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LEGE nr. 158 din 11 iulie 2011  
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009  privind 

cresterea performantei energetice a blocurilor de l ocuinte  
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Data intrarii in vigoare: 17 Iulie 2011 

 
   

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.  

 
     ARTICOL UNIC  
    Se aprobã Ordonan ţa de urgen ţã a Guvernului nr. 18 din 4 martie 

2009  privind cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, 
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 
martie 2009, cu completãrile ulterioare, cu urmãtoa rele modificãri şi 
completãri:  
    1. La articolul 4, dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera 

b^1), cu urmãtorul cuprins:  
    "b^1) închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplã rie performantã 

energetic;".  
    2. La articolul 14, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul 

cuprins:  
    "(2) Condi ţiile de preluare şi criteriile de selec ţie pentru 

aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc şi se aprobã prin hotãrâre a 
consiliului local, cu luarea în considerare, cu pri oritate, a locuin ţelor 
apar ţinând urmãtoarelor categorii de persoane:  
    a) persoane cu handicap sau familii cu persoane  cu handicap aflate în 

între ţinere;  
    b) persoane singure/familii ale cãror venituri medii nete lunare pe 

persoanã singurã/membru de familie sunt mai mici de cât câ ştigul salarial 
mediu net lunar pe economie."  
    3. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:  
    "Art. 18. - Autoritã ţile administra ţiei publice locale pot hotãrî şi 

preluarea cheltuielilor aferente lucrãrilor de inte rven ţie, 
corespunzãtoare cotei de 50% ce revine Ministerului  Dezvoltãrii Regionale 
şi Turismului, în limita fondurilor aprobate anual c u aceastã destina ţie 
în bugetele locale, pentru blocurile de locuin ţe."  
    4. La articolul 21, dupã litera c) a se introdu ce o nouã literã, 

litera c^1), cu urmãtorul cuprins:  
    "c^1) participã, prin reprezentant desemnat, la  contractarea 

proiectãrii şi a execu ţiei lucrãrilor de interven ţie;".  
    5. Dupã articolul 27 se introduce un nou artico l, articolul 27^1, cu 

urmãtorul cuprins:  
    "Art. 27^1. - Proprietarii apartamentelor din b locurile de locuin ţe 
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şi ai imobilelor care au executat lucrãri de interve nţie pe cheltuialã 
proprie beneficiazã, în condi ţiile legii, de scutire de la plata 
impozitului aferent locuin ţei pe o perioadã de minimum 7 ani, pe baza 
auditului energetic prin care se certificã realizar ea recomandãrilor 
propuse de cãtre auditorul energetic pentru clãdiri ."  

 
    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul Rom âniei, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitu ţia României, 
republicatã.  

 
 
         PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR  
              ROBERTA ALMA ANASTASE  

 
             PRE ŞEDINTELE SENATULUI  
               MIRCEA-DAN GEOAN Ă  

 
 
    Bucure şti, 11 iulie 2011.  
    Nr. 158.  
                   _________   
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