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Abstract: În contextul diversificării tipurilor de condominii, vechea reglementare Legea nr. 230/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și care se referea numai la imobile colective de tip 

blocuri de locuințe, s-a dovedit a fi  insuficientă. Pentru aceste motive cât și altele pe care le vom analiza în acest 

material, în cursul anului 2018 a fost adoptată Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor care reglementează proprietatea comună pe cote părți forțată în 

acord cu prevederile Codului civil în cadrul condominiilor [1]. Noul act normativ abordeează condominiul întrun sens 

mult mai larg având în vedere atât situația lociunțelor situate în imobile colective cât și situația locuințelor individuale 

situate în curți comune sau alte forme de proprietăți concret delimitate. 

 

Cuvinte cheie: coproprietate; proprietate comună pe cote-părți; condominiu; caracter accesoriu; bunuri comune; 

proprietate exclusivă; proprietate periodică. 

 

 

Introducere 

 

În contextul diversificării tipurilor de condominii, vechea reglementare, Legea nr. 230/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și care se referea numai la imobile colective 

de tip blocuri de locuințe, s-a dovedit a fi insuficientă. 

Pentru aceste motive cât și altele, pe care le vom analiza în acest material, în cursul anului 2018 a 

fost adoptată Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor, care reglementează proprietatea comună pe cote părți forțată în acord cu 

prevederile Codului civil în cadrul condominiilor. Noul act normativ abordeează condominiul într-un sens 

mult mai larg, având în vedere atât situația locuințelor situate în imobile colective, cât și situația locuințelor 

individuale situate în curți comune sau alte forme de proprietate concret delimitate. 

În vederea elaborării acestui act normativ, legiutorul a armonizat definițiile și principiile legii în 

cocncordanță cu recomandările Organizației Națiunilor Unite pentru Așezări Umane (UN-HABITAT) [2] și 

recomandările Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE) [3], în corelație cu 

reglementările specifice domeniilor complementare, precum urbanismul, industria construcțiilor, domeniul 

financiar, etc. 

În cele ce urmează voi face scurte referiri cu privire la coproprietate și formele sale, la proprietatea 

comună pe cote-părţi forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente, modul 

de utilizare a proprietăţii individuale şi a părţilor comune în cadrul unui condominiu, încetarea destinaţiei 

folosinţei comune pentru părţile comune din condominiu, așa cum rezultă din actuala reglementare. 

 

I. Unele considerații generale privind proprietatea comună (coproprietatea) și formele sale 

 

Caracteristic proprietății comune este faptul că aceasta este o modalitate a dreptului de proprietate, în 

sensul că un bun aparține simultan și concomitent la doi sau mai mulți proprietari, fără ca bunul să fie 

fracționat în materialitatea sa. Ceea ce este fracționat este numai dreptul de proprietate cu privire la bunul 

respectiv. 
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Formele sub care se prezintă dreptul de proprietate comună pe cote-părți sunt: dreptul de proprietate 

comună pe cote-părți obișnuită și proprietatea comună pe cote-părți forțată. 

Deosebirea esențială dintre cele două forme sub care se înfățișează dreptul de proprietate comună pe 

cote-părți constă în aceea că, proprietatea comună obișnuită sau temporară poate să înceteze pe calea 

partajului, pe când proprietatea comună pe cote-părți forțată nu poate să înceteze prin împărțeală. În 

susținerea afirmațiilor de mai sus sunt prevederile art. 632 alin. (3) C.civ. potrivit cărora coproprietatea 

forțată nu poate înceta prin partaj judiciar, de unde printr-o interpretare per a contrario se poate concluziona 

că aceasta ar putea înceta printr-un partaj voluntar. 

În doctrina recentă [4], a fost formulată opinia, potrivit căreia, caracterul temporar nu este definitoriu 

numai pentru proprietatea comună pe cote părți obișnuită, ci și pentru coproprietatea comună pe cote-părți 

forțată, întrucât și aceasta poate înceta, chiar dacă în alte moduri decât prin partaj. 

Coproprietatea sau proprietatea comună pe cote-părți se deosebește de indiviziune, întrucât 

coproprietatea poartă asupra unui bun sau asupra unor bunuri privite individual, ut singuli, iar indiviziunea 

poartă asupra unei universalități juridice. 

Proprietatea comună pe cote-părți sau coproprietatea reprezintă o modalitate a dreptului de 

proprietate, iar indiviziunea reprezintă o modalitate a patrimoniului, ca universalitate juridică.  

Coproprietatea forțată este o formă a proprietății comune ce se caracterizează prin aceea că bunurile 

asupra cărora se exercită sunt accesorii față de alte bunuri considerate principale și care sunt proprietate 

exclusivă a fiecărui coproprietar [5]. 

Coproprietatea forțată este independentă de voința coproprietarilor, și este determinată de destinația 

deosebită a bunului respectiv. Aceasta are ca obiect un bun sau mai multe bunuri, care datorită naturii lor pot şi 

sunt folosite în mod permanent de doi sau mai mulţi proprietari, bunuri care nu pot să fie împărţite, existând şi 

anumite excepţii prevăzute de Codul civil. 

Această formă a proprietăţii comune a fost caracterizată prin aceea că bunurile asupra cărora se exercită, 

sunt accesorii faţă de alte bunuri considerate principale şi care sunt proprietate exclusivă a fiecărui coproprietar 

[6]. 

