
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/CONDOMINIUL
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Cod de înregistrare fiscală ……………., cod poştal………..

HOTĂRÂREA – Blocul ………– Str. …………………………. nr. ………...
Adunării generale a proprietarilor

Nr………….. din data ………………….

Azi, data ............... , la Sedința Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de Proprietari a Blocului ……....., 
Str. .................................................. nr. ........., cu sediul în Municipiul Alexandria,   telefon ……………………, fax 
…………., cont IBAN ………………………………………………, deschis la ………………………………………….., 
cod fiscal ………………………….., reprezentată prin dna/dl…………………………………………….. , în calitate de 
președinte, posesoare/posesor al actului de identitate tip …, seria …, nr……………………., eliberat de 
………………………..., la data de …………….....……., domiciliat în .................................................................................., 
str. ………………………………................., nr. …, bl. …….., sc. ……., et. ……, ap. ……, sectorul ....., născut la data 
de ………………………., în localitatea ………………………., sectorul ….., fiica/fiul lui ……………………………. și 
a/al ……………………….., cod numeric personal …………………………………. .

În prezența membrilor Asociatiei (conform Anexei) cu majoritatea de voturi s-a adoptat urmatoarea:
HOTĂRÂRE 

1. Prin prezenta se decide participarea Asociației la Programul Național de Redresare și Reziliență privind 
reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale, conform Ghidului solicitantului .

2. Numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse este de 
………….(nu poate fi mai mic de 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente)

3. Numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrări care presupun intervenții în 
interiorul apartamentelor(reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluția tehnica 
prvede intervenții n interioru apartmentelor).

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). 

5. Dacă în urma întocmirii documentațiilor, valoarea maximă eligibilă va depăși costul unitar aprobat 
conform Ghidului, diferența va fi suportată de către Asociația de Proprietari/Condominiu.

6. Dacă din diverse motive, pe parcursul implementării proiectului Asociația de Proprietari/Condominiu 
se retrage  din program, va suporta costul documentațiilor și a studiilor întocmite de către Municipiul 
Alexandria.

7. Se împuternicește dna/dl ................................................................................................., în vederea îndepliniri 
tuturor formalitaților necesare (inclusiv, dar nelimitat la semnat, ștampilat, depus, ridicat documente, semnare 
contract de mandat și acte adiționale ulterioare etc.) participării Asociatiei la Programul Național de 
Redresare și Reziliență privind reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale.

Președinte,
............................................................

(nume și semnătură)

Contrasemnează:
Comitetul Asociatiei de Proprietari,


