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LEGE
pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se modifică după cum
urmează:
- Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – Veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii
comune aparţin asociaţiei de proprietari. Aceste venituri alimentează
fondurile speciale ale asociaţiei de proprietari pentru reparaţii şi
investiţii cu privire la proprietatea comună şi nu se plătesc proprietarilor.
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Lista acestor venituri, precum şi cheltuielile aferente lor sunt prezentate
semestrial într-un raport afişat la avizierul asociaţiei de proprietari.”
Art. II. – (1) Proprietarii care îşi achită integral cotele de
contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari în termen de 12 luni
de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi scutiţi de la plata
penalităţilor generate de suma restantă cu titlu de bază. Prin cotele de
contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari se înţelege datoria
cu titlu de bază fără suma rezultată din penalităţi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi chiriaşilor care deţin spaţiu
locativ în baza unui contract de închiriere cu autorităţile administraţiei
publice locale, centrale sau cu orice instituţie a statului.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică familiilor al căror venit
net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure,
nu depăşeşte suma de 1.000 lei.
(4) Sumele cu titlu de penalităţi datorate către asociaţiile de
proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate şi din
obligaţiile contractuale existente între asociaţiile de proprietari şi
societatea furnizoare de servicii.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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