Coproprietatea este forţată şi are caracter accesoriu în raport de dreptul de proprietate exclusivă [7]. 

Această coproprietate este forţată pentru că există şi se menţine independent, în afara voinţei coproprietarilor şi a 

fost considerată perpetuă datorită scopului sau destinaţiei permanente căreia îi sunt afectate bunurile asupra 

cărora poartă. Actualmente legiuitorul a renunţat la a o mai denumi perpetuă, mai mult, permiţând şi posibilitatea 

ca anumite bunuri proprietate comună pe cote-părţi forţată, să fie partajate. 

Cota-parte din drept are caracter accesoriu, în sensul că se poate înstrăina numai odată cu înstrăinarea 

bunului principal faţă de care aceasta are caracter accesoriu [8]. Conform principiului accesorium sequitur 

principale [9], situaţia juridică a dreptului de proprietate comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă o urmează pe 

aceea a dreptului de proprietate purtând asupra bunului principal [10]. 

În acest sens, coproprietarii nu pot solicita partajarea bunului comun, accesoriu necesar al bunului 

principal, bun care constituie obiectul dreptului de proprietate exclusivă al fiecăruia dintre coproprietari, cu 

excepţiile prevăzute de lege. Totuși în unele cazuri, practica judiciară a admis partajul folosinţei unor bunuri 

proprietate comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă, cum ar fi, spre exemplu, curtea unui imobil sau podul 

acestuia. 

În cazul proprietăţii comune pe cote-părţi forţate şi perpetue, coproprietarii au drepturi mai largi decât 

coproprietarii în cazul proprietăţii comune obişnuite sau temporare.  

Art. 647 Cod civil reglementează regimul juridic general al coproprietăţii forţate, unde prevederea 

legală nu o mai denumeşte coproprietate forţată şi perpetuă, astfel cum era denumită anterior apariţiei noului 

Cod civil, ci numai coproprietate forţată, fapt ce ne face să concluzionăm că deşi este coproprietate forţată, 

totuşi există posibilitatea - în anumite cazuri şi condiţii - să se poată partaja, asemenea dreptului de proprietate 

comună. 

Fiecare coproprietar poate folosi bunul comun ca un adevărat proprietar, existând însă anumite limite, 

după cum urmează: 
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1. să nu aducă atingere drepturilor simultane şi concurente de aceeaşi natură, egale, reciproce ale 

celorlalţi coproprietari [11]; 

2. folosinţa trebuie să se înfăptuiască numai în sensul utilizării fondului căruia i-a fost afectat bunul 

comun accesoriu. Un coproprietar nu are dreptul de dispoziţie, decât cu privire la cota-parte abstractă şi nu 

poate transforma modul de folosinţă al bunului comun sau nu poate efectua acte de administrare nici chiar în 

folosul coproprietarilor, decât cu acordul tuturor acestora. 

Niciun coproprietar nu poate încheia acte de dispoziţie prin care să înstrăineze bunul comun; 

înstrăinarea bunului proprietate exclusivă conduce, automat, la transmiterea către dobânditor a dreptului de 

proprietate comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă, ca drept accesoriu. 

Așadar, fiecare coproprietar poate să înstrăineze bunul principal, fără consimţământul celorlalţi 

coproprietari şi, pe cale de consecinţă, şi dreptul de proprietate comună pe cote-părţi asupra bunului accesoriu. 

Coproprietarii au obligaţia să suporte cheltuielile de întreţinere, folosinţă, reparaţii, conservare a 

bunului comun [12] proporţional cu cota - parte din drept care revine fiecărui coproprietar. Când bunul are 

caracter accesoriu, dacă nu există o convenţie contrară, cota-parte din drept a fiecărui coproprietar se stabileşte 

în funcţie de întinderea bunului principal [art. 647 alin. (3) ultima teză]. 

Întinderea acestei obligaţii este în raport cu partea fiecăruia sau cu valoarea, cu întinderea bunului 

principal pentru a cărui utilitate este destinat, ca accesoriu, bunul asupra căruia se constituie dreptul de 

proprietate comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă [13]. 

 

II. Proprietatea comună pe cote-părţi forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe 

etaje sau apartamente [14] 

 

Legea nr. 80 din 1927 privind încurajarea construirii de locuinţe [15], promulgată prin Decretul nr. 

1156/1927, a fost prima reglementare cu privire la coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile cu 

mai multe apartamente în țara noastră. A urmat apoi Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de 

locuințe și vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație [16] şi Legea nr. 5/1973 privind 

administrarea fondului locativ și reglementarea raportuirilor dintre proprietari și chiriași [17] au reglementat 

această formă a proprietăţii comune care au abrogat prevederile art. 57 din Legea din 1927. 

În actuala reglementare sediul materiei îl găsim în art. 648-659 din Codul civil, în Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor [18], în 

Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație [19], 

în Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi 

din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat [20], în Legea locuinţei nr. 114/1996 [21], și mai 

recent Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor [22] și Ordinul nr. 1058/2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, privind aprobarea conținutului cadru al Statutului asociației de proprietari și a 

Regulamentului condominiului [23]. 

