultare a asociaţiilor de proprietari din 
Municipiul Făgăraş cu privire la înscrierea în Programul Operaţional Regional 2014-2020, conform 
anexelor de la nr. 1 -  până la nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi 
al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Văzând prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, OUG 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,

Ţinând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice, modificata si 
actualizata, precum si de Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative; art. 36, alin. 2 . lit. e), alin. 7, lit. a, art. 39, alin. 1 , din Legea nr. 215/2001 -  Legea 
administraţiei publice -  republicata,

în temeiul aii. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” şi „e”, art. 196 
alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Aprobă ca oportună şi necesară participarea Municipiului Făgăraş în calitate de 
solicitant în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul
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POR/202o /3 / 3 -i/A /3 /NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/ 3) -  Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3 .1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 în vederea finanţării şi realizării proiectului 
“ Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din Municipiul Făgăraş în vederea creşterii 
eficienţei energetice

ART. 2. Se aprobă procedura de consultare a asociaţilor de proprietari din Municipiul Făgăraş 
în vederea înscrierii în Programului Operaţional Regional 2014-2020, conform următoarelor 
documente anexe de la nr. 1 -  până la nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se împuterniceşte primarul SUCACIU GHEORGHE să semenze toate actele necesare 
în numele Municipiului FĂGARAŞ.

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Compartimentului implementare proiecte de finanţare, relaţii 
internaţionale.

H otărârea s-a adoptat cu 17  voturi p e n tru ,.....abţinere, .....îm potrivă
Consilieri in funcţie - 17  
Consilieri prezenţi - 1 7

Prezenta hotărâre se com unică:
- îex. Dosar şedinţă
- îex. Colecţie
- îex. Prefectură
- îex. P rim ar
- îex. Secretar general

1 ex. Compartimentului implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale. 
1 ex.Direcţia Buget-Finanţe 
îex. Afişare

Cod F-50
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Anexa 1 la HCL nr. din r k

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
Localitatea.....;.......;.......;. judeţul....
Str.........»t.tA v,~.T. . ! . rrrr. rrr. fir.
Codul fiscal__ _____ *•
Nr..;......________________ , .

bl. ., SC.

Către: MunicLpiulFăgăraş
Solicitare de înscriere în proiectulAv

•• sw  j::z

ReabiTftlreăTermîcă" blo curi de locuinţe din Municipiul Făgăraş în vederea^creşterii eficienţei energetice

Domnule Primar,

Urmare a înştiinţării dumneavoastră cu privire la posibilitatea înscrierii în cadrul proiectului 
"Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din Municipiul Făgăraş în vederea creşterii eficienţei energetice " pe 
care Municipiul Făgăraş intenţionează să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C [Cod nr. POR/775/3) -  Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional 
[POR) 2014-2020,

având în vedere prevederile 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, şi ale Ghidului solicitantului - Programul Operational Regional [POR) 
2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, în temeiul 
împuternicirii acordate de adunarea generală a asociaţiei de proprietari prin Hotărârea nr..........din data de

Asociaţia de proprietari din Municipiul Făgăraş, Jud. Braşov str................................................. ., bl..........., sc.
...........codul fiscal................................ . codul poştal............. prin prezenta, solicită înscrierea blocului de locuinţe
de la adresa sus menţionată în proiectul "Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din Municipiul Făgăraş în 
vederea creşterii eficienţei energetice ". 

în susţinerea cererii se anexează:
- Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr......... din data de ........................... ;
- Tabelul poprietarilor privind solicitarea finanţării în cadrul Programul Operaţional Regional [POR) 2014- 

2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 
Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin docmentaţia tehnico- 
economică;

- Contractul încheiat între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia de proprietari..__ ....
- Fişa tehnică a blocului de locuinţe .



Anexa 2 la HCL ni

TABELUL PROPRIETARILOR DIN BLOCUL (adresa completa):___________________

solicitarea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
•nte a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tchnico-

economică

Situaţie Ia data de

Scara .
Numărul 

apartamentului^ 
in bloc

P rop rie ta r/i (nume si prenum e)

Destinaţia (locuinţă /  spaţiu comercial /  
locuinţa - persoanelor juridice, a 

prim ăriei Municipiului Făgăraş sau a 
autorită ţilor şi instituţiilor publice/ 

apartam ente cu alta destinaţie - 
persoana fizica/a persoanelor juridice, a 

prim ăriei Municipiului Făgăraş sau a 
autorită ţilor şi instituţiilor publice)

Acordul in 
calitate de 

p ro p rie ta r/ 
îm puternicit 

legal al acestuia 
DA/NU/Nu 
completează

Semnătură

Sem nătură pentru acord in 
calitate de p ro p rie ta r/ 

îm puternicit legal al acestuia ■ 
pentru  acces la refacerea 
finisajelor in terioare din 

apartam ent Daca va fi cazul
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f,

