PenalitÄƒÈ›ile de Ã®ntÃ¢rziere la plata Ã®ntreÈ›inerii - C
prevede noua lege a asociaÈ›iilor?
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De la 28 septembrie, proprietarii vor avea la dispoziÈ›ie 30 de zile de când se afiÈ™eazÄƒ listele pentru a plÄƒti cotele de
contribuÈ›ie, iar penalitÄƒÈ›ile se vor aplica, pe zi de întârziere, pânÄƒ la acelaÈ™i maxim de 0,2% pe care îl È™tiam È™i
Administratorii vor trebui sÄƒ notifice însÄƒ în scris restanÈ›ierii despre datoriile de la întreÈ›inere. Cotele de contribuÈ›ie tr
vor plÄƒtite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data afiÈ™Äƒrii listei lunare de platÄƒ, conform noii legi, faÈ›Äƒ de le
actualÄƒ, care prevede 20 de zile.

AsociaÈ›iile vor avea posibilitatea, în continuare, sÄƒ perceapÄƒ penalitÄƒÈ›i dupÄƒ ce se împlinesc 30 de zile de la scadenÈ
PenalitÄƒÈ›ile vor putea fi orice procent mai mic sau egal cu 0,2% / zi de întârzire. Sumele se vor duce, ca È™i pânÄƒ acum,
obligatoriu în fondul de penalitÄƒÈ›i al asociaÈ›iei. Dar legea nouÄƒ nu mai stabileÈ™te folosirea sumelor din penalitÄƒÈ›i
pentru plata penalizÄƒrilor impuse asociaÈ›iei È™i pentru cheltuielile cu reparaÈ›iile asupra proprietÄƒÈ›ii comune/alte chel
naturÄƒ administrativÄƒ. Formularea din noua lege prevede o prioritizare a folosirii acestor bani în anumite scopuri È™i se fa
referire expresÄƒ la reabilitarea termicÄƒ sau consolidarea blocului, în ultimul rând.

Notificarea scrisÄƒ a restanÈ›ierului, obligatorie
FaÈ›Äƒ de actuala lege, noua lege conÈ›ine referirea expresÄƒ la o obligaÈ›ie de a notifica în scris restanÈ›ierul (obligaÈ›ie c
reveni administratorului) cu datorii la cheltuielile comune ale imobilului despre faptul cÄƒ are datorii È™i trebuie sÄƒ le plÄ
în termenele legale (restanÈ›ierului ar putea sÄƒ i se aducÄƒ la cunoÈ™tinÈ›Äƒ, prin respectiva notificare, care sunt È™i cel
consecinÈ›e ale întârzierilor sale mai departe). Cheltuieli comune pot fi repartizate, în funcÈ›ie de modul în care se calculeazÄ
de criteriile în funcÈ›ie de care se face repartizarea, pe numÄƒrul de persoane ce locuiesc într-un apartament, cheltuieli pe
consumuri individuale, cheltuieli pe cotÄƒ-parte indivizÄƒ, cheltuieli pe beneficiari, cheltuieli pe consumatori tehnici È™i
cheltuieli de altÄƒ naturÄƒ.

Desigur, mai departe, dupÄƒ trecerea a 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afiÈ™area listei, asociaÈ›i
putea sÄƒ se ducÄƒ la instanÈ›Äƒ È™i sÄƒ-l dea în judecatÄƒ pe restanÈ›ier (în aceleaÈ™i condiÈ›ii de scutire de taxÄƒ de
primÄƒ instanÈ›Äƒ însÄƒ, ci È™i în cÄƒile de atac, oricare ar fi acelea).
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