 Constituie obiect al coproprietăţii forţate din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente acele părţi 

din clădire care sunt destinate folosirii spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie aparţinând unor 

proprietari diferiţi. Aceste părţi din clădire nu pot fi folosite decât în comun, constituie obiect al dreptului de 

coproprietate forţată şi sunt bunuri accesorii în raport cu spaţiile locative [24]. 

Dacă prin lege sau prin act juridic nu se prevede altfel, sunt asemenea părţi comune, terenul pe care se 

află clădirea (compus din suprafaţa construită şi neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinaţiei 

construcţiei, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia), fundaţia, curtea interioară, structura, structura de 

rezistenţă, pereţii perimetrali şi despărţiturile dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune, acoperişul, terasele, 

scările şi casa scărilor, holurile, pivniţele şi subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele 

termice proprii şi ascensoarele, instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de încălzire şi de 

gaze de la branşament/racord până la punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate exclusivă, canalele 

pluviale, paratrăsnetele, antenele colective şi alte asemenea părţi şi alte bunuri care, potrivit legii sau voinţei 

părţilor sunt de folosinţă comună. Coşurile de fum şi de aerisire, spaţiile pentru spălătorii şi uscătorii sunt 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 1/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

considerate părţi comune exclusiv pentru coproprietarii care folosesc aceste utilităţi în conformitate cu proiectul 

clădirii [25]. 

Conform Legii nr. 196/2018, părţile din clădire şi/sau din terenul aferent acesteia, care nu sunt 

proprietăţi individuale şi sunt destinate folosinţei tuturor proprietarilor sau unora dintre aceştia, precum şi 

alte bunuri care, potrivit legii sau voinţei părţilor, sunt în folosinţă comună. Părţile comune sunt bunuri 

accesorii în raport cu proprietăţile individuale, care constituie bunurile principale. Toate părţile comune 

formează obiectul proprietăţii comune. Acestea nu pot fi folosite decât în comun şi fac obiectul unui drept de 

coproprietate forţată [26], iar proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată 

reprezintă cel puţin o instalaţie pe verticală care alimentează în comun tronsoane ori scări sau părţi de 

construcţie comune tronsoanelor ori scărilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca poziţie 

şi suprafaţă [27]. 

Cota-parte indiviză reprezintă cota-parte de proprietate comună forţată, exprimată procentual, care îi 

revine fiecărui proprietar individual şi este calculată ca raportul între suprafaţa utilă a proprietăţii individuale 

şi suma suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale [28] din condominiu [29]. 

De reținut că prin noul act normativ se precizează că atunci când se aduc modificări suprafeţei utile a 

unei proprietăţi individuale, toate cotele-părţi indivize din condominiu se modifică proporţional [30]. 

Legea permite atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune coproprietarilor numai cu condiţia ca 

prin aceasta să nu fie lezate drepturile celorlalţi coproprietari. O asemenea măsură se poate dispune numai 

printr-o decizie de atribuire în folosinţă exclusivă cu acordul tuturor coproprietarilor şi al cotelor-părţi, iar în 

clădirile unde sunt constituite asociaţii de proprietari, asemenea decizie trebuie să fie adoptată de către adunarea 

generală, cu aceeaşi unanimitate [31]. 

În scopul exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune, în cazul 

condominiilor, se constituie asociaţii de proprietari, care se organizează şi funcţionează conform 

prevederilor legii [32]. 

De asemenea, acestea se pot asocia în federaţii, uniuni, ligi ale asociaţiilor de proprietari din 

municipii, oraşe sau judeţe, respectiv la nivel naţional [33]. 

Unităţile de proprietate imobiliară [34], în condominiu, sunt luate în calcul ca entităţi individuale 

[35]. 

Referitor la raportul dintre autorităţile administraţiei publice şi asociaţiile de proprietari noua 

reglementare precizează că în cazul în care acestea dețin în proprietate locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă în condominii, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricare alt proprietar din 

condominiu şi au obligaţia să mandateze persoane fizice sau juridice pentru a fi reprezentate în 

cadrul asociaţiei de proprietari.  

De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale au obligația să organizeze în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor 

de proprietari. 

La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de 

proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a 

consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii [36]. 

Conform art. 659 Cod civil, în cazul clădirilor cu mai multe etaje sau apartamente ori în cazul 

ansamblurilor rezidenţiale formate din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există 

proprietăţi comune sau proprietăţi individuale, se constituie asociaţii de proprietari, care se organizează şi 

funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale. 

Aplicând prevederile legale de mai sus referitor la înființarea asociațiilor de proprietari legea 

definește aceste entități ca fiind „forma juridică de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale 

proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, înfiinţată în condiţiile legii, 

care are ca scop administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii 

comune, menţinerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi 

proprietarii” iar „consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi 
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gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a 

reprezentanţilor acestora” [37]. 

 La baza înființării asociaţiei de proprietari stă Acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din 

numărul proprietarilor dintr-un condominiu. 

De asemenea, în situația condominiilor cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de 

proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condiţiile în care proprietatea comună aferentă 

tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată şi în condiţiile în care există branşamente separate pe fiecare 

scară sau tronson. 

