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ROMANIA

Parlamentul Romaniei

Camera Deputatilor Senat

Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 

privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. I - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se modified si se completeaza dupa cum urmeaza:

Articolul 13 se modified si va avea urmdtorul cuprins:

„(1) Finantarea executdrii lucrdrilor de interventie prevdzute la art. 4 se asigurd 

astfel:

1.

a) minimum 60% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate 

anual cu aceastd destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice 

si Administratiei;

b) maximum 40% din fonduri aprobate anual cu aceastd destinatie in bugetele 

locale si/sau din alte surse legal constitute.
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(2) Cota de contributie proprie a autoritatilor administratiei publice locale se 

stabileste pe baza unor criterii socio-economice, in limita unei cote de maximum 

40% din valoarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4, si se 

aproba prin hotarare a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

(3) in cazul in care fondurile autoritatilor administratiei publice locale sunt 
insuficiente pentru acoperirea cotelor care le revin, acestea vor comunica 

asociatiilor de proprietari acest fapt, iar asociatiile de proprietari vor contribui cu o 

cota ce nu va depasi 1 % din valoarea executarii lucrarilor de interventie prevazute 

la art. 4, care se va asigura din fondul de reparatii al asociatiilor de proprietari 
si/sau din alte surse legal constituite pe durata executarii lucrarilor de interventie, 
in baza situatiilor de lucrari.”

Articolul 13^ se modified si va avea urmatorul continut:

„(1) Prin exceptie de la prevederile art. 12 si 13, fmantarea unor activitati/lucrari de 

interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte se 

poate asigura din fondurile structural si de coeziune ale Uniunii Europene, in 

conformitate cu regulamentele si procedurile de accesare a acestor fonduri si in 

conditiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementarii 
programelor operationale prin care se asigura fmantarea unor astfel de interventii, 
dupa cum urmeaza;

a) minimum 60% din fondurile structural si de coeziune ale Uniunii Europene si 
din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei;

b) maximum 40% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele 

locale si/sau din alte surse legal constituite.

2.
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(2) Cota de contributie proprie a autoritatilor administratiei publice locale se 

stabileste pe baza documentelor procedurale specifice implementarii programelor 

operationale si se aproba prin hotarare a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor 

locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

(3) in cazul in care fondurile autoritatile administratiei publice locale sunt 
insuficiente pentru acoperirea cotelor care le revin, acestea vor aduce la cunostinta 

asociatiei de proprietari acest fapt, posibilitatea finantarii activitatilor/lucrarilor in 

conditiile prevazute la alin. (1) si (2), criteriile de acces la acest program de 

finantare, astfel cum acestea sunt prevazute in documentele procedurale specifice 

implementarii programelor operationale, precum si cota de contributie ce ar reveni 
asociatiei de proprietari.

(4) in cazul prevazut la alin. (3), asociatiile de proprietari vor putea hotari sa 

contribuie, sens in care vor putea stabili o cota de contributie ce nu va depasi 1 % 

din valoarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4, care se va 

asigura de catre asociatia de proprietari din fondul de reparatii si/sau din alte surse 

legal constituite pe durata executarii lucrarilor de interventie, in baza situatiilor de 

lucrari.”

(5) Pentru a putea accede la acest program de finantare, hotararile asociatiei de 

proprietari de a mandata autoritatea publica locala in vederea realizarii 
activitatilor/lucrarilor de interventie prevazute la alin. (1), precum si cu privire la 

cota contributie! fiecarui proprietar la fondul de reparatii trebuie luate cu votul 
majoritatii membrilor asociatiei de proprietari.

Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul continut:3.

„Autoritafile administratiei publice locale pot hotari preluarea cheltuielilor aferente 

lucrarilor de intervenfie, corespunzatoare cotei de contribufie prevazute la art. 13
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lit. a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 

§i Administra^iei, precum si preluarea cotei de contribute corespunzatoare 

asociatiilor de proprietari, daca o astfel de cota exista, in limita fondurilor aprobate 

anual cu aceasta destina^ie in bugetele locale, pentru blocurile de locuin^e.”

Art. II - Prevederile prezentei legi se aplica programelor operationale si 
programelor administratiilor publice locale pentru finantarea din bugetele locale a 

lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de 

locuinte si/sau a cladirilor rezidentiale, locuintelor unifamiliale, inclusiv 

locuintelor sociale, clMiri pentru care anterior adoptarii prezentei legi au fost 
initiate ori fmalizate masurile de crestere a performantei energetice prevazute de 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele SenatuluiPresedintele Camerei Deputatilor
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