
R O M Â N I A 

JUDET UL NEAMT  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT  

PROIECT                                                      HOT ĂRÂRE 

privind numirea  unei comisii de analiza si verificare a activitatii financiar-contabile 
din cadrul Asociatiilor de Proprietari din Orasul Tirgu Neamt  

 
 Consiliul local al oraşului T îrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

           Luand act de: 

            Prevederile art.55 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
asociat iilor de proprietari; art .54 alin.7 din Legea 215/2001 privind administrat ia publica locala; 
adresa Consiliului  Judetean nr.3263/16.02.2015 prin care se adreseaza rugamintea de a se stabili  
persoanele desemnate in vederea ducerii la indeplinire a  prevederilor art.55 din Legea 
nr.230/2007; 

                 T inand cont  de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic,  inregistrate sub numarul   din  5897/18.03.2015 ; 

                Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului T îrgu 
Neamţ; 

             In temeiul art . 36 alin. (9) şi cel al art . 45 alin. (1), si art.115 alin.(1) lit .b din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOT ARASTE: 

 Art .1. Const ituirea comisiei de analiza si verificare a act ivitat ii financiar-contabile din cadrul 
Asociat iilor de proprietari din Orasul T irgu Neamt  in urmatoarea componenta: 
1. ............................ 
2. ............................ 
3. ............................ 
4. ................................ 
5. .......................... 
Art.2. Comisia are caracter  permanent iar rezultatul verificarilor efectuate de membrii comisiei 
se va prezenta in Consiliul Local. 
Art.3.De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice alte prevederi contrarii se abroga. 

Art.4. Secretarul orasului T irgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
inst itut iilor si persoanelor interesate.   

           Init iator,                                                                              Avizat  legalitate, 

            Primar,                                                                                    Secretar, 

      Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 

 



            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 
0233/790508 

Serviciul juridic 

Nr.  3263 /23.03.2015                                                                                      

                                                                                                                       APROB, 

                                                                                                                        Primar,                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Harpa Vasilica 

                                            RAPORT DE S PEC IALITATE 

privind numirea  unei comisii de analiza si verificare a activitatii financiar-contabile 
din cadrul Asociatiilor de Proprietari din Orasul Tirgu Neamt  

 

           În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 
230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de 
proprietari ş i H.G nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Consiliul Local are, prin 
compartimentul de specialitate, obligaţia de a acţiona pentru îndrumarea şi 
sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea îndeplinirii de către acestea a 
obligaţiilor şi sarcinilor legale ce le revin. 

Deşi H.G. nr. 1588/2007 reglementează în mod clar obligaţiile şi 
atribuţiile organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari, precum şi 
ale administratorului angajat, un locatar al Asociaţiei de Proprietar i  B Prim 
Tirgu Neamt, printr-o adresa inaintata Consiliului Judetean, solicita 
efectuarea  unui control financiar-contabil in cadrul Asociatiei mai sus 
mentionate. 

Prin adresa nr.3263/16.02.2015 Consiliul Judetean  ne adreseaza 
rugamintea de a le aduce la cunostinta persoanele  desemnate din partea 
noastra , pentru a ne putea sprijini in exercitarea controlului. 
Art. 59 (1) din Normele Metodologice de aplicarea a Legii nr. 230/2007 
Exercitarea controlului asupra activităţii financiar-contabile din cadrul 
asociaţiilor de proprietari se realizează în conformitate cu prevederile art. 55 
din Legea nr. 230/2007, de către organele competente potrivit legislaţiei 
financiar-contabile. 

 
In conformitate cu Art.55 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de Proprietari ,,Consiliile locale, cu 



sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra activităţii 
financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la 
solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari’’. 

 
 

     Faţă de cele de mai sus, considerăm legală, necesară şi oportună 
adoptarea unui proiect de hotărâre privind numirea  unei comisii de analiza 
si verif icare a activitatii f inanciar-contabile din cadrul Asociatiilor de 
Proprietari din Orasul Tirgu Neamt. 
 

 
Serviciul Juridic                       Compartiment Asociatii de Proprietari                     
   Sef Serviciu,                    

   Cons. Jr. Iftode Oana Maria                                 Radu Beţianu 
 
 

                      Intocmit,  

             Vasiliu Sofica Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind numirea  unei comisii de analiza si verificare a act ivitat ii financiar-contabile din cadrul 
Asociat iilor de Proprietari din Orasul T irgu Neamt  

Un locatar al Asociaţiei de Proprietari  B Prim T irgu Neamt, printr-o adresa inaintata 
Consiliului Judetean, solicita efectuarea  unui control financiar-contabil in cadrul Asociat iei mai 
sus mentionate. 

Prin adresa nr.3263/16.02.2015 Consiliul Judetean  ne adreseaza rugamintea de a le 
aduce la cunost inta persoanele  desemnate  , pentru a ne putea sprijini in exercitarea controlului. 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respect iv Legea nr. 230/2007 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea asociat iilor de proprietari şi H.G nr. 1588/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Consiliul Local are, prin compart imentul de 
specialitate, obligaţia de a acţiona pentru îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în 
vederea îndeplinirii de către acestea a obligaţiilor şi sarcinilor legale ce le revin. 

Asociaţia de proprietari este condusă de un preşedinte, ales de adunarea generală care 
reprezintă interesele acesteia în relaţiile cu terţii. Comitetul executiv şi comisia de cenzori 
reprezintă organe alese ale adunării generale care duc la îndeplinire hotărârile adunării generale şi 
asigură execuţia bugetară, prin controlul periodic asupra gest iunii financiare. Administratorul 
asociaţiei de proprietari este persoana fizică atestată, angajată, care are drept  atribuţie principală 
asigurarea managementului de proprietate la nivelul asociaţiei de proprietari. 
Cadrul legal al demersului se bazează pe prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 
funcţionarea şi organizarea asociaţiilor de proprietari. Art. 59 (1) din Normele  Metodologice  de 
aplicarea a Legii nr. 230/2007 Exercitarea controlului asupra act ivităţii financiar-contabile din 
cadrul asociaţiilor de proprietari se realizează în conformitate cu prevederile art . 55 din Legea nr. 
230/2007, de către organele competente potrivit  legislaţiei financiar-contabile. 
              In conformitate cu Art.55 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea asociat iilor de Proprietari ,,Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al 
consiliilor judeţene, respect iv al Consiliului General al Municipiului Bucureşt i, exercită controlul 
asupra act ivităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la 
solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari’’. 

  
             Faţă de cele de mai sus, considerăm legală, necesară şi oportună adoptarea unui proiect 
de hotărâre privind privind numirea  unei comisii de analiza si verificare a act ivitat ii financiar-
contabile din cadrul Asociat iilor de Proprietari din Orasul T irgu Neamt  
 

 
                                                                       Init iator, 

Primar, 
Harpa Vasilică 