În cazul  în care se dorește divizarea unei asociaţii de proprietari existente în două sau mai multe 

asociaţii, pe scări sau tronsoane aceasta se poate face, numai în condiţiile în care proprietatea comună 

aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată şi în condiţiile în care există branşamente separate pe 

fiecare scară sau tronson, la propunerea majorităţii proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, 

cu acordul majorităţii proprietarilor din asociaţia ce urmează a se diviza. 

Desigur, asociaţiile de proprietari înfiinţate pe scări sau tronsoane de clădire îşi pot reglementa între 

ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere.  

În doctrină, cu referire la vechea reglementare, dar care are aplicabilitate deplină și în prezent, s-a 

formulat opinia potivit căreia nu este posibilă crearea unei asociații de proprietari prin asocierea proprietarilor 

din blocurile între care nu există stare de coproprietate, iar o soluție contrară ar deschide posibilitatea asocierii 

proprietarilor de condominiu din localități diferite [38]. Autoarea a mai precizat că realizarea scopului unei 

asociații de proprietari, conform prevederilor art. 2 și art. 4 din Legea nr. 230/2007, (în prezent abrogată prin 

Legea nr. 196/2018), este luarea de măsuri cu privire la drepturile și obligațiile comune ce revin tuturor 

proprietarilor asupra proprietății comune, ca urmare a stării de indiviziune forțată și nu poate avea loc decât 

dacă există o proprietate comună a tuturor membrilor asociației [39]. 

 În cadrul adunării proprietarilor pentru constituirea asociaţiei de proprietari se prezintă şi se adoptă 

Statutul asociaţiei de proprietari [40], care cuprinde modul de organizare, regulile generale de funcţionare şi 

atribuţiile asociaţiei de proprietari, a adunării generale, ale comitetului executiv, cenzorului/comisiei 

de cenzori şi administratorului de condominii, (administrator), cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

[41]. 

Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu Statutul, 

Acordul de asociere şi Procesul-verbal al adunării de constituire, se depun şi se înregistrează la judecătoria în 

a cărei rază teritorială se află condominiul. 

Precizăm că Acordul de asociere trebuie să conţină: 

a) adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului de proprietate; 

b) numele şi prenumele tuturor proprietarilor asociaţi; 

c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea condominiului, structura condominiului, numărul 

de etaje, numărul de proprietăţi individuale structurate pe număr de camere, numărul de clădiri, 

numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent condominiului, 

numărul cadastral sau topografic al imobilului şi numărul de carte funciară, pentru imobilele înscrise în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

d) enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună, precum şi regulile de folosinţă a 

părţilor comune potrivit prezentei legi; 

e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună; 

f) declaraţiile pe proprie răspundere a proprietarilor privind informaţiile referitoare la suprafeţele 

utile şi construite în situaţia în care acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra 

locuinţelor sau a spaţiilor cu altă destinaţie, (art. 16 alin. 3) 

Personalitatea juridică a asociației de proprietari se dobândește în baza încheierii judecătorului 

desemnat de preşedintele judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află condominiul, încheiere ce se 

dă fără citarea părţilor şi este executorie. Aceasta este supusă numai apelului în termen de 5 zile de 

la comunicare, preşedintele asociaţiei fiind obligat să informeze în scris toţi proprietarii în aceeaşi zi, prin 

afişare la avizier. Apelul se judecă cu citarea părţilor [42]. 
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 Proprietarii care nu au fost prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei 

de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se pot 

înscrie în asociație în baza unei cereri scrise a acestora, prin semnarea unui act adiţional la acordul de 

asociere. 

 De fiecare dată când survin modificări Acordul de asociere şi Statutul asociaţiei de proprietari 

se actualizează și se depun de către preşedintele asociaţiei de proprietari  la judecătoria în a cărei rază 

teritorială se află condominiul. 

Calitatea de membru al asociaţiei de proprietari încetează odată cu pierderea statutului de proprietar 

în condominiu [43]. 

 După înfiinţarea asociaţiei de proprietari, aceasta se identifică prin denumire, adresa condominiului, 

încheierea preşedintelui judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află condominiul sau orice alt 

document emis la înfiinţare în baza legii şi prin codul de identificare fiscală al asociaţiei. Actele emise de 

către asociaţiile de proprietari cuprind obligatoriu datele de identificare. 

 Toate asociaţiile de proprietari sunt obligate să afişeze, la loc vizibil, pe peretele exterior al 

imobilului, în imediata apropiere a căii de acces în condominiu, sediul şi denumirea asociaţiei respective 

[44]. 

O noutate în ceea ce privește actualele reglementări o constituie aceea că prin Legea nr. 196/2018 se 

instituie în sarcina asociației de proprietari adoptarea unui Regulament [45] care să stabilească regulile şi 

condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale condominiului şi normele de conduită şi bună vecinătate dintre 

proprietari.  

Acesta se iniţiază de către preşedintele asociaţiei sau de către comitetul executiv al asociaţiei de 

proprietari, se dezbate şi se adoptă în adunarea generală a asociaţiei de proprietari cu acordul majorităţii 

proprietarilor din condominiu, şi este adus la cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei 

copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptare. 

