
ANEXA 3 

 

CONTRACT DE MANDAT 
Nr. ........./.......... 

 

 

  Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanţa de 

urgenţã a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în baza 

înştiinţãrii primarului (coordonator local) al  municipiului Cluj-Napoca, strada Motilor nr.3 din data ___________ 

şi a Hotãrârii adunãrii generale a proprietarilor ________________________________________ nr. _____ din 

data________________. 

  Prezentul contract se încheie între urmãtoarele pãrţi:  

1. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, str.Motilor nr.3, 

telefon:0264/596030-4451, fax:0264/431575 reprezentat de dnul primar, EMIL BOC, în calitate de mandatar, şi 

2. Asociaţia de proprietari __________________________________, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, judeţul 

Cluj, str.___________________________________________________________ nr.______, bl._________, 

telefon___________________sau______________________, fax_____________________, cont IBAN 

____________________________________________________________________ deschis la 

___________________________________________________________________, cod fiscal_______________, 

reprezentatã prin dna/dnul_________________________________________________, în calitate de preşedinte, 

posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ______ seria______nr.______________, eliberat de 

__________________________________la data de ____________________, domiciliatã/domiciliat în 

(localitatea) __________________________________, str. __________________________________ 

nr.________,  bl._____,  sc.______,  et. ____,  ap. ____, judeţul ______________, nãscutã/nãscut la data de (ziua, 

luna, anul)_____________________ în (localitatea) ______________________________________, judeţul 

________________________, fiica/fiul lui ________________________ şi a/al __________________________, 

cod numeric personal ________________________________________________ în calitate de mandant. 

CAPITOLUL I 

 Obiectul contractului 

 Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de cãtre asociaţia de proprietari (mandant), 

beneficiar al investiţiei, a coordonatorului local (mandatar) sã stabileascã şi sã efectueze, în numele şi pentru 

mandant, cu titlu gratuit, mãsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr. 18/2009 , pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe. 

CAPITOLUL II 

 Obligaţiile pãrţilor contractante 

 Art. 2. - Obligaţiile mandatarului (coordonator local) sunt urmãtoarele:  

a) sã elaboreze documentaţia de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie a lucrãrilor de intervenţie; 



b) sã organizeze procedurile de achiziţie publicã, sã semneze şi sã gestioneze contractele de achiziţie publicã 

pentru prestarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrãrilor de intervenţie; 

c) sã asigure întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrãrile de intervenţie şi sã supunã aprobãrii, conform 

legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrãrile de intervenţie; 

d) sã notifice mandantului documentaţia de avizare pentru lucrãrile de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici 

care stau la baza completãrii contractului de mandat, prin act adiţional, cu valorile şi durata lucrãrilor de 

intervenţie şi sumele aferente cotelor de participare ale celor douã pãrţi; 

e) sã transmitã mandantului actul adiţional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrãrilor de 

intervenţie, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea lucrãrilor şi durata de execuţie a lucrãrilor de 

intervenţie; 

f) sã contracteze executarea lucrãrilor de intervenţie dupã semnarea actului adiţional la contractul de mandat; 

g) sã emitã certificatul de urbanism, autorizaţia de construire şi ordinul de începere a lucrãrilor; 

h) sã organizeze recepţia la terminarea lucrãrilor şi recepţia finalã dupã expirarea garanţiei de bunã execuţie; 

i) sã predea mandantului documentaţia legalã pentru completarea cãrţii tehnice a construcţiei; 

j) sã deschidã un cont separat în numele unitãţii administrativ-teritoriale la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei 

Statului pentru finanţarea execuţiei lucrãrilor de intervenţie, în condiţiile legii; 

k) sã efectueze plata lucrãrilor de intervenţie executate, în cotele şi în condiţiile prevãzute de Ordonanţa de 

urgenţã a Guvernului nr. 18/2009 , conform documentelor de platã; 

l) sã solicite mandantului virarea sumei aferente pãrţii ce îi revine, pe baza deconturilor de platã a lucrãrilor 

executate; 

m) sã desfãşoare orice acţiuni necesare executãrii în condiţii de eficienţã a lucrãrilor de intervenţie la blocul de 

locuinţe; 

n) sã înştiinţeze mandantul asupra existenţei oricãrei situaţii de naturã sã îi prejudicieze interesele, precum şi 

asupra acţiunilor întreprinse. 

 Art. 3. - Actele juridice încheiate de cãtre mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terţilor. 

 Art. 4. - Obligaţiile mandantului (asociaţia de proprietari) sunt urmãtoarele: 

  A. Obligaţiile membrilor asociaţiei de proprietari sunt:  

a) sã îşi însuşeascã valorile şi durata de execuţie cuprinse în documentaţia de avizare pentru lucrãrile de 

intervenţie şi în indicatorii tehnico-economici; 

b) sã împuterniceascã preşedintele asociaţiei de proprietari sã semneze actul adiţional la contractul de mandat; 

c) sã constituie suma necesarã cofinanţãrii corespunzãtoare cotei-pãrţi prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a 

Guvernului nr. 18/2009 anterior demarării lucrărilor, dar după atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor de 

reabilitare, într-un cont bancar, aflat la dispoziţia autorităţilor locale coordonatoare. Neconstituirea contului atrage 

după sine neînceperea lucrărilor de execuţie pentru asociaţia în cauză. 

d) sã desemneze un reprezentant pentru recepţia la terminarea lucrãrilor şi pentru recepţia finalã. 

