privind aprobarea incheierii contractelor de mandat incheiate cu
asociatiile de proprietari pentru renovarea energetica moderata a cladirilor
rezidentiale multifamiliale
Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta
extraordinara convocata de indata din data de 31.03.2022:
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 30126/29.03.2022 a Primarului orasului
Comanesti;
- Raportul de specialitate nr. 30126/B/29.03.2022 intocmit de Biroul Juridic;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului
Comanesti.
In conformitate Cu:
- prevederile art. 2009 si urmatoarele din Codul civil;
- prevederile Ordinului MDLPA nr.444/24.03.2022 pentru aprobarea Ghidului
specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de
redresare i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 Valul renovarii, AXA 1 — Schema de
granturi pentru eficienta energetica i rezilienta in cladiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetica moderata sau aprofundata
a cladirilor rezidentiale multifamiliale;
In temeiul art. 129, alin (14), art. 139, art. 196 alin. 1, lit a si al art. 197
aim. 1 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I
privind Codul administrativ, adopta urmatoarea:

Art.! (1) Se aproba incheierea contractelor de mandat cu asociatiile de
proprietari pentru renovarea energetic5 moderata a cladirilor rezidentiale
multifamiliale.
(2) Modelul de contract este prevazut in Anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Consiliul Local al orasului ComAnesti imputerniceste Primarul
Orasului ComOnesti sä semneze contractele de mandat.
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul
Bacau, Primarului Orasului Comanesti, asociatiilor de proprietari, Directiei
Economice i tuturor Directiilor, Serviciilor i compartimentelor interesate din
cadrul UAT — Orasul Comanesti pentru ducere la indeplinire.
Avizat pentru legalitate
Initiator,
Secretar general,
Primar,
jurist Daniela Chirila
ec. Viorel Miron
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea incheierii contractelor de mandat incheiate cu
asociatiile de proprietari pentru renovarea energetica moderata a cladirilor
rezidentiale multifamiliale

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 30126/29.03.2022 precum §i
prevederile Ordinului MDLPA nr.444/24.03.2022 pentru aprobarea Ghidului
specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de
redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNR1/2022/C5/1/A.3.111,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 Valul renovarii, AXA 1 — Schema de
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetica moderata sau aprofundata
a cladirilor rezidentiale multifamiliale si prevederile Codului civil, in vederea
accesarii, derularii si implementarii proiectului sus-mentionat este necesard
incheierea unor contracte de mandat cu asociatiile de proprietari care au adoptat
AGAP in acest sens.
In cadrul proiectului in spefa, unitatile administrativ-teritoriale au calitatea
de solicitanti. Astfel, pentru depunerea si derularea proiectului, solicitantul
trebuie sa incheie un contract de mandat cu asociatiile de proprietari interesate.
Fata. de cele de mai sus, va rog sa analizati si sa hotarati asupra Proiectului
Hotararii Consiliului Local privind aprobarea incheierii contractelor de mandat
incheiate cu asociatiile de proprietari pentru renovarea energetica moderata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale.
COIN SIILIER,JURIDIC
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul privind aprobarea incheierii contractelor de mandat
incheiate cu asociatiile de proprietari pentru renovarea energetica
moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale

AvAnd in vedere prevederile Ordinului MDLPA nr.444/24.03.2022 pentru
aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 Valul
renovarii, AXA 1 — Schema de granturi pentru eficienta energetica §i rezilienta in
clädiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetica
moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale §i prevederile
Codului civil, in vederea accesarii, derularii si implementarii proiectului susmentionat este necesard incheierea unor contracte de mandat cu asociatiile de
proprietari care au adoptat AGAP in acest sens.
In cadrul proiectului in speta, unitatile administrativ-teritoriale au calitatea
de solicitanti. Astfel, pentru depunerea si derularea proiectului, solicitantul
trebuie sä incheie un contract de mandat cu asociatiile de proprietari interesate.
Fata de cele de mai sus, va rog sa analizati si sà hotarati asupra Proiectului
Hotararii Consiliului Local privind aprobarea incheierii contractelor de mandat
incheiate cu asociatiile de proprietari pentru renovarea energetica moderata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale.

PRIMAR,
Ec. Viorel Miron

ANEXA la
HCL nr.