Scara
Numărul 

apartam entului 
in bloc

P roprie tar/i (nume si prenum e)

Destinaţia (locuinţă /  spaţiu comercial /  
locuinţa - persoanelor juridice, a 

prim ăriei Municipiului Făgăraş sau a 
autorită ţilor şi instituţiilor publice/ 

apartam ente cu alta destinaţie - 
persoana fizica/a persoanelor juridice, a 

prim ăriei Municipiului Făgăraş sau a 
autorită ţilor şi instituţiilor publice)

Acordul in 
calitate de 

p ro p rie ta r/ 
îm puternicit 

legal al acestuia 
DA/NU/Nu 
completează

Semnătură

Sem natara pentru acord in 
calitate de p ro p rie ta r/ 

îm puternicit legal al acestuia 
pentru acces la refacerea 
finisajelor in terioare din 

apartam ent Daca va fi cazul:

1
\i • 5

»-i.l
•

rul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente];
ml apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun inteivenfnîn intefiorul apartămentelor (obligatoriu 100% acolo unde soluţia tehnică prevede acest tip de lucrări de intervenţie];
rul apartamentelor cu destinaţie locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor juridice, a primăriei Făgâra ş sai/a,autorităţilor şi instituţiilor publice-, precum si numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea tie locuinţă - 
în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Primăriei Făgaraş sau a autorităţilor şi Instituţiilonpublice-, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în areste 
ii'ii Z i  /: > n j  \ - Q

ul în car:; întrrim bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii deprdjjrietari, se ya'întocmj'un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

I



Anexa 3 la HCL nr./TTf/..... din. / $ / . . d i n  M M
ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul1 ................................................................  fiul lui ........................... şi al .............................

născut la data d e .....................în localitatea........................, sectoru l/judeţu l......................domiciliat în

..................s t r . ,............................... nr........b lo c ............. . s c a ra ........ . etaj ...... ., ap........ , sectorul/judeţul

........................... ............. , posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ....................  nr..................

eliberat/ă de ..........................  la data de ....................... , cod numeric personal

.............................................. . având calitatea de proprietar al apartamentului nr. /spaţiului

comercial........................... bloc ........, sc..............et.............. , sector ....................... ,, cu destinaţia

de..............luând cunoştinţă de:

> înştiinţarea Primarului Municipiului Făgăraş cu privire la posibilitatea înscrierii blocului în cu 
privire la posibilitatea înscrierii blocului în cadrul proiectului “R eabilitarea term ică blocuri de 
locuinţe din M unicipiul Făgăraş în vederea creşterii eficienţei energetice “ pe care Municipiul 
Făgăraş intenţionează să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) -  Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei 
energetice, o gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
> Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş n r....... din data d e ...............;
> Hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari din blocul mai sus amintit nr...... din
data d e ........;

îmi asum prin prezentul, angajamentul ferm de a suporta in te g ra lu l00%) valoarea 
cheltuielilor lucrărilor de intervenţie aferente apartamentului/spaţiului com'erciaj maPsus menţionat.

Valoarea totală finală cheltuielilor lucrărilor de intervenţie/* aferente
apartam entului/spaţiului comercial mai sus menţionat, vor fi notificate de către UAT către Asociaţia 
de proprietari cel târziu în termen de 30 de zile de la data semnării proceşului^erbal d;e recepţie la 
terminarea lucrărilor. Valoarea aferentă apartamentului/spaţiului comercial va ^determ inată  de 
către UAT, în mod proporţional cu cota parte indiviză din proprietatea $ comună aferentă 
apartam entului/spaţiului comercial, prin raportare la valoarea finală a lucrărilor de intervenţie.

Plata cheltuielilor lucrărilor de intervenţie aferente apartamentului/spaţiului comercial mai
sus menţionat, se va efectua conform predvederilor HCL............. / .......... privind aprobarea finanţării
din bugetul local al Municipiului Făgăraş a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor 
de proprietari pentru  reabilitarea energetică prin proiectele de reabilitare energetiă cofinanţate 
prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, 
a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-— Clădiri-Rezidenţiale,- 
precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local/al Municipiului Făgăraş 
în legătură cu lucrările de reabilitare energetică . • <*>.* ~ * f. : - •

Data:

Semnătură:



Anexa 4 la HCL nr. ...O f......din

CONTRACT DE MANDAT
cu privire la stabilirea şi efectuarea acţiunilor de pregătire, contractare şi implementare a proiectului pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov

Nr. V-

Prezentul contract de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din 
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de 
locuinţe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările si completările 
ulterioare, ("OUG nr. 18/2009") în baza înştiinţării Primarului Municipiului Făgăraş cu privire la 
posibilitatea înscrierii blocului în cadrul proiectului "Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din 
Municipiul Făgăraş în vederea creşterii eficienţei energetice" pe care Municipiul Făgăraş intenţionează 
să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) 
- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 
A-Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 şi a Hotărârii adunării 
generale a proprietarilor nr............din data........................  \  V

