
ANEXA Nr. 15 
 

ANGAJAMENT DE PLATA  

Subsemnatul1 ......................................... fiul lui ................................ şi al ................................., născut la 
data de ......................... în localitatea ............................, sectorul/judeţul .........................., domiciliat în 
............................., str. ............................ nr. ........., bloc ........., scara .........., etaj ........, ap. ........, 
sectorul/judeţul ................................................., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria 
......................... nr. ................... eliberat/ă de ............................... la data de ............................, cod 
numeric personal ........................, având calitatea de proprietar al apartamentului nr. /spatiului 
comercial................................ bloc .........., sc. ............, et. ......., sector ............................, cu destinatia 
de..................luand cunostinta de: 

 Înştiinţarea Primarului Sectorului 6 cu privire la posibilitatea înscrierii blocului în Programul 
local multianual privind cresterea preformantei energetice cu posibilitatea finantarii, la o data 
ulterioara, in cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti  nr. 182 din data de 
08.09.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea adunarii generale a asociației de proprietari din blocul mai sus amintit nr.........din 
data de ...................; 

Imi asum prin prezentul, angajamentul ferm de a suporta integral (100%) valoarea cheltuielilor lucrarilor 
de interventie aferente apartamentului/spatiului comercial mai sus mentionat.  

Valoarea totala finala a cheltuielilor lucrarilor de interventie aferente apartamentului/spatiului comercial 
mai sus mentionat, vor fi notificate de catre UAT catre Asociatia de proprietari cel tarziu in termen de 30 
de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Valoarea aferenta 
apartamentului/spatiului comercial va fi determinata de catre UAT, in mod proportional cu cota parte 
indiviza din proprietatea comuna aferenta apartamentului/spatiului comercial, prin raportare la valoarea 
finala a lucrarilor de interventie.  

Plata  cheltuielilor lucrarilor de interventie aferente apartamentului/spatiului comercial mai sus mentionat, 
se va efectua in contul indicat in cuprinsul notificarilor in trei transe, astfel: primele doua, reprezentand 
70% din valoarea obtinuta conform indicatorilor tehnico-economici, in termen de 60 de zile de la 
inceperea lucrarilor de interventie, iar ultima transa (de regularizare) in termen de 15 zile de la primirea 
notificarii mai sus amintite asupra valorii totale finale, transmisa de UAT catre Asociatia de proprietari. 

Data: ....................... 

Semnatura:.................... 

 

 