Regulile de folosinţă a proprietăţii comune nu vor fi afectate de schimbarea titularului dreptului de 

proprietate, iar regulamentul condominiului nu poate impune nicio restricţie exercitării drepturilor 

proprietarilor în afara celor care sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa cum este prevăzută în proiectul 

tehnic şi cartea tehnică a construcţiei [46]. 

Tot la capitolul noutăți ale actualelor reglementări în domeniu se includ și obligativitatea înființării 

Asociațiilor de chiriași. 

În acest sens sunt prevederile art. 23 din Legea nr. 196/2018 care dispun că Asociaţiile de chiriaşi se 

constituie şi se organizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii [47], aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 [48], cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Aceste asociații de chiriași se constituie în cazul condominiilor destinate în întregime închirierii iar 

proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, pot să încredinţeze asociaţiilor de chiriaşi administrarea 

părţilor comune din condominiu. 

 Proprietarii condominiilor, persoane fizice sau juridice, destinate în întregime închirierii, în care 

sunt constituite asociaţii de chiriaşi, pot să încredinţeze acestora administrarea părţilor comune din 

condominiu în baza unui contract de dare în administrare semnat între proprietar şi asociaţia de chiriaşi, 

numai cu acordul majorităţii chiriaşilor membri ai asociaţiei de chiriaşi [49]. 

 Asociaţiile de chiriaşi nu pot efectua modificări constructive în condominiu, nu pot schimba 

destinaţia proprietăţii comune din condominiu, nu pot înstrăina şi nu pot închiria bunurile sau spaţiile 

comune, fără acordul scris al proprietarului, în condiţiile legii și vor desfășura desfăşura numai activităţile 

prevăzute în contractul de dare în administrare. 

 Darea în administrare a părţilor comune către asociaţiile de chiriaşi nu aduce nicio atingere 

drepturilor şi obligaţiilor titularului dreptului de proprietate, conform legislaţiei în vigoare [50]. 

În altă ordine de idei, noul act normativ - Legea nr. 196/2018 - aduce o serie de clarificări și în ceea 

ce privește Drepturile și Obligațiile proprietarilor din condominii. 
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Astfel, în ceea ce privește Drepturile proprietarilor actul normativ dispune că toți proprietarii din 

condominiu au dreptul să fie informaţi în legătură cu orice aspect ce privește activitatea asociaţiei, să solicite 

în scris şi să primească copii (suportând costul multiplicării) după orice document al acesteia. 

De asemena, aceștia au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la 

cheltuielile asociatiei de proprietari şi, după caz, să o conteste în scris, în termen de 10 zile de la afişarea 

listei de plată. În situația în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul 

facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei 

de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi 

cenzorul/comisia de cenzori. Atunci când solicitările acestora nu sunt soluționate corespunzător în termen de 

10 de zile de la înregistrare, proprietarii se pot adresa compartimentelor specializate din cadrul primăriilor 

[51].  

În situațiile în care unul dintre proprietari împiedică, cu rea credinţă şi sub orice formă, folosirea 

normală a condominiului sau a unor părţi componente, potrivit destinaţiei acestora şi creează prejudicii 

celorlalţi proprietari, cei prejudiciaţi sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său se 

poate adresa în scris preşedintelui, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi instituţiilor cu atribuţii 

privind respectarea ordinii şi liniştii publice sau, după caz, instanţelor judecătoreşti. 

Orice persoană sau orice proprietar care se consideră vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza 

neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai comitetului executiv, 

cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator, se poate adresa în scris compartimentelor din primărie 

sau, după caz, instanţelor judecătoreşti [52]. 

Proprietarii din condominii au în principal următoarele obligaţii: 

- să notifice preşedintelui, în termen de 10 zile orice schimbare intervenită în structura şi numărul 

membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi 

locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei; 

- să menţină proprietatea sa individuală, locuinţă sau spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 

în stare bună din punct de vedere tehnic şi funcţional, pe propria cheltuială;  

- obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, 

echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de 

încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe 

cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu; 

- obligația proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie de a suporta cheltuielile 

pentru lucrările de reparaţii atunci când provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din 

proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu;  

- raporturile juridice stabilite de comun acord între locator şi locatar, precum şi nerespectarea 

obligaţiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă 

de asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii de utilităţi publice, prevăzute în lege [53]; 

- obligația de a permite accesul (cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al 

asociaţiei de proprietari preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv), administratorului şi al 

unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa 

individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din 

proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie 

cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore [54]; 

- obligaţia de a lua măsuri pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea 

echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor 

la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creşterii performanţei energetice, precum şi 

reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creşterea calităţii arhitectural 

-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului armonios şi unitar al 

întregului condominiu, indiferent de natura intervenţiilor. În cazul condominiilor de tipul imobilelor 

colective multietajate, modificarea aspectului faţadei se face numai în mod unitar pe întreg condominiul, 

indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentaţii 
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tehnice elaborate în condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură şi cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, regimul monumentelor istorice şi al 

zonelor protejate, reabilitare termică pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor şi reabilitarea 

structural-arhitecturală a anvelopei acestora pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor; 

- obligația proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi 

persoanele juridice care au în administrare construcţii încadrate în clasele de risc seismic şi/sau afectate de 

seisme, de a lua măsurile prevăzute de lege pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor [55]; 