Prezentul contract de mandat se incheie intre următoarele parti: :~r f j f s -
• >A>*

'r \ v . ,  '.. 'A '. *  j
1. Asociaţia de proprietari................................................. .......... ........, cu sediubân Municipiul Făgăraş,

Jud. Braşov, str......................................................... . nr...., bl.................. . sc.' .... telefon
............... ...... . fax ........... . cont IBAN ................................................ .?,'KAŞdeschis la
............................................... . cod fiscal .............................. reprezentata prin
dna/dî.................................................. . in calitate de preşedinte, posesoare/posesor al actului de identitate
tip ..., seria ..., n r......................., eliberat de ........................... . la data de .................... , domiciliat in
Municipiul Făgăraş, Jud. Braşov, str...................................... nr. ..., bl........ , sc........, et....... , ap. ..... , sectorul
... . născut la data de ........................... in localitatea ......................... . sectorul /judeţul..... . fiica/fiul lui
................................ si a/al ............................ . cod numeric personal ..................................... în calitate de
MANDANT, denumită în continuare Asociaţia 
Şi
2. Municipiul Făgăraş, cu sediul in Făgăraş, Str. Republicii, nr. 3, Jud. Braşov, CUI 4384419, telefon: 

0268/21.13.13, fax 0268/21.30.20 reprezentat de Gheorghe Sucaciu, având funcţia de Primar al 
Municipiului Făgăraş în calitate de MANDATAR, denumită în continuare Unitatea administrativ- 
teritorială sau UAT

CAPITOLUL I
Obiectul contractului de mandat

Art. 1. Asociaţia încredinţează Unităţii administrativ - teritoriale stabilirea şi efectuarea masurilor şi 
- acţiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea şi. implementarea unui proiect pentru creşterea
"performanţei energetice a blocului de locuinţe................... ........................... ........................r...; în condiţiile şi
eu respectarea prevederilor Ghidului specific al Solicitantului -  Condiţii specifice de accesare a fondurilor.în 
cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod-nr.. POR/775/3) - :Axa-; 
prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3-.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile:

1



în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale.m cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Art. I 1. Lucrările de intervenţie precum şi principalii indicatori fizici şi valorici se vor aduce la cunoştinţa 
Asocieţiei, prin completarea, după caz, a unui act adiţional.

CAPITOLUL II
Durata contractului de mandat

Art. 2. (1) Contractul de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
(2) Contractul de mandat îşi păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- 

teritorială(UAT) de la Asociaţie a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor 
contractuale.

CAPITOLULUI
Obligaţiile părţilor contractante

Art. 3. - Obligaţiile Unităţii administrativ- teritoriale sunt următoarele:
a) , să depună, în nume propriu, dacă consideră oportun, toate demersurile utile şi necesare obţinerii

finanţării din fonduri structurale nerambursabile pentru creşterea performanţei energetice a blocului 
de locuinţe/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Programul 
Operational regional (POR) 2014-2020 pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale. 
Părţile convin în mod expres că Unitatea administrativ teritorială are dreptul, nu şi obligaţia, de a 
depune toate demersurile necesare în vederea obţinerii finanţării din fonduri structurale 
nerambursabile;

b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanţat prin Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice? a^ges^ionărn inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurilePpublice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale? cu respectarea contractului de 
finanţare şi a prevederilor Ghidului specific al Solicitantului; 1 .< j ’ jk- j :

c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii; \An J
d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE); G\.
e) . să asigure întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţiei(DALI) şi să supună

aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenţie;
f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);
g) . să transmită spre aprobare Asociaţiei Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic,

documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie, respectiv Proiectul tehnic (sau secţiunile 
relevante ale acestora) şi să încheie un act adiţional la prezentul contract de mandat cuprinzând 
indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenţie şi sumele aferente cotelor de 
participare la proiect ale celor două părţi. Ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, 
documentele menţionate anterior urmează să fie predate Asociaţiei;

h) . să emită, în condiţiile legii, certificatul de urbanism, autorizaţia de construire şi, ulterior, ordinul de
începere a lucrărilor; -•

i) . să suporte, dacăva fi cazul, toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanţare, până la data
depunerii;

