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H O T A R A R E A N R . 74 
Din 25 septembrie 2013 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de 
atestare a persoanelor fizice, in vederea indeplinirii functjiei de "administrator de 

imobile" la asociatiile de proprietari, precum si modalitatea de retragere a 
certificatului de atestare. 

Consiliul Local al orasului Chisineu-Cris, 
Avand in vedere : 

- Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiin|area, organizarea si funcfionarea asociatiilor de 
proprietari, unde se prevede atestarea de catre primar, la propunerea compartimentelor 
specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului 
local, a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile. 

- conform acelorasi prevederi legale, atestatul de administrator de imobil se poate 
retrage de catre autoritatea administratiei publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt 
indeplinite condple pentru exercitarea acestei activitati. 

- avand in vedere Expunerea de motive prezentata de Primarul orasului Chisineu 
Cri§, domnul Burdan Gheorghe, din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei 
hotarari privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de 
atestare a persoanelor fizice, in vederea indeplinirii functiei de "administrator de imobile" la 
asociatiile de proprietari, precum §i modalitatea de retragere a certificatului de atestare; 

- cererea nr.6357/2013 a d-lui Baba loan , prin care solicita evaluarea in vederea 
exercitarii profesiei de administrator de imobile ; 

- prevederile art.54 din Legea nr.230/2007 privind infiintjarea, organizarea si 
functionarea asociatiilor de proprietari 

- prevederile art.58 alin.l, alin.2, alin.3 si alin.4 din Hotararea Guvernului nr. 
1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind 
Tnfiintarea, organizarea si funcfionarea asociatiilor de proprietari, 

- prevederile art.36 alin.2 lit."d" si alin.6 lit."a" pet. 16 din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- avizul favorabil al comisiei juridice; 
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri ?n functie; 

In temeiulart.45 alin.l din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art.l . - Aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare 
a persoanelor fizice, in vederea indeplinirii functiei de "administrator de imobile" la asociatiile de 
proprietari, precum §i modalitatea de retragere a certificatului de atestare, prevazut Tn Anexa 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. (1) Atestatul persoanelor fizice Tn vederea practicarii activitajii de administrator 
immobile la asociatiile de proprietari se eliberaza pentru o perioada nedeterminata si este valabil 
pe tot teritoriul Romaniei. 

(2) Se aproba modelul Atestatului ce dovedeste calitatea de administrator de 
imobile, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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Primarului orasului Chisineu-Cris 
Persoanelor fizice care solicita atestarea pentru funcjia de "administrator de imobile" si 
asociatjilor de proprietari din orasul Chisineu-Cris , prin afisarea pe site-ul Primariei, la 
sediul Primariei orasului Chisineu Cris 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
LORINJ CORNELIA FLORI 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

BRINDA§AURELIA-MIHAELA 


