
Asociatia de Proprietari Padin nr.18 Bloc 83

cut 9156101

Str, Padin, nr. 18, Bl. 83

CONTRACT DE MANDAT,
Nr.2, din data 23 octombrie 2014

Prezentul contract de mandat se fundamenteazd pe Procesul verbal al Adundrii Generale din data de
22 octombrie 2014, prezentat ?n anexa, prin care d-na Contabil Maria POP, a fost aleasl in func{ia de

pregedinte a comisiei de cenzori

l. Pirfile contractului:
L Persoana juridic5, Asocialia de Proprietari, cu sediul in Cluj-Napoca, Strada Padin, nr. 18, bloc Bs,
C.U.l. 915610't, telefon 0740ftA4U\ reprezentatd legal prin Prof.univ.dr. Elena Maria PICA in calitate de
Pregedinte, numitd in continuare Mandant

9i
2. Doamna Contabil Maria POP domiciliati in localitatea Cluj-Napoca, str. Padin nr.18, Sc.a ll-a, Ap.57,
posesor a actului de identitate seria DB, numdrul 569664, eliberat de Poli[ia Cluj, la data de 11 noiembrie
1986, CNP:2341106120671, in calitate de Mandatar, am incheiat prezentul contract de mandat cu
respecta rea u rmdioarel o r clauze :

ll. Obiectul contractulu
Mandatarul este imputernicit de mandant sd asigure funclia de cenzor, conform figei postului;
Mandatarul are obligalia si indeplineasc5 atribuliunile gi sarcinile conform legislaliei in vigoare, conform
statutului propriu gi hotdririlor Adundrii Generale a proprietari lor.

lll. Durata mandatului
Prezentul contract s-a incheiat pe o perioad6 nedeterminatS, incepand cu data de 23 octombne 2014.

lV. lndemnizafia stabiliti
- Indemnizatia bruti stabilitd pentru prestalie este de 0 LEI;
- Data efectuarii plalii indemnizaliei.

V. Obligaliile Pirfilor
1. Mandatarul se oblig5:

- si execute mandatul;
- si rdspundi in fala mandantuluide acliunile intreprinse in vederea indeplinirii obiectivului contractului de

mandat;
- si incheie un process verbal la incheierea verificdrii dosarului.

2. Mandantulse oblig6:
- sd indeplineascd obligaliile contractuale de mandatar in limitele mandatului;
- s5-i restituie mandatarului cheltuielile utile gi necesare efectuate cu ocazia executdrii mandatului;
- s5-i acorde mandataruluiindemnizatia, in cazulin care s-a stabilit la Adunarea generald;
- sE relind gi sd vireze, dacd este cazul, impozitele prevdzute de lege pentru suma brutd acordati

mandatarului.

Vl. lncetarea contractul ui :

Prezentul contract inceteaz5 prin :

1. Revocarea mandatului de eltre mandant;
Revocarea va fi notificati mandatarului in termen de 10 zile de la data revocdrii;

2. Renun{area mandatarului la mandat;
Renunlarea va fi notificatd mandantului in termen de 10 zile de la data renun!6rii'

3. Moartea, interdictia sau insolvabilitaiea mandatarului.

Vll. Glauze finale
1. Mandatarul rlspunde administrativ, material, civilsau penal pentru prejudiciile cauzate mandantului:

- in cazul in care a primit bunuri spre folosin!d {da, un mini catculal'or) sau documente {da, registrut de
p{ocese verbale) spre utilizare in interesul indeplinirii mandatului, dar au pierit din culpa sa;
- De neindepllnirea sarcinilor asumate prin semnarea contractului de mandat.
Toate acliunile gi activitSlile efectuate de mandatar dupi incetarea contractului sunt nule.
Numirea unui nou mandatar pentru aceeagi activitate cuprinde in sine revocarea mandatuluidat celui
dintdi, din ziua in care i s-a notificat.
Prevederile prezentului contract respectd gisunt in conformitate cu dispozitiile aft. 1532-1559 Cod Civil.
Prezentul contract a fosi incheiat in doud exemplare, c6te unul pentru flecare parte.
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Asociatia de Proprietari Padin Nr.18, Bloc B:
CUI: 9156101
Localitatea : Cluj -Napoca
Data.23 octombrie ZAM

FI$A POSTULUI CENZOR
(ales de adunarea generali)

in temeiul Legii nr. 230n0A7 qi al contractului de mandat aprabat in Adunarea Generala a

proprietarilor din data de. 22 oct.2}14, cenzorul asocialiei de proprietari desfiqoarb activitatea in

conformitate cu prezentafrsa a postului.

Numele qi prenumele: POP Maria
Studii: Liceu
Pazilia'. Preqedinte Comisi de Cenzori

Relalii de subordorrare'.
- Adunarea GeneralS a Proprietarilor

Relalii de colaborare cu :

- Preqedintele asocialiei: Prof.univ.dr. Elena Matta PICA
- Comitetul executiv,
- Administrator (casier, contabil): Mircea MLINTEAN

Subsemnata, Maria POP, posesor al contractului de mandat nr.212014, md oblig s[ respect

urmdtoarele unit[1i de competenll (atribufii), sarcini reprezentdnd orele de lucru necesare, la nevoie,

slpt[minal.

Obiective generale:
- urigr.ur.u condiliilor optime pentru buna desfi$urare a activit[1ilor finaciare ale asocialiei

de propretari
- verifrcarea legalit6lii actelor qi documentelor, a hotdrdrllor, deciziilor, regulilor qi a

regulamentelor ?n co nformit ate cu legi sl a!ia.

ResponsabilitS{ile permanete ale cenzorului in asociafie:
o verifica legalitatea actelor qi documentelor, a hatdrdrilor, deciziilor, regulilor 5i a

regulamentelor;
o verificl execulia bugetului de venituri qi cheltuieli;
o verific[ gestiunea ftnanc\ar-contabilS;
. cel putin o dat[ pe an, intocmeqte gi prezintl, adundrii generale rupoarte asupra

a$i;n1ili sale qi asupra gestiunii asocialiei de proprietari, propuntnd m6suri.

Alte atribulii care i-au fost conferite prin hotiririle Adunirii Generale a Proprietarilor.

Cenzar,
Contabil a POP

la'

Prof.uni a PICA
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