- obligaţia proprietarilor din condominii care îşi înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plăţii la zi a cotelor de 

contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi a utilităţilor publice; 

- obligația proprietrului care înstărinează proprietatea să transmită către dobânditor, orice documente 

pe care le deţine şi care pot avea consecinţe asupra drepturilor şi obligaţiilor privitoare la proprietatea care 

este înstrăinată, inclusiv certificatul de performanţă energetică aferent acesteia, întocmit în condiţiile legii;  

- obligaţia noului proprietar să prezinte preşedintelui asociaţiei de proprietari, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la efectuarea transferului dreptului de proprietate, informaţiile necesare, conform actelor de 

proprietate, în vederea calculului cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru 

respectiva locuinţă sau pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă și datele de contact ale 

proprietarului; 

- obligaţia de plată a cotelor de întreţinere revine proprietarului, în cazul închirierii, constituirii unor 

drepturi reale de uz, uzufruct, abitaţie, precum şi în cazul unor contracte de comodat pentru spaţiile 

din condominiu, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosinţă a spaţiilor respective, 

contravaloarea acestora în condiţiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat; 

- obligaţia președintelui sau a administratorului asociației de proprietari de a solicita notarea în 

cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată. Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor proceda la notarea acestor debite în 

cartea funciară a locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie a acestor debite [56]; 

 

III. Aspecte privind modul de utilizare a proprietăţii individuale şi a părţilor comune dintr-un 

condominiu 

 

Proprietatea individuală este utilizată de proprietar conform destinației acesteia. 

Oricare dintre proprietari poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, dar 

numai cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii și fără a 

pune în pericol integritatea structurală a condominiului, rezistenţa mecanică, stabilitatea şi siguranţa clădirii 

sau a altor proprietăţi individuale, precum şi buna funcţionare a instalaţiilor aferente acestora. 

Orice modificare adusă suprafeţelor construite sau utile se comunică preşedintelui asociaţiei de 

proprietari şi organului fiscal local în termen de 30 zile de la încheierea lucrărilor, şi se introduc în cartea 

tehnică a construcţiei şi în baza de date a asociaţiei, în vederea stabilirii consumurilor corespunzătoare cu 

noile suprafeţe utile [57]. 

Sunt considerate părți comune ale unui condominiu, în cazul clădirilor cu mai multe locuinţe sau 

spaţii cu altă destinaţie şi în cazul clădirilor multietajate (dacă actele de proprietate nu prevăd altfel): 

a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafaţa construită, cât şi din cea neconstruită 

necesară, potrivit naturii sau destinaţiei construcţiei, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia; 

b) fundaţia, curţile, grădinile, căile de acces; 

c) clădirea propriu-zisă, elementele de echipament comun, inclusiv părţile de canalizare aferente, 

care traversează proprietăţile private; 

d) corpurile de clădiri destinate serviciilor comune; 

e) locurile de trecere, scările şi casa scărilor şi coridoarele; pereţii perimetrali şi despărţitori dintre 

proprietăţi şi/sau spaţiile comune; subsolul; coşurile de fum; holurile; instalaţiile de apă şi canalizare, 

electrice, de telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la punctul de distribuţie 
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către părţile aflate în proprietate individuală; canalele pluviale; paratrăsnetele; antenele colective; podul; 

pivniţele, boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comună; 

rezervoarele de apă; centrala termică proprie a clădirii; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor 

menajere; structura, structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul; terasele; 

f) alte bunuri care, potrivit legii, actului de proprietate sau voinţei părţilor, sunt în folosinţă comună. 

Părţile comune dintr-un condominiu care are în coponența sa ansambluri rezidențiale formate din 

locuinţe şi/sau construcţii cu altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat (dacă actele de proprietate nu 

prevăd altfel) sunt considerate a fi:  

a) curţile, grădinile, căile de acces; 

b) elementele de echipament comun, inclusiv părţile de canalizare aferente, care traversează 

proprietăţile private; 

c) corpurile de clădiri destinate serviciilor comune; 

d) locurile de trecere; instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de încălzire şi de 

gaze de la branşament/racord până la punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate individuală; 

canalele pluviale; rezervoarele de apă; 

e) alte bunuri care, potrivit legii, actului de proprietate sau voinţei părţilor, sunt în folosinţă comună 

[58]; 

Potrivit prvederilor cuprinse în art. 36 din Legea nr. 196/2018, destinația proprietății comune poate fi 

schimbată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalţi coproprietari; 

b) dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiţii normale a condominiului de către toţi 

proprietarii; 

c) în baza acordului în scris al tuturor proprietarilor din condominiu; 

d) după obţinerea prealabilă a acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor necesare prevăzute de legislaţia în 

vigoare, emise în condiţiile legii de instituţiile/autorităţile abilitate în acest sens. 

Zidurile ce separă proprietăţile individuale şi/sau părţile comune dintr-un condominiu sunt 

proprietate comună. 

În baza unei expertize tehnice şi a autorizaţiei de construire și cu înştiinţarea asociaţiei de proprietari, 

zidurile dintre proprietăţile individuale, care nu fac parte din structura de rezistenţă a condominiului, pot fi 

reamplasate cu acordul proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor respective, cu condiția ca prin aceste 

modificări să nu fie lezate drepturile celorlalţi proprietari din condominiu. 

