














CONTRACT DE MANDAT

Nr. ///2o /  JJ.OZ-Zo/<P
Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza Hotărârii adunării 

generale a proprietarilor nr. 7 din data 30.09.2016.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

1. Asociaţia de proprietari str. Libertăţii nr. 2 bl. 53, cu sediul in localitatea Turda, str. Libertăţii nr. 2, bl. 
53, cont IBAN R062BTRL05101205N67301XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA, cod fiscal 5978827, 
reprezentata prin dl. BOTHAZA IONUT-DARIUS, in calitate de preşedinte, posesoare/posesor al actului 
de identitate

denumită în continuare Asociaţia

Şi

2. Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Municipiul Turda, cu sediul in municipiul Turda, P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Cluj, telefon: 0264/313.160, reprezentat de dl. MATEI CRISTIAN- 
OCTAVIAN, având funcţia de Primar al Municipiului Turda, denumită în continuare UAT

CAPITOLUL I 
Obiectul contractului

Art. 1 (1) Asociaţia încredinţează UAT stabilirea şi efectuarea masurilor si acţiunilor ce se impun pentru 
pregătirea, contractarea şi implementarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din municipiul Turda, Piaţa Republicii Nr. 43 şi str. Libertăţii Nr. 2, bl. 53" pentru creşterea 
performantei energetice a blocului de locuinţe, in condiţiile si cu respectarea prevederilor Ghidului 
solicitantului a Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Art.l (2) Descriere sumară a investiţiei:
LUCRĂRI DE BAZĂ DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE PROPUSE:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
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Art. 21. Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:
anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 7 din data de 30.09.2016 
privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Turda 
in cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - 
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale 
anexa nr. 2 -  Tabelul proprietarilor din blocul de locuinţe; 
anexa nr. 3 -  acte adiţionale şi alte documente, după caz.

Art. 22. Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voinţa 
pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.
Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Art. 25. - Prezentul contract a fost incheiat astazi,_____________ , in doua exemplare originale, cate unul

pentru fiecare parte, ambele avand aceeaşi valoare juridica.

Asociaţia de proprietari UAT MUNICIPIUL TURDA
bloc str. Libertăţii nr 2 bl 53

Preşedinte,
lonut-Darjus BOTHAZA
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CONTRACT DE MANDAT

Nr. /* £ ■ / /

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza Hotărârii adunării 
generale a proprietarilor nr. 6 din data 22.08.2016 .

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

1. Asociaţia de proprietari P-ta Republicii nr. 43, cu sediul in localitatea Turda, P-ta Republicii nr. 43, 
cont IBAN R083BUCU 1522231302014 RON, deschis la ALPHA BANK TURDA, cod fiscal 5978843, 
reprezentata prin d-na ALEXA MARINELA, in calitate de preşedinte, posesoare al actului de identitate

denumită în continuare Asociaţia

Şi

2. Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Municipiul Turda, cu sediul in municipiul Turda, P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Cluj, telefon: 0264/313.160, reprezentat de dl. MATEI CRISTIAN- 
OCTAVIAN, având funcţia de Primar al Municipiului Turda, denumită în continuare UAT

CAPITOLUL I 
Obiectul contractului

Art. 1 (1) Asociaţia încredinţează UAT stabilirea şi efectuarea masurilor si acţiunilor ce se impun pentru 
pregătirea, contractarea şi implementarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din municipiul Turda, Piaţa Republicii Nr. 43 şi str. Libertăţii Nr. 2, bl. 53" pentru creşterea 
performantei energetice a blocului de locuinţe, in condiţiile si cu respectarea prevederilor Ghidului 
solicitantului a Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale. Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Art.l (2) Descriere sumară a investiţiei:
LUCRĂRI DE BAZĂ DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE PROPUSE:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
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surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale
anexa nr. 2 -  Tabelul proprietarilor din blocul de locuinţe;
anexa nr. 3 -  acte adiţionale şi alte documente, după caz.

Art. 22. Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voinţa 
pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.
Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Art. 25. - Prezentul contract a fost incheiat astazi,_____________ , in doua exemplare originale, cate unul

pentru fiecare parte, ambele avand aceeaşi valoare juridica.

Asociaţia de proprietari UAT MUNICIPIUL TURDA
bloc P-ta Republicii nr 43

Preşedinte 
Marinela ALE)^
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