/

CONTRACT DE MANDAT
Nr.
/

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil, ale Ordinului
MDLPA nr.444/24.03.2022 pentru a aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare
a fondurilor europene aferente Planului national de redresare §i rezilienta in cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta
5 Valul renovarii, AXA 1 — Schema de granturi pentru eficienta energetica §i rezilientd in
cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetica moderata sau
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale §i a Hotararii adundrii generale a
proprietarilor bloc situat in Ora§ul Comanesti, str. , nr. , din
data
Prezentul contract se incheie intre urmatoarele parti:
1. Ora§ul Comanesti, cu sediul in orawl Comanesti, str. Ciobanu§ nr.2, Jud. Bacau,
telefon 0234 374272, fax: 023 4374278, reprezentat prin Primar, ec. Viorel Miron,
denumit in continuare Orawl Comanesti, in calitate de mandatar
§i
nr.
cu sediul in ora§ul Comane§ti, str.
2. Asociatia de proprietari
, apartament
Jud. Bacau, telefon
, bloc
,
la
deschis
cont
fax,
reprezentata
cod
fiscal
,
, in calitate de pre§edinte, posesor al actului de identitate CI
de
, nr.
, la data de
, eliberat de
seria
,
domiciliat
in
in
,
calitate de mandant.
CAPITOLUL I
Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul prezentului contract il constituie mandatarea de care asociatia de
proprietari (mandant), beneficiar al investitiei, a Orasului ComAnesti in vederea stabilirii
§i efectuarii, in numele i pentru mandant, cu titlu gratuit, a masurilor §i actiunilor ce se
impun pentru pregatirea, contractarea Si implementarea unui proiect pentru cre§terea
performantei energetica a blocurilor de locuinte in conditiile §i cu respectarea
prevederilor Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
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Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 Valul renovarii,
AXA 1 — Schema de granturi pentru eficienta energeticd §i rezilienta in cladiri
rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetica moderata sau
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale.
CAPITOLUL II
Durata contractului
Art.2 (1) Contractul inträ in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte.
(2) Contractul are valabilitate pana la data procesului-verbal de receptie

