
Asociaţia/Asociațiile de proprietari va/vor pune la dispoziţia Solicitantului Hotărârea/Hotărârile 
Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțarii prin PNRR, 
în condițiile prezentului ghid.  

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii 
minime: 

1) aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice, 

2) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse 
(obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);

3) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în 
interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia 
tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);

4) numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și 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 Solicitantului sau a autorităţilor şi 
instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă 
obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de 
proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporția prevăzută la 
punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente 
aferenți fiecărei asociații de proprietari.

În cazul în care în cadrul unei asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri și doar 
unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu 
acordul scris al majorității proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociației 
de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca 
acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociației de proprietari respective.

Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință 
la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute 
prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul 
Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la 
parterul blocului nu vor fi luate în considerare. 

În situația în care există la parter spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de 
locuință, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spații, acestea vor fi tratate ca și spațiile 
comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

Totodată, Asociaţia/iile de proprietari va/vor prezenta la Solicitant un tabel cu toţi proprietarii
din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de 
apartamente privind solicitarea finanțării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie 
propuse prin documentația tehnico-economică.

De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor 
care se încadreaza în situaţiile prevăzute la punctele 3) si 4) din paragraful anterior al prezentei 
sectiuni. 

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se 
va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.



Pentru relatii:

Directia Patrimoniu – Directie de specialitate privind relatia cu Asociatiile de proprietari – Cismaru 
Monica, tel. 0247 317 732, int. 177, email propuneri@alexandria.ro

Birou Investiții Finanțate din Fonduri Externe – Biroul de specialitate care va depune si implementa 
proiectul – Pîrjolea Claudia, tel 0247 317 732, int. 170, email propuneri@alexandria.ro


