
Anexă la H.C.L. nr. 180/2014 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 4/2013  
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 18770/08.05.2009 

 
Preambul 
Având în vedere că prin Contractul de mandat nr. 18770/08.05.2009 încheiat în temeiul 

prevederilor O.U.G. nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, între Municipiul Sfântu Gheorghe în calitate de mandatar şi Asociaţia de 
proprietari ”Nr. 17” în calitate de mandant, mandantul şi-a asumat obligaţia virării în contul 
mandatarului a sumei ce îi revine potrivit legii, pentru plata lucrărilor de intervenţie executate, 
precum şi obligaţia în sarcina fiecărui membru al Asociaţiei de a constitui suma necesară 
cofinanţării corespunzătoare cotei-părti de 20% prevăzută de OUG nr. 18/2009;  

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 37/2009 a Asociaţiei de proprietari ”Nr. 17” s- a 
aprobat cofinanţarea în cuantumul valoric de 1.529.863 lei, corespunzător cotei părţi ce îi revine  
din valoarea lucrărilor de intervenţie, precum şi constituirea sumei menţionate în contul fondului de 
reparaţii pentru plata executării lucrărilor de intervenţie; 

Având în vedere că investiţia privind lucrările de reabilitare termică pentru blocurile de 
locuinţe care fac parte din Asociaţia de proprietari mai sus mentionat din municipiul Sfântu 
Gheorghe, s- a executat în baza Contractului de execuţie de lucrări nr. 52359/21.12.2009 de 
executantul S.C. BI-TURN CONS S.R.L, în conformitate cu Procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr. 61340/29.12.2010 şi nr. 24648/12.05.2011, dar Asociaţia nu a virat cota sa 
parte din contravaloarea lucrărilor de reabilitare nici după somaţiile comunicate acestuia de către 
autoritatea contractantă, motiv pentru care prin Actul adiţional nr. 3/2013 la Contractul de mandat 
nr. 18770/2009, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe a preluat cheltuielile corespunzătoare cotei de 
contribuţie ce revine asociaţiei de proprietari aferente executării lucrărilor de intervenţie, urmând 
ca aceste cheltuieli să fie recuperate în termen de 6 luni de la data preluării;  

Întrucât, cheltuielile nu au fost recuperate decât parţial (respectiv suma de 55.140,87 lei din 
suma preluată de 96.599,83 lei), pentru restul rămas nerecuperat s-au promovat procese, unele 
litigii fiind în faza de executare silită, iar până la finalizarea tuturor proceselor şi a executării silite 
pornită împotriva debitorilor proprietari ai apartamentelor, nu se poate institui de către autoritatea 
administraţiei publice locale taxa de reabilitare termică a locuinţelor, deoarece aceeaşi datorie nu se 
poate încasa de două ori, odată pe cale judecătorească - prin executare silită, iar odată prin 
instituirea taxei de reabilitare termică,   

 
I. PĂRTILE:  
1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 

Decembrie 1918, nr. 2, CIF 4404605, reprezentat prin Antal Árpád-András – primar (coordonator 
local), în calitate de mandatar, şi 

2. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „NR. 17” cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. Császár Bálint, nr. 3, bl. 7/A/3, cod fiscal.16237900, reprezentată prin Sipos Nicolae, în calitate 
de mandant, în baza HCL nr. ____/___ a Municipiului Sfântu Gheorghe consimt de comun acord, 
la încheierea prezentului act adiţional:  
 

Art. 1. Se prelungeşte durata contractului stipulată la art. 1 alin. (2) al Actului adiţional nr. 
3/2013 la prezentul contract, până la data de 31 decembrie 2014, pentru recuperarea cheltuielilor 
corespunzătoare cotei de contribuţie a mandantului, rămase nerecuperate, în cuantum de 41.458,86 
lei, cu penalităţile aferente. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 

 
             MANDATAR                        MANDANT 

     MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE                                                   A.P. NR. 17  
                            Preşedinte 
             ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS          

 
 
 
 



 