“"j). să contracteze, după caz, după semnarea contractului de finanţare aferent Axei prioritare 3 - 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute d e^ rh o n , Prioritatea- de investiţii 3,1 - 
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a-utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
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Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale, Programul Operaţional Regional 2014-2020, executarea lucrărilor 
de intervenţie;

k) . după contractarea lucrărilor de execuţie să întocmească şi să transmită spre semnare Asociaţiei actul
adiţional la prezentul contract de mandat cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de 
intervenţie şi valoarea lucrărilor de intervenţie, implicit sumele aferente ratelor de co-finanţare ce 
revin celor două părţi;

l) să asigure, co-finanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale proiectului, dacă acesta va fi finanţat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale, în procent de 40% cu recuperarea ulterioară de la Asociaţie, conform dispoziţiilor 
Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, a:

unui procent de 25%, reprezentând rata de co-finanţare a cheltuielilor eligibile şi 
neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, şi
a unui procent de 100% din valoarea cheltuielilor corespunzătoare: (i)
apartamentelor cu destinaţie de locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca 
sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie de locuinţă) 
aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice 
şi (ii) apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau 
a autorităţilor şi instituţiilor publice; conform prezentului Contract de mandat;

m) să pună la dispoziţia Asociaţiei, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice 
document privind lucrările de intervenţie propuse, respectiv realizate;

n) să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală după expirarea garanţiei de bună 
execuţie;

o) după caz, dacă pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenţiei se modifică, cu 
respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, să întocmească şi să transmită Asociaţiei spre 
aprobare şi semnare actul adiţional la prezentul contract de mandat cu indicatorii tehnico-economici, 
durata lucrărilor de intervenţie şi valoarea finală a lucrărilor de intervenţie, implicit sumele finale 
aferente cotelor de participare ale celor două părţi la cheltuielile eligibile ateproiectului;

p) să predea Asociaţiei cartea tehnică a construcţiei, atunci când aceasta .existăTcompletată conform
legislaţiei în vigoare; J S ş , y:

q) să transfere Asociaţiei bunurile, echipamentele sau instalaţiile achiziţionatAprin proiect; J ■
r) să instiinteze Asociaţia asupra existentei oricărei situaţii de natura sa iişprejudipieze interesele,

precum si asupra acţiunilor intreprinse; '' ' y  c.
s) să numească în comisiile de organizare a licitaţiilor pentru selectarea executantulukde lucrări câte un 

reprezentant al asociaţiei de proprietari la propunerea adunării generale a asociaţiei.

Art. 4. -1). Obligaţiile Asociaţiei sunt următoarele:
a) , să ia cunoştinţă de conţinutul indicatorilor tehnico-economici din documentaţia de avizare şi să

trasmită acordul scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare contribuţiei ce 
revine Asociaţiei de proprietari;

b) . ulterior supunerii spre aprobare, să îşi însuşească, prin semnarea de act/e adiţional/e la prezentul
contract de mandat, indicatorii tehnico-economici, valorile şi durata de execuţie aferente proiectului, 
stabilite în documentaţia tehnică;

c) . în cazul în care denunţă unilateral contractul de mandat, să constituie/ să transfere Unităţii
administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanţare a cheltuielilor proiectului/ 
cota de contribuţie proprie, ce revin Asociaţiei, conform dispoziţiilor Capitolului IV. Mecanismul de 
recuperare-, . .. , ■ v*

•, d). să constituie/ să transfere, conform dispoziţiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unităţii 
administrativ teritoriale sumele reprezentând cota de contribuţie-a Asociaţiei la:■lucrările de
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intervenţie, sau, după caz, în cazul finanţării proiectului din fonduri structurale nerambursabile, 
contribuţia Asociaţiei la cheltuielile eligibile şi neeligibile ale proiectului, aşa cum sunt acestea 
prevăzute la art. 3 lit 1) de mai sus.

e) . să pună .la dispoziţia..Unităţii administrativ teritoriale cartea tehnică a imobilului, fişa tehnică a
imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui 
proiect tehnic elaborat în perioada 1950- 1990;

f) . să împuternicească preşedintele asociaţiei de proprietari să semneze actele adiţionale la prezentul
contract de mandat;

g) . să desemneze un reprezentant pentru recepţia la terminarea lucrărilor şi pentru recepţia finală;
h) . să asigure, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menţinerea imobilului

reabilitat termic în condiţii similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepţie 
finală;

i) . să asigure reprezentanţilor Unitatii administrativ teritoriale Făgăraş /  Agenţiei de Dezvoltare
Regională Centru/ Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi/sau altor structuri 
care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu atribuţii de control /  
verificare /  audit privind finanţările din fonduri structurale nerambursabile, accesul în vederea 
efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât şi pe durata 
contractului de finanţare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, daca va fi cazul;

j) . să desemneze, dacă consideră necesar, un reprezentant al asociaţiei de proprietari, la propunerea
adunării generale a asociaţiei de proprietari, în comisiile de organizare a licitaţiilor pentru selectarea 
executantului de lucrări, şi, după caz, un reprezentant care să participe la contractarea proiectării şi a 
execuţiei lucrărilor de intervenţie.