  B. Obligaţiile preşedintelui asociaţiei de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:  



a) sã informeze membrii asociaţiei de proprietari, prin afişarea la avizierul asociaţiei a tuturor documentelor 

primite/transmise de la/la mandatar; 

b) sã convoace, conform legii, adunarea generalã a proprietarilor imediat dupã primirea de la mandatar a 

documentaţiei de avizare pentru lucrãrile de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici, în vederea aducerii la 

cunoştinţã a valorilor şi a duratei de execuţie, precum şi pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecãrui 

proprietar; 

c) sã supunã aprobãrii adunãrii generale a proprietarilor: 

- lucrãrile de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare a lucrãrilor de intervenţie; 

- cuantumul sumei necesare cofinanţãrii executãrii lucrãrilor de intervenţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 18/2009; 

- cotele de participare la fondul de reparaţii stabilite în sarcina fiecãrui proprietar, direct proporţional cu cota-parte 

indivizã de proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinanţãrii executãrii lucrãrilor de intervenţie; 

d) sã semneze şi sã transmitã coordonatorului local, în maximum 30 de zile lucrãtoare, actul adiţional la prezentul 

contract de mandat, în care se prevede valoarea lucrãrilor de intervenţie; 

e) sã vireze pe numele mandatarului suma ce îi revine, conform legii, pentru plata lucrãrilor de intervenţii 

executate. 

 Art. 5. - Mandantul nu poate solicita modificãri ale proiectului în baza cãruia s-a emis autorizaţia de 

construire. 

 Art. 6. - În cazul în care adunarea generalã a asociaţiei de proprietari nu aprobã executarea lucrãrilor de 

intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare, hotãrârea motivatã a adunãrii generale a proprietarilor va fi 

transmisã mandatarului. 

 

CAPITOLUL III 

 Termenul contractului  

 Art. 7. - (1) Prezentul contract de mandat intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi. 

    (2) Contractul are valabilitate pânã la data procesului-verbal de recepţie finalã. 

 

CAPITOLUL IV 

 Încetarea contractului    

 Art. 8. - Prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã somaţie şi fãrã îndeplinirea altor formalitãţi, în 

cazul în care:  

a) în urma raportului de expertizã tehnicã se prevede necesitatea executãrii unor lucrãri de consolidare/reparaţii 

care condiţioneazã executarea lucrãrilor de intervenţie, iar coordonatorul local dispune încetarea contractului; 

b) mandantul hotãrãşte cã nu este de acord cu executarea lucrãrilor de intervenţie, dupã luarea la cunoştinţã a 

documentaţiei de avizare pentru lucrãrile de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici; 

c) la data semnãrii procesului-verbal de recepţie finalã a lucrãrilor de intervenţie la blocul de locuinţe 



nr.__________. 

 

CAPITOLUL V 

 Forţa majorã   

 Art. 9. - Forţa majorã este constatatã de o autoritate competentã. 

 Art. 10. - Forţa majorã exonereazã pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract de mandat, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã. 

 Art. 11. - Îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia. 

 Art. 12. - Partea contractantã care invocã forţa majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi sã ia orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii 

consecinţelor. 

 Art. 13. - Dacã forţa majorã acţioneazã sau se estimeazã cã va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte pãrţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna 

dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese. 

 

CAPITOLUL VI 

 Notificãri    

 Art. 14. - În accepţiunea pãrţilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinitã dacã va fi depusã la adresa/sediul prevãzutã/prevãzut în partea introductivã a prezentului 

contract.  

 Art. 15. - În cazul în care notificarea se face prin poştã, ea va fi transmisã, prin scrisoare recomandatã, cu 

confirmare de primire şi se considerã primitã de destinatar la data menţionatã de oficiul  primitor pe aceastã 

confirmare.  

 Art. 16. - Dacã notificarea se trimite prin fax, ea se considerã primitã în ziua expediatã, dacã aceasta a fost 

zi lucrãtoare şi dacã transmiterea s-a fãcut pânã la ora 17, sau în prima zi lucrãtoare, dacã ziua expedierii faxului 

era nelucrãtoare. 

 Art. 17. - Notificãrile verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre pãrţi, dacã nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia dintre modalitãţile prevãzute la articolele precedente. 

 

CAPITOLUL VII 

Litigii 

Art. 18. - În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilã pe cale amiabilã, ele vor fi supuse spre 

soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente din România. 

 

CAPITOLUL VIII 



 Clauze finale 

 Art. 19. - (1) În prezentul contract, 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 reprezintã zile lucrãtoare, dacã nu se specificã în 

mod diferit. 

 Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile 

contractante. 

 Art. 21. - Fac parte integrantã din prezentul contract urmãtoarele anexe: 

- anexa nr. 1 - Hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor nr. _________din data de _____________(în original); 

- anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuinţe. 

 Art. 22. - Prezentul contract de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autoritãţile 

administraţiei publice locale în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 18/2009 

şi nerecuperate de la mandatar (asociaţiile de proprietari) pânã la recepţia finalã a lucrãrilor de intervenţie 

executate. 

 Art. 23. - Prezentul contract, împreunã cu anexele care fac parte integrantã din acesta, reprezintã voinţa 

pãrţilor. 

 Art. 24. - Limba care guverneazã contractul este limba românã. 

 Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 Art. 26. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astãzi, ___________, în douã exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridicã. 

 

   Mandant             Mandatar  
 (asociaţia de proprietari, prin preşedinte)           PRIMAR,   
 ________________________________                  EMIL BOC 
           
 ________________________________       
  (numele şi semnãtura)   
 
 
     L.S.    
 
 
 
 
  Nr. ......... din data ..................             Nr. ......... din data .................. 