CAPITOLUL III
Obligatiile partilor contractante

Art. 3. - Obligatiile mandatarului Ora§ul Comane§ti sunt urmatoarele:
a) SA depund in nume propriu, toate demersurile utile si necesare obtinerii finantaxii
nerambursabile pentru cre§terea performatei energetice a blocurilor de locuinte, in
conformitate cu prevederile Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor
europene aferente Planului national de redresare §i rezilienta in cadrul apelurilor
de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5
Valul renovkii, AXA 1 — Schema de granturi pentru eficienta energetica si
rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea
energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale.
b) Sà implementeze pe propria raspundere proiectul finantat prin Planului national de
redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 Valul renovarii, AXA 1 — Schema de
granturi pentru eficienta energetica §i rezilienta in cladiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetica moderata sau aprofundata a
clAdirilor rezidentiale multifamiliale.
c) Sä asigure intocmirea documentatiei de avizare pentru lucrarile de interventie si sa
asigure realizarea Proiectului tehnic (PT) ;
d) Sä emita, in conditiile legii, certificatul de urbanism, autorizatia de construire si,
ulterior, ordinul de incepere a lucrarilor;
e) Sä contracteze, dupd semnarea contractului de finantare, executarea lucrarilor de
interventie;
0 Sa puna la dispozitia asociatiei de proprietari, la solicitarea acesteia, once
document privind lucrarile de interventie realizate;
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g) SA organizeze receptia la terminarea lucearilor si receptia finala, dupd expirarea
garantiei de buna executie;
h) SA in§tiinteze Asociatia asupra oricarei situatii de natura sä Ii prejudicieze
interesele;
i) Sa finanteze toate cheltuielile neeligibile care asigura implementarea proiectului,
astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de
lucrari solicitate in perioada de implementare.
Art. 4 — 1) Obligatiile Asociatiei sunt urmatoarele:
a) SA punA la dispozitia mandatarului cartea tehnca a imobilului, fi§a tehnicd a
imobiliului sau once alt document justificativ din care sa rezulte ca blocul a
fost construit pand la inceputul anului 2000;
b) Sä imputerniceasca pre§edintele asociatiei de proprietari sä semneze actele
aditionale la prezentul contract.;
c) SA desemneze un reprezentant pentru receptia la terminarea lucrarilor §i pentru
receptia finalk
d) SA nu execute lucrAri de interventie in regie proprie la anvelopa cladirii dupd
semnarea prezentului contract §i pana la aprobarea lucrarilor de interventie.
e) SA pund la dispozitia Ora§ului Comane§ti expertiza tehnica a cladirii §i raportul
de audit energetic.
2) Obligatiile pre§edintelui asociatiei de proprietari, ca reprezentant
imputemicit de aceasta, sunt:
a) SA informeze proprietarii, prin afisarea in maxim 3 zile lucratoare, la
vizierul asociatiei, a tuturor documentelor primite/transmise de la Ora§ul
Comane§ti sau a unui anunt privind consultarea acestora daca sunt
voluminoase si nu se pot afi§a;
b) SA transmita, ulterior semnarii, actele aditionale la prezentul contract
catre Ora§ul Comanesti, in maxim 30 de zile lucratoare de la primire.
CAPITOLUL IV
incetarea contractului
Art. 5. Prezentul contract inceteaza de p1M drept, fa'ra somatie §i Mil indeplinirea altor
formalitati, in cazul in care:
a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executarii unor lucrari
de consolidare/reparatii care conditioneaza executarea lucrarilor de interventie, jar
coordonatorul local dispune incetarea contractului;
b) la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de interventie.
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CAPITOLUL V
Denuntarea contractului
Art. 6. Denuntarea contractului are loc atunci cand Adunarea generala a Asociatiei de
proprietari decide sä denunte unilateral prezentul contract §i sä se retraga din programul
de reabilitare, caz in care este obligata sä suporte toate cheltuielile avansate de autoritatea
locala pentru lucrarile din etapa de proiectare, precum i cele efectuate in cadrul
lucrarilor de interventie.
CAPITOLUL VI
Forta majora
Art. 7. Forta majord este constatata de o autoritate competenta.
Art. 8. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract de mandat, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Art. 9. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei maj ore,
dar fail a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Art. 10. Partea contractanta care invoca foga majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat i in mod complet, producerea acesteia §i sä ia once masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Art. 11. Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sä notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sä poata pretinde celeilalte dauneinterese.
CAPITOLUL VII
Notificari
Art. 12. In acceptiunea partilor contractante, once notificare adresata de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi depusa la adresa/sediul
prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
Art. 13. In cazul in care notificarea se face prin po§ta, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandatd cu confirmare de primire §i se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul po§tal primitor pe aceasta. confirmare.
Art. 14. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziva expediata,
daca aceasta a fost zi lucratoare i daca transmiterea s-a facut pana la ora 17,00, sau in
prima zi lucratoare, daca ziva expedierii faxului era nelucratoare.
Art. 15. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la articolele precedente.
CAPITOLUL VIII
Litigii
Art. 16. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabild, ele
vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatore§ti competente din Romania.
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CAPITOLUL IX
Clauze finale
Art. 17. (1) In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
(2) Termenul zi on zile sau once referire la zile reprezinta zile lucratoare, dacd nu se
specified in mod diferit.
Art. 18. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
Art. 19. Fac parte integranta din prezentul contract urmatoarele anexe:
din data de
- anexa nr. 1 - Hotardrea adundrii generale a proprietarilor nr.
(in original);
- anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuinte.
Art. 20. - Prezentul contract, impreund cu anexele care fac parte integranta din acesta,
reprezinta vointa partilor.
, in cloud
Art. 21. - Prezentul contract de mandat a fost incheiat astazi,
exemplare originale, eke unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare
juridica.
MANDANT
MANDATAR
PRIMAR
Asociatia de proprietari
Presedinte
Ec. Viorel Miron

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Daniela Gherber

SERVICUL URBANISM
Ing. Cosmin Chiriac

BIROU JURIDIC
Cons. Jrd. Iftimoaie Silvia

Avizat pentru legalitate
Secretar general,
jurist Daniela Chirila

Initiator,
Primar,
cc. Viorel Miron
iittocmit,
Cons. Jrd. Mirnoaie Silvia
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