2). Obligaţiile preşedintelui Asociaţiei, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:
a) , să informeze proprietarii, prin afişarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul Asociaţiei, a tuturor

documentelor primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritoriala sau aţinui anunţ privind 
posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase şi nu se pot afişa,y- ’’' V»r.

b) . să convoace adunarea generală a proprietarilor în maxim 2 zile lucratoare după, primirea de la
Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor tehnico-economici, â valorilor şi' a duratei de 
execuţie a lucrărilor de intervenţie, precum şi pentru stabilirea cotelor de“pă?ticipâre în sarcina 
fiecărui proprietar; x

c) . să supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările apărute în procesul de
pregătire, contractare şi implementare a proiectului, privind:

1 . trasnsmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare 
contribuţiei ce revine Asociaţiei de proprietari;

2 . indicatorii tehnico-economici şi durata de execuţie aferente lucrărilor de intervenţie
fundamentate în documentaţia tehnică a proiectului;

3. cuantumul sumei aferente ratei de co-finanţare a cheltuielilor eligibile in procent de 25% ce 
revine Asociaţiei, daca proiectul va fi finanţat, la un moment dat, din fonduri structurale 
nerambursabile;

4. cuantumul sumei reprezentând cota de participare în sarcina fiecărui proprietar de
apartament cu destinaţia locuinţă, pentru constituirea sumelor aferente co-finanţării 
cheltuielilor eligibile ce revin Asociaţiei în cadrul proiectului, dacă proiectul va fi finanţat, la 
un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile;

5. cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de
apartament cu destinaţia locuinţa, care beneficiază de ajutoare de natura sociala;

6. cuantumul sumei aferent ratei de co-finanţare a cheltuielilor neeligibile în procent de 25% ce
revine Asociaţiei pentru apartamentele cu destinaţie de locuinţă (inclusiv apartamentelor 
declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară;o activitate economică, cu 
destinaţia de locuiinţă) ai căror proprietari sunt persoane fizice, dacă proiectul, va fi finanţat, 
la un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile; ............ —.........  ...
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7. cuantumul sumei aferent ratei de co-finanţare a cheltuielilor neeligibile în procent de 100% 
din valoarea cheltuielilor aferente: (i) apartamentelor cu destinaţie de locuinţă (inclusiv 
apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate 
economică, cu destinaţie de locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a 

.. autorităţilor şi instituţiilor publice şi (ii) apartamentelor cu destinaţia de spaţii comerciale 
sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a 
persoanelor-juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, dacă proiectul va fi 
finanţat, la un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile;

d) . să solicite acordul scris (semnarea unui angajament de plată) al proprietarilor de apartamente cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă, respectiv de spaţii comerciale, şi al proprietarilor de apartamente cu 
destinaţie de locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi 
instituţiilor publice privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termică a acestora, în condiţiile 
în care aceste cheltuieli sunt suportate în totalitate de proprietari;

e) . să solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente pentru lucrările care presupun intervenţii în
interiorul apartamentelor, lucrări ce sunt detaliate în cuprinsul Ghidului Solicitantului şi al soluţiei 
tehnice, dacă va fi cazul;

f) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiţionale la prezentul contract de mandat către Unitatea
administrativ teritorială, în maximum 30 de zile lucrătoare de la primire;

g) . să vireze pe numele UAT suma ce îi revine, pentru plata contribuţiei proprii ce revine Asociaţiei.
Art. 5. Asociaţia nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizaţiei de construire.
Art. 6. în cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de 
intervenţie fundamentate în documentaţia tehnică, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor 
va fi transmisă Unităţii administrativ- teritoriale înainte de începerea execuţiei lucrărilor, în caz contrar 
aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1 ), lit. c) din prezentul contract de mandat.

CAPITOLUL IV 
Mecanismul de recuperare

Art. 7. (1) Mecanismul de recuperare a cotei de contribuţie proprie ce revine proprietarilor/Asociaţiei de 
proprietari, respectiv cheltuielilor eligibile şi neeligibile dacă proiectul este finanţat, la un moment dat, din 
fonduri structurale nerambursabile are drept scop stabilirea regimului finanţării^otei-Aso'ciaţiei pentru 
implementarea proiectului menţionat la art.l şi recuperării de către UAT a ac e s to rich el tui eli.
(2) Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 7 £7

60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltâr^ţegională şi)bugetul de
stat; «v
40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - UAT şi Asociaţia de proprietari. C

(3) Contribuţia proprie a UAT şi a Asociaţiei reprezintă diferenţa dintre valoarea1'totală â proiectului şi 
valoarea finanţării din fonduri structurale nerambursabile acordate de Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi bugetul de stat.
(4) Ratele de co-finanţare ale UAT şi Asociaţiei prevăzute la aliniatul (2) (privind cheltuielile eligibile şi 
neeligibile pentru spaţiile de locuit aflate in proprietatea persoanelor fizice, inclusiv sediu de firma declarat 
la ONRC, care nu desfasoara activitate economica (şi spaţiile comune aferente acestora) sunt:

15 % contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale 
2 5 % contribuţia Asociaţiei.