De reținut este și faptul că orice modificare a proprietăţii individuale care necesită emiterea unei 

autorizaţii de construire/desfiinţare, se aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul 

evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a planurilor din proiectul tehnic. 

În același timp legea precizează că orice modificare a instalaţiilor interioare ale condominiului aflate 

în proprietate comună, se realizează pe baza unui referat tehnic de specialitate, emis de furnizorul utilităţii, în 

care se arată efectele modificării instalaţiei respective şi a autorizaţiei de construire, referat ce va sta la baza 

hotărârii membrilor asociaţiei, asupra necesităţii şi oportunităţii efectuării modificării. Acest referat nu va fi 

necesar în situația producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice şi a apei calde de consum. 

În situația în care unul sau mai mulţi proprietari din condominiu doresc modificarea instalaţiilor de 

distribuţie a gazelor şi modificarea caracteristicilor puterii termice a elementelor de încălzire în interiorul 

proprietăţilor individuale, și aceste lucrări se pot efectua numai pe baza referatului tehnic de specialitate emis 

de furnizorul serviciului de utilităţi publice, în care se arată efectele modificării instalaţiei respective. Pe baza 

referatului tehnic, comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, cu acordul tuturor proprietarilor direct 

afectaţi de vecinătate, decide asupra efectuării modificării. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, 

a energiei termice şi a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menţionat [59]. 

În condiţiile acordului de asociere, fiecare proprietar din condominiu poate folosi, atât spaţiul care 

constituie bunul principal, cât şi părţile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalţi proprietari şi fără 

a schimba destinaţia clădirii. 
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Modul de exercitare a dreptului de folosinţă asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau 

apartamente care aparţin unor coproprietari diferiţi trebuie înţeles în sensul că fiecărui coproprietar îi este 

permis să folosească, în condiţiile acordului de asociere, spaţiul care constituie bunul principal şi, totodată, 

părţile comune aferente acestuia, cu condiţia de a nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari şi de a nu 

schimba destinaţia clădirii. Modul de exercitare a folosinţei se stabileşte în acordul de asociere, iar în cazul în 

care acesta nu există, exercitarea folosinţei se face conform regimului juridic general aplicabil coproprietăţii 

forţate, statuat la art. 647 Cod civil. 

Utilizarea părţilor comune de către terţi, persoane fizice sau juridice de drept public şi/sau privat, se 

poate face numai ca urmare a hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, adoptată cu acordul a 

două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu şi cu acordul tuturor proprietarilor direct 

afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinţă sau de concesiune, semnat de 

preşedinte în numele asociaţiei şi avizat de cenzor/comisia de cenzori [60]. 

Utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale condominiului, modificările 

constructive, precum şi amplasarea de mijloace publicitare pe faţada şi/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, 

suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare şi altele asemenea, se fac numai cu acordul a două treimi din 

proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari, al tuturor proprietarilor direct afectaţi, şi pe baza autorizaţiei 

de construire [61]. 

Schimbarea destinaţia locuinţelor, precum şi cea a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 

prezente în proiectul iniţial al imobilului, poate fi făcută numai cu avizul scris al comitetului executiv şi cu 

acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, 

spaţiul supus schimbării. După obținerea acordului proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan 

orizontal şi vertical,spaţiul supus schimbării, şi proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea 

destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă semnează o convenţie cu privire la 

declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în funcţie de 

care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane. O copie a convenţiei se va preda preşedintelui 

asociaţiei de proprietari în vederea anexării acesteia la acordul de asociere [62]. 

Din interpretarea coroborată a prevederilor art.42 din Legea nr.196/2018 și a art. 657 din Codul civil 

- Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare- rezultă că distrugerea clădirii în care există spaţii 

cu destinaţie de locuinţă sau spaţii cu altă destinaţie şi părţi comune aferente acestora dă naştere unor efecte 

deosebite. Astfel, atunci când clădirea a fost distrusă în întregime sau într-o proporţie mai mare de jumătate din 

valoarea acesteia, orice proprietar are posibilitatea de a solicita vânzarea la licitaţie publică a terenului şi a 

materialelor de construcţie care au rezultat, dacă nu există o înţelegere contrară cu privire la producerea unui 

asemenea eveniment. 

În cazul în care distrugerea nu depăşeşte jumătate din valoarea clădirii, proprietarii trebuie să contribuie 

la refacerea părţilor comune, iar dacă unul sau mai mulţi dintre coproprietari fie refuză, fie nu pot participa la 

refacere, aceştia au obligaţia de a ceda celorlalţi coproprietari cotele lor părţi din dreptul de proprietate.  

Apreciem că legiuitorul, când a redactat art. 657 Cod civil, a avut înn vedere două situații juridice 

diferite. Astfel, în primul alineat, are în vedere distrugerea totală sau mai mult de jumătate a clădirii, caz în care 

se vinde la licitaţie publică terenul şi materialele de construcţie ce au mai putut fi recuperate.  

La alineatul al doilea, atunci când mai puţin de jumătate din clădire este distrusă, coproprietarii trebuie 

să participe la refacerea părţilor comune şi aceia care refuză sau nu pot participa la acest efort financiar au 

obligaţia de a ceda numai cotele - părţi din dreptul de proprietate comună asupra părţilor comune şi nu şi 

dreptul de proprietate asupra apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie, ce reprezintă bunul principal. 

