
1. Asociatia de proprietari completeaza  Anexele 5,6,7 (din HG nr.1364/2001) pentru expertizare 
constructie si le depune la Primarie 

2. Primaria le inainteaza Consiliului Judetean pina la data de 1 mai anul in curs pentru anul 
urmator 

3. Consiliul Judetean inainteaza la Ministerul Transporturilor ,Constructiilor si Locuintei pina la 
data de 15 mai anul in curs, pentru anul urmator toate solicitarile 

4. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului inainteaza propunerile la Ministerul 
Finantelor pina la 1 iunie anul in curs , pentru anul urmator 

5. Dupa  aprobarea bugetului de stat Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Locuintei 
comunica  Consiliilor Judetene sumele aprobate pentru fiecare locatie in parte, iar acestea 
comunica Consiliului Local.  

6. Asociatia de proprietari intocmeste Hotarirea prin care se aproba elaborarea expertizei 
7. Se elaboreaza  de catre proiectantii de specialitate a proiectului de expertiza; raportul de 

expertiza se avizeaza in Comisia Tehnica de specialitate (din cadrul Ministerului 
Transporturilor, Constructiilor si Turismului) 

8. Consiliul Judetean notifica in acest sens Asociatia de Proprietari cu privire la obligatiile ce 
revin acestora 

9. Asociatia de proprietari emite Hotarirea privind aprobarea  proiectarii si executiei lucrarilor de 
consolidare 

10. Se solicita de catre Primarie prin Consiliul Judetean a fondurilor pentru proiectare;  in acest 
sens se constituie Asociatia contractanta (prin conventie civila) intre Asociatia de proprietari si 
Primarie prin care se stabilesc urmatoarele: 

-Asociatia de proprietari este persoana juridica 
-sursa de finantare: 

-de la bugetul statului  
-din fonduri proprii ale proprietarilor a caror venituri medii nete  
lunare pe membru de familie depasesc venitul mediu lunar pe 
economie 

- obligatiile partilor cit si instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei 
11. Se elaboreaza Studiu de fezabilitate , se avizeaza de Comisia de specialitate (din cadrul 

Ministerului) si se aproba  de catre Consiliul Local 
12. Se elaboreaza proiectul tehnic, caietul de sarcini si detaliile de executie prin licitatie  
13. Se instituie ipoteca legala a statului asupra locuintei 
14. Se organizeaza licitatia pentru atribuirea contractului de executie a consolidarii si asigurarea 

dupa caz a locuintelor de necesitate . Se contracteaza lucrarea si se incheie contractele simultan 
intre :Primarie si constructor  

              :Primarie cu fiecare proprietar  
15. Se asigura diriginti de santier 
16. Executia lucrarilor propriu-zise; dupa finalizarea lucrarilor are loc receptia si repartizarea pe 

fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate ; 
17.  Proprietarii , pe parcursul executiei , vor prezenta lunar adeverinte cu venitul net pe membru 

de familie   
18. La finalizarea lucrarilor proprietarii vor restitui in conditiile legii a cheltuielilor lucrarilor de 

consolidare (in rate lunare egale , fara dobinda, in termen de pina la 25 ani)-numai pentru 
proprietarii a caror venituri medii nete lunare pe membru de familie depasesc venitul mediu 
lunar pe economie 

19. Radiere ipoteca pentru proprietarii a caror venituri nu depasesc venitul net pe 
economie/membru de familie.   

 