(5) Contribuţia proprie a Asociaţiei va cuprinde următoarele:
a) cota parte de 25% prevăzută la aliniatul (4) din: - • ,

cheltuieli eligibile; - -
cheltuieli neeîigibile aferente proiectului pentru apartamente cu destinaţie de. locuit aflate în 
proprietatea persoanelor fizice; -

b) cota de 100% aferentă cheltuielilor neeligibile ce revin proprietarilor: ■ ... . >
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apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONCR'ca sedii sociale de 
firmă, caie nu desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a 
autorităţilor şi instituţiilor publice;
apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice , a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor 
publice.

(6) Sumele avansate de Municipiul Făgăraş pentru asigurarea contribuţiei proprii a Asociaţiei în ipoteza in 
care proiectul este finanţat din fonduri structurale nerambursabile se recuperează prin taxa de reabilitare 
termica. Cota de 100% aferenta cheltuielilor neeligibile ce revine proprietarilor de apartamente se va plăti de 
aceştia (sau de Asociaţie) conform angajamentului de plată.
(7) Modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Făgăraş pentru asigurarea contribuţiei
proprii a Asociaţiei de Proprietari este stabilită în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş nr........
/ ..................... privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Făgăraş a cotei de contribuţie
ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea energetică prin proiectele de 
reabilitare energetiă cofinanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A — Clădiri 
Rezidenţiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului 
Făgăraş în legătură cu lucrările de reabilitare energetică
(8) în cazul în care se constată situaţii de încadrare greşită pe cote de finanţare, Unitatea administrativ 
teritoriala va demara procedura de recalculare şi recuperare a părţii de cofinanţare corespunzătoare.
(9) Taxa pentru reabilitare termica se urmăreşte si se executa, in conformitate cu prevederile Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala. ,Qlr 'v

/ > ’ — O f  '
CAPITOLUL V / f . y

încetarea contractului de mandat /- z f . ^  \  V
-

Art.8. 1) Prezentul contract de mandat încetează prin executarea, de către ambele.pănţÎLa/ţ^iiro/obligaţiilor 
ce le revin conform prezentului contract de mandat şi legislaţiei aplicabile.
2) în plus, faţă de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul de man'dafcîncetează de plin 
drept, fără somaţie şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul în care:

a) în urma raportului de expertiza tehnică: (i) se prevede necesitatea executării unor lucrări de 
consolidare/ reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei 
energetice a blocului de locuinţe/a tronsonului de bloc sau (ii) blocul de locuinţe se încadrează în clasa I de 
risc seismic prin raport de expertiza tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de 
intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente;
b) asociaţia hotărăşte că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenţie, după luarea la cunostinţăa 

documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii şi contractării 
proiectului, dar înaintea începerii execuţiei lucrărilor de intervenţie.
3) Oricare dintre părţi are dreptul de a considera contractul de mandat reziliat de drept, fără a fi necesară 
punerea în întârziere, şi de a pretinde daune interese în cazul în care cealaltă parte, din culpa sa exclusivă, nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract de mandat, sau le îndeplineşte necorespunzător.

CAPITOLUL VI 
Forţa majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract de mandat, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de 
neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract de mandat şi care împiedică executarea în tot 
sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situaţii de forţă majoră, 
în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamităţi naturale, epidemii şi alte evenimente similare.
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A rt 10. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract de- mandat, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată 
corespunzător celeilalte părţi.
Art. 11. - îndeplinirea contracted de mandat va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
A rt 12. - Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în 
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, în condiţiile legii, în 
termen de cel’mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei. De asemenea, are obligaţia de a 
comunica dată încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
Art. 13. Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de 
forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
Art. 14. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract de mandat, fără 
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII 
Notificări

Art. 15. - în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi depusă, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea 
introductivă a prezentului contract de mandat.
Art. 16. - în cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 
această confirmare.
Art. 17. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua în care a fost expediată, dacă 
aceasta a fost zi lucrătoare şi dacă transmiterea s-a făcut până la ora 12 , sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua 
expedierii faxului era nelucrătoare.