Preţul se determină de către părţi şi, dacă acestea nu se înţeleg, va fi stabilit pe cale judiciară. 

 

IV. Încetarea destinaţiei folosinţei comune pentru părţile comune din condominiu 

 

Folosinţă exclusivă a părţilor comune poate fi atribuită proprietarilor numai dacă prin aceasta nu sunt 

lezate drepturile celorlalţi coproprietari și în baza unei hotărâri de atribuire în folosinţă exclusivă adoptate cu 

acordul tuturor proprietarilor din condominiu, şi al cotelor-părţi indivize. 
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Aceasta se va face în baza unui contract încheiat între asociaţia de proprietari şi proprietarul căruia i 

se atribuie în folosinţă exclusivă partea de proprietate comună. Contractul se încheie pe o perioadă de 

maximum 12 luni şi poate fi reînnoit numai cu acordul ambelor părţi şi cu respectarea prevederilor legii [63]. 

 Numai prin acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu se va putea hotărî încetarea 

destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din condominii, situație în care devin aplicabile 

dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită. Totuși înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza numai cu 

acordul tuturor proprietarilor din condominiu. 

Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune se face prin hotărâre a 

adunării generale a asociaţiei de proprietari adoptată în unanimitate de către proprietarii din condominiu [64]. 

Imobilul, respectiv partea din condominiu care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune se 

înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop [65].  

Deşi, ca regulă, proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă nu poate înceta prin partaj [66], nu 

sunt excluse, totuşi, alte moduri de încetare a acesteia. 

Există anumite situaţii în care jurisprudenţa mai veche, dinaintea adoptării noului Cod civil, a admis că 

şi încetarea coproprietăţii forţate este posibilă. 

S-a admis, în mod excepţional, existenţa unor situaţii în care starea de coproprietate forţată nu se mai 

impunea cu necesitate, astfel încât a fost posibil partajul, fie prin bună învoială, fie pe cale judecătorească. În 

această situaţie, împărţeala nu s-a limitat numai la folosinţa bunului comun, ci a privit însuşi dreptul de 

proprietate, iar judecătorul a fost în măsură să aprecieze dacă natura bunului sau destinaţia sa permit partajul. 

S-a considerat că starea de coproprietate forţată putea să înceteze şi atunci când nu se mai impunea cu 

necesitate de a fi menţinută. Cu alte cuvinte, ea putea să înceteze şi atunci când părţile comune aflate în 

coproprietate forţată, privite ca bunuri accesorii, şi-au pierdut destinaţia de a servi bunurile principale, deci nu 

mai erau afectate folosinţei comune. 

Sub acest aspect, s-a observat că modalităţile juridice ale dreptului de proprietate nu afectează 

caracterul perpetuu al acesteia, ci, parţial, caracterul exclusiv. Astfel, dacă în cazul coproprietăţii obişnuite, 

caracterul temporar este mai pregnant, totuşi acesta nu este exclus nici în cazul coproprietăţii forţate, care are 

însă o durată mai mare în timp [67]. 

 

Concluzii 

 

Analiza prevederilor cuprinse în Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari, conduc la concluzia că prin aceste dispoziții se aduc completări cadrului general de 

reglementare a coproprietății forțate din Codul civil, mai ales în ceea ce privește: 

- organizarea exercitării în cât mai bune condiții a drepturilor și obligațiilor ce le revin coproprietrilor în 

cazul clădirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau în cazul ansamblurilor rezidențiale formate din locuințe 

individuale, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care există proprietăți comune și proprietăți individuale prin 

constituirea asociaților de proprietari, dar și a asociaților de chiriași, în ceea ce privește administrarea spațiilor 

comune în cadrul condominiilor; 

- obligativitatea constituirii de către asociațiile de proprietari a fondului de reparații anual, precum și a 

fondului de rulment; 

- instituirea obligativității ca lucrările de reabilitare a imobilelor de locuințe având mai multe 

tronsoane/scări, să se facă unitar și nu pe segmente de clădire, iar în cazul condominiilor de tipul imobilelor 

colective multietajate, modificarea aspectului fațadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul 

indiferent de numărul asociațiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsaone; 

- posibilitatea ca asociațiile de proprietari să poată încheia contracte în numele proprietarilor cu 

persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate administrarea 

condominiilor, în vederea administrării și întrețunerii condominilui; 

- obligativitatea proprietarilor/dezvoltatori ai ansamblurilor rezidențiale în calitate de vânzători, de a 

informa la momentul înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociaților de proprietari; 
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- introducerea dreptului de preemțiune la preț egal al autorităților administrației publice locale, asupra 

locuințelor executate silit, pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contribuție la cheltuielilor 

asociației. Aceste locuințe vor fi folosite ulterior numai ca locuințe sociale, proprietarii executați silit având 

prioritate la repartizarea acestora, numai dacă îndeplinesc condițiile stabilite pentru accesul la locuințele 

sociale; 

- identificarea de soluții alternative pentru evitarea debranșării întregului condominiu de la utlități 

datorită acumulării de datorii de către unii proprietari, etc. 
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