
DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI 
 

 
1. Membrii Asociaţiei de Proprietari au următoarele drepturi: 

 
a) Să participe, cu vot, la Adunarea Generală a proprietarilor, să-şi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să 
fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei; să convoace Adunarea Generală extraordinară în condiţiile prevăzute de 
statut. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să posede capacitate juridică deplină. Prin 
capacitate juridică deplină a unei persoane se înţelege că aceasta să aibă vârsta peste 18 ani, să nu deţină cazier, să fie 
cinstit, onest, corect, să nu fie cunoscut ca o problema în comunitatea din cadrul condominiului din punct de vedere a 
relaţiilor interumane, a spiritului social administrativ-gospodăresc; 
 
b) Membrii asociaţiei au dreptul să solicite şi să primească, ori de câte ori este necesar şi motivat, explicaţii cu privire la 
calculul cotei de contribuţie afişată pe lista de plată şi să conteste, în scris prin contestaţie, la preşedintele asociaţiei, în 
termen de 10 zile de la afişarea listei, cuantumul stabilit al acestei cote, iar în cazul în care contestaţia a fost respinsă, să 
se adreseze Adunării Generale; contestaţia nu suspendă plata contribuţiei dar determină, în cazul aprobării ei, aplicarea, 
în luna imediat următoare a unei proceduri de reglementare ulterioară propusă de Comitetul Executiv şi aprobată în prima 
Adunare Generală a proprietarilor; 
 
c) Dacă o hotărâre a asociaţiei este contrară statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natură să producă daune 
considerabile intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotărâre, în termen de 60 de zile de la 
adoptarea acesteia. Acţiunea în justiţie nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune 
suspendarea acesteia; 
 

ATENŢIE !  
 
Proprietarii care nu au participat la adoptarea unei hotărâri pa care ulterior o contestă, în prima etapă este bine să conteste 

această hotărâre, în scris, la Comisia de Cenzori, preşedintelui acesteia şi Preşedintelui Asociaţiei de Proprietari, 
argumentând contestaţia în mod obiectiv. Amiabil, printr-o nouă Adunare Generală, se poate rezolva orice problemă  

dacă există voinţa părţilor. Altfel: timp, bani, nervi... 
 

d) 1. Toţi membrii au dreptul să solicite, în baza unei cereri către preşedintele asociaţiei, scutirea de la plata cotelor de 
contribuţie la cheltuielile asociaţiei privind consumurile (cheltuieli pe persoană), pentru perioada/luna/lunile şi pentru 
persoana/persoanele, prevăzută/prevăzute în cerere dar nu şi a cheltuielilor pe cota-parte indiviză (funcţie de suprafaţa 
apartamentului) şi/sau de altă natură (pct.II.lit.c); 
 
Pentru perioade mari cererile se actualizează la 3 luni consecutive. 
 

ATENŢIE !  
 

Dacă se constată, de către administrator/preşedinte/membru comitet/cenzor sau de către cel puţin 3 (trei) vecini, 
nerespectarea datelor înscrise în cerere şi dacă solicitantul nu anunţă administraţia în timp util, atunci cererea se 
anulează, prin consemnarea pe cerere a celor constatate. 
 

2. Persoanele care locuiesc în apartamentele situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din 
clădirile fără mezanin prin hotărârea Adunării Generale a proprietarilor pot fi scutite de la plata cheltuielilor pentru 
funcţionarea ascensorului/ascensoarelor (anexa nr.7); 
 
e) Să pună întrebări şi să solicite explicaţii Comitetului Executiv, referitoare la activitatea asociaţiei; 
 
f) Să folosească spaţiile şi instalaţiile comune din interiorul şi exteriorul clădirii, în condiţiile prevăzute în statut, fără să 
lezeze drepturile sau interesele oricărui alt proprietar membru al asociaţiei, inclusiv cele stabilite prin prezentul statut; Dacă 
este cazul, pentru spaţiilor comune folosite în scop personal, se încheie un Contract sau Convenţie de închiriere între 
Asociaţia de Proprietari şi proprietarul care îl foloseşte. Nu se permite nicio modificare în construcţia spaţiului respectiv, 
iar proprietarul trebuie să păstreze curăţenia. În cazul în care nu se respectă clauzele din Convenţie, Comitetul Executiv 
al asociaţiei trebuie să retragă dreptul de folosinţă a spaţiului respectiv şi să-l distribuie altei familii, pentru amenajare 
şi utilizare.  



 
g) Să beneficieze, când este cazul, de facilităţile rezultate în urma activităţilor desfăşurate de asociaţie, funcţie de cota-
parte indiviză de proprietate şi de gradul de implicare; 
 
h) Să participe la activităţile lucrative (economice) ale asociaţiei, benevol, în funcţie de capacităţile profesionale; 
 
i) Să beneficieze de garanţii morale şi materiale stabilite de Adunarea Generală pentru iniţiative personale, finalizate, în 
folosul asociaţiei; 
 
j) Pot aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii individuale conform legislaţiei în vigoare, fără a pune în pericol 
integritatea structurală a clădirii sau a altor spaţii, cu aprobarea forurilor competente;  
 
k) Să prezinte spre rezolvare probleme specifice asociaţiei sau probleme deosebite care nu au putut fi soluţionate pe cale 
obişnuită şi să participe activ la acţiunea de soluţionare; 
 
l) Să obţină drepturi băneşti, compensaţii şi recompense materiale în conformitate cu legile in vigoare; 
 
m) Fiecare proprietar, membru al asociaţiei, este liber să ipotecheze sau să înstrăineze, în deplină libertate, proprietatea 
individuală şi cota-parte indiviză din proprietatea comună, fără consimţământul asociaţiei sau a altor proprietari; 
 
n) Să propună Comitetului Executiv şi Adunării Generale soluţii şi proceduri menite să ducă la îmbunătăţirea şi 
perfecţionarea stilului şi modului de lucru sau măsuri de rezolvare a problemelor proprietarilor de către asociaţie, conform 
obiectului de activitate al acesteia; 
 
o) Să sesizeze, din timp, Comisia de Cenzori şi organele abilitate de control, asupra oricărei anomalii sau fapte considerate 
frauduloase în sarcina organelor de conducere sau de execuţie ale asociaţiei. 
p) Să cunoască toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi să aibă acces, la cerere, la orice document al acesteia; 
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