CAPITOLUL VIII
Litigii

CAPITOLUL IX 
Clauze finale

Art. 18. - în cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe 
soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.

spre

Art. 19. - (1) în prezentul contract de mandat, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de 
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod 
diferit.
Art. 20. - Modificarea prezentului contract de mandat se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante.
Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract de mandat următoarele anexe:

- anexa nr. 1 - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr........... din data d e ................... privind
aprobarea participării la în cadrul proiectului “Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din 
Municipiul Făgăraş în vederea creşterii eficienţei energetice" pe care Municipiul Făgăraş 
intenţionează să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C 
(Cod nr. POR/775/3) -  Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării intelig.ente a energiei 
şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în
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sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional 
[POR} 2014-2020 (in original);

- anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuinţe
............. ................... ........ ....... ............................... cu acordul: (i) a 2/3 din totalul proprietarilor de
apartamente privind privind solicitarea solicitarea finanţării în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, şi pentru lucrările de intervenţie 
propuse prin documentaţia tehnico-economică; (ii) a 100% din totalul proprietarilor de apartamente 
cu privire la executarea lucrărilor de intervenţie în interiorul apartamentelor - dacă este cazul; 
precum şi (iii) a 100% din totalul proprietarilor de apartamente cu desţinatie de locuinţe aflate în 
proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi autorităţilor şi instituţiilor publice, 
precum şsi al proprietarilor apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerGiâle--sau spaţii cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea persoanelor fizice, a p.eTspanejor juridice, a UAT 
sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acorduri procent de 100% cu 
lucrările de intervenţii propuse 1 t  j v}.' 'j j ;

- anexa nr. 3 - Angajamentul de plată al: (i) proprietarilor de apartamente cu/destinaţie^e locuinţă 
(inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care'nu desfăşoară activitate 
economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice^Consiliului Local al 
Municipiului Făgăraş (solicitantului) sau a autorităţilor şi instituţiilor publice şi al (ii) proprietarilor 
de apartamente cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Consiliului Local al Municipiului 
Făgăraş (solicitantului) sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;

- alte documente, după caz.
Art. 22. - Prezentul contract de mandat, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă 
voinţa părţilor.
Art. 23. - Limba care guvernează contractul de mandat este limba română.
Art. 24. - Contractul de mandat va fi interpretat conform legilor din România.
Art. 25. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi,......................... . în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.

MANDANT MANDATAR
Asociaţia de proprietari bloc

Municipiul Făgăraş 

Primar
Preşedinte Gheorghe Sucaciu

L.S L.S

Nr. ,din data Nr. din data



TV
Anexa 5 la HCL nr.TT din

Asociaţia de Proprietari

FISA TEHNICA A BLOCULUI DE LOCUINŢE

1. Identificare generală: •*? jO;
. A •Ai

Adresa blocului de locuinţe:
" i v- •

str...................................................... .r, nr\A..
bl........ . cartier/cvartal..........

Zona climatică:
2. Date generale tehnice:

Anul construirii:

Perioada de proiectare:

Tipul proiectului: unicat, tip, refolosibil

Regimul de înălţime: (S)+P+(mezanin)+nE+(mansardă)

Aria construită: (m2)

Aria desfăşurată: (m2)

Aria utilă: (m2)

Nr. total apartamente: din care:

1 cameră

2 camere

3 camere

4 camere

5 camere

Spaţii cu altă destinaţie (la parter/mezanin, 
după caz): DA/NU-- -  4 ....

Număr şi tip tronsoane (de capăt, de 
mijloc);



3. Alcătuirea generală constructivă şi de arhitectură

Subsol:

€  tehnic vizitabil 

€  canal termic

€  spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 

Forma în plan:

€  simetrică 

€  nesimetrică

Poziţia în ansamblu:

€  Izolată 

€  Cu vecinătăţi
———€*7------

Terasa:

€  Circulabilă ' ~ \  V v..-

€  Necirculabilă y  ' ,

€  Acoperiş tip şarpantă »#.v:

Structura anvelopei opace (pereţii exteriori): 

€  Cărămidă plină (37,5 cm);

€  Cărămidă cu goluri (37,5 cm);

€  Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (27 cm);

€  Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vată minerală (vm) (22
cm);

€  Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA GBN (27 cm);

€  Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi polistiren expandat (polist.)
(27 cm);

€  Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vm (27 cm);

€  Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (30 cm); . „ .....

€  A lta :...................................................................

Structura de.rezistentă:j

-verticală:

€  Zidărie simplă;



€  Zidărie cu stâlpişori şi centuri de beton armat;

€  Grinzi şi stâlpi de beton armat;

€  Cadre din beton armat;

€  Pereţi structurali din beton armat monolit;

€  Panouri mari prefabricate;

€  Structură mixtă (cadre şi pereţi structurali);

- orizontală:

€  Plansee din beton armat monolit;

€  Planşee din beton armat prefabricat.

Instalaţia interioară de încălzire:

€  Sistem de încălzire districtuală;

€  Centrală termică de bloc care utilizează:

€  gaz metan;

€  combustibil lichid (CLU, motorină):

€  lemn;

€  cărbune;

€  Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) în proporţie de 
....... % din numărul total de apartamente.

