
ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ ÎN CADRUL PLANULUI 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), COMPONENTA C5 – VALUL 

RENOVĂRII 

Primăria Municipiului Gheorgheni anunță asociațiile de proprietari care doresc reabilitarea termică 

a blocului că este momentul să depună documentația pentru un program de finanțare ce face parte 

din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR: 

Până la data de 19 aprilie 2022 inclusiv, asociațiile care doresc realizarea acestor lucrări trebuie să 

depună documentele necesare, acesta fiind termenul limită maxim admis. Documentațiile depuse 

după acest termen nu vor fi luate în considerare. 

Principiul după care vor fi onorate cererile asociațiilor de proprietari va fi acela al primului venit, 

primul servit. 

!Atenție  Programul de finanțare presupune 0 lei cofinanțare din partea cetățenilor sau a asociației 

de proprietari. 

În cazul în care dețineți documentații tehnice (expertiză tehnică și audit energetic al clădirii), 

vă rugăm să ni le puneți la dispoziție în vederea urgentării depunerii cererii de finanțare. 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI DE 

PROPRIETARI/AGAP  trebuie să conţină următoarele informaţii minime: 

1. aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice, 

2. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse 

(obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente); 

3. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun 

intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul 

apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor); 

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). 

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de 

proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporția prevăzută la punctele 3), 

4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenți fiecărei 

asociații de proprietari. 

În cazul în care în cadrul unei asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri și doar unul din 

acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al 

majorității proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociației de proprietari, fiind 



aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut 

în statutul asociației de proprietari respective. 

Totodată, Asociaţia/țiile de proprietari va/vor prezenta la Solicitant (Primăria Municipiului 

Gheorgheni) un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 

2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanțării în cadrul PNRR, şi pentru 

lucrările de intervenţie propuse prin documentația tehnico-economică. 

De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor 

care se încadreaza în situaţiile prevăzute la punctele 3) si 4) din paragraful anterior al prezentei 

sectiuni. 

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de 

proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc. 

Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la 

parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin 

proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii 

AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu 

vor fi luate în considerare. 

În situația în care există la parter spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință, dar 

blocul nu a fost construit cu astfel de spații, acestea vor fi tratate ca și spațiile comerciale aflate la 

nivelele superioare/etaje. 

Atenție: clădirea trebuie să fie construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) 

înainte de anul 2000 

Documentele pentru înscrierea în program sunt următoarele: 

a. SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

b. HOTĂRÂRE DE PARTICIPARE A ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI LA 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZIȚIENȚĂ PRIVIND 

REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

c. LISTA DE PROPRIETARI PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE 

REABILITARE TERMICĂ PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENTĂ 

Modele de documente sunt atașate prezentei și trebuie înregistrate la sediul Primăriei 

Municipiului Gheorgheni doar în format original, la adresa p-ţa Libertăţii, nr.27, Gheorgheni. 

Csergő Tibor – András 

Primar 

__________________ 

Întocmit: László Pavel-inspector 

https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/Cerere-inscriere-asoc.docx
https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/Cerere-inscriere-asoc.docx
https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/Model_intrare_in_PNRR.docx
https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/Model_intrare_in_PNRR.docx
https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/Model_intrare_in_PNRR.docx
https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/H-Lista-proprietarilor-PNRR.docx
https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/H-Lista-proprietarilor-PNRR.docx
https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/02/H-Lista-proprietarilor-PNRR.docx