întocmit

Preşedinte,» 7

numele şi prenume (în clar)

(semnătura)
L.S.

Tel. contact:



Anexa 6 la HCL nr7%. din

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
Localitatea.............................
Judeţ....... ....... ....... ...............
Adresa...................................
Codul de înregistrare fiscală:

HOTĂRÂREA

Adunării generale a proprietarilor nr.......... din data de

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş nr............ din ........., şi cu
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 si a prevederilor Ghidului 
Solicitantului POR- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor, Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale - Programul Operaţional Regional (POR) 2014- 
2020, luând cunoştinţă de conţinutul documentaţiei de avizare care fundamentează indicatorii tehnico- 
economici privind creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe aprobaţi, respectiv:

1.indicatori valorici
-  Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total,..... mii lei;
-  din care construcţii-montaj (C+M): ....... mii lei (însumarea cheltuielile

subcapitolele 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general).
2. indicatori fizici:

-  durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:....  luni;
-  consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, ....

kWh/m2 (a.u.) şi an;
-  economia anuală de energie:.............kWh/an,jnŢonj^ec^hivalent petrol,..........tep; _
-  reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent C02 ......... kg C02/an.
-  prevederile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 
recuperarea, conform legii, prin taxa de reabilitare termică, a sumelor avansate de către 
autoritatea locală pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiei de proprietari;

precum şi conţinutul contractului de mandat,

Adunarea generală-a_proprietarilor din cadrul Asociaţiei de proprietari.............................din localitatea
............................ . judeţul/sectorul .................. str.......................................... . bl........... , cod poştal
............ . codul de înregistrare fiscală:........................... . în şedinţa ordinară/extraordinară din data de
..................... în prezenţa a ........ membri din totalul d e ............................. membri ai asociaţiei,

HOTĂRĂŞTE:

Art. L  -  Se aprobă solicitarea finanţării in cadrul Programului O.peraţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 -  "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de



investiţii 3.1 -  "Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor", 
Operaţiunea A-„Clădiri rezidenţiale" pentru proiectul.

Art. 2. Se aprobă intervenţiile/măsurile de creştere a eficienţei energetice menţionate in documentaţia 
tehnica-economica, precum şi alte intervenţii din interiorul apartamentelor cu acceptul în proporţie de 
100% de către proprietarii supuşi intervenţiei.

Se aprobă cota de cofinanţare:

1.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare:

apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de 
firma, care nu desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice

apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi 
instituţiilor publice

II. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) şi 25% din valoarea cheltuielilor 
aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv 
a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică) 
aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Art 3. Se aprobă valoarea contribuţiei totale în cuantumul valoric d e ...................... lei stabilită astfel:
■ <nr

B 25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile+neeligibile aferente C+ M+E^corespunzătoare 
apartamentelor cu destinaţia de locuinţa aflata in proprietatea persoanelor fizice care deţin 
apartamente cu destinaţie locuinţă sau sedii sociale de firmă (care nu 'desfăşoară activitate
economică):...........................lei.

-  25% din cheltuieli eligibile:..............................lei.
-  25% din cheltuieli neeligibile:.............................. lei.

100% din valoarea cheltuielilor nedecontate cheltuielilor "aferente C+M+E corespunzătoare:

- apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a 
autorităţilor şi instituţiilor publice în funcţie de destinaţia apartamentului şi a tipului de 
proprietari:............................. lei.

Art. 4 - Se aprobă numărul proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de intervenţie propuse pentru 
Blocul____este de_____ din totalul de_______

Art.5 - Se aprobă numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun 
intervenţii în interiorul apartamentelor, respectiv...../ .......

Art.6 -- Se aprobă numărul apartamentelor cu destinaţie locuioţă-aflate-Jm proprietatea persoanelor 
juridice, a primăriei sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum st numărul apartamentelor cu 
destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă -aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a primăriei Municipiului Făgăraş sau a autorităţilor şi.



instituţiilor publice-, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse sunt d e .......
din totalul de .....

Art.7 - Se aprobă plata contribuţiei fiecărui proprietar, conform prevederior Ghidului Solicitantului POR- 
Axa prioritară. 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 
Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale - Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, pentru sumele 
avansate de Municipiului Făgăraş, aferente co-finanţării cheltuielilor ce revin asociaţiei în cadrul 
proiectului;

Art.8 - Recuperarea sumelor avansate de către Municipiul Făgăraş pentru asigurarea contribuţiei proprii
a asociaţiei de proprietari aferentă, se va face în conformitate cu HCL nr....... din .............., prin
mecanismul şi modalitatea de recuperare menţionate în hotărârea amintită.

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.

Preşedinte,

(numele şi semnătura)
L.S.
Contrasemnează:
Secretarul Asociaţiei de proprietari........

Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari


