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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinz^nd persoanele fizice care 
au promovat examenul  de atestare din luna iulie 2017, `n vederea ob]inerii 

ATESTATULUI necesar exercit\rii profesiei de administrator 
 

 
In conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cat si art. 58 din Normele 
metodologice din 19 decembrie 2007 de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, „persoanele fizice care doresc sa 
obtina calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea 
compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza 
unei hotarari a consiliului local”.  

Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care 
doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari, se 
elibereaza pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul Romaniei. 

In urma desfasurarii examenului organizat in vederea obtinerii atestatului de 
administrator de imobile, respectiv proba scrisa in data de 24.07.2017 ora 10.00 si proba 
orala (interviu) in data de 26.07.2017, ora.10.00, conform art.54 din Legea nr.230/2007 
privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cat si art. 58 din 
Normele metodologice din 19 decembrie 2007 de aplicare a Legii nr.230/2007 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si a raportului 
nr.13447/09.08.2017 privind examenul organizat in vederea obtinerii atestatului de 
administrator de imobile, cele 2(dou\) persoane care au sustinut examenul, au fost 
declarate „admise”, drept pentru care propunem spre aprobare lista cuprinzand persoanele 
susmentionate, dupa cum urmeaza: 

 
Nr. crt. Numele si prenumele Rezultat examen Nota finala 
1. }`mp\u Mihai Admis 9,74 

2. Iosub Adina Gabriela Admis 9,58 
 

 
Compartiment  

Asociatii de Proprietari, 
Radu Be]ianu 

 
 
 
 



Primaria orasului Tirgu Neamt  
Compartiment Asociatii de Proprietari 
Nr.13955 /18.08.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea listei cuprinz^nd persoanele fizice care au promovat examenul  
de atestare din luna iulie 2017, `n vederea ob]inerii ATESTATULUI necesar 

exercit\rii profesiei de administrator 
 

Avand in vedere prevederile art.54 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cat si art. 58 din Normele 
metodologice din 19 decembrie 2007 de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, „persoanele fizice care doresc sa 
obtina calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea 
compratimentelor specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza 
unei hotarari a consiliului local”.  

Tinand cont de faptul ca Primaria orasului Tirgu Neamt a organizat in cursul lunii 
iulie 2017 examen in vederea obtinerii atestatului de administrator de imobile; 

Luand la cunostinta rezultatul examenului consemnat in raportul 
nr.13447/09.08.2017, incheiat in urma sustinerii examenului pentru obtinerea atestatului 
de administrator de imobile, propun spre aprobare lista persoanelor fizice care au obtinut 
calitatea de administrator de imobile, in vederea eliberarii atestatelor. Lista persoanelor 
care au promovat examenul de atestare organizat in luna iulie 2017 este urmatoarea: 

 
Nr. crt. Numele si prenumele Rezultat examen Nota finala 
1. }`mp\u Mihai Admis 9,74 

2. Iosub Adina Gabriela Admis 9,58 
 
 

PRIMAR, 
 HARPA VASILICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 

HOTARÂRE 
privind aprobarea listei cuprinz^nd persoanele fizice care au promovat examenul  

de atestare din luna iulie 2017, `n vederea ob]inerii ATESTATULUI necesar 
exercit\rii profesiei de administrator 

           Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
 

Avand in vedere prevederile art.54 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cat si art. 58 din Normele 
metodologice din 19 decembrie 2007 de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Tirgu Neamt; 
Analizand Raportul de specialitate nr.13955 /18.08.2017 intocmit de c\tre 

Compartimentul Asociatii de Proprietari; 
In temeiul art.36 alin.(2), lit.”d”, alin (6), lit.a punctul 1 si ale art.45, alin (1) din 

Legea administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

Hotaraste: 
 

Art.1 Se aproba lista cuprinz^nd persoanele fizice care au promovat examenul  de 
atestare din luna iulie 2017, in vederea obtinerii ATESTATULUI necesar exercitarii 
profesiei de administrator, conform anexei care face integranta din aceasta hotarare. 
Art.2  Atestatul are drept scop certificarea calitatii profesionale ale persoanelor care 
doresc sa practice activitatea de administrator a imobilelor la asociatiile de proprietari. 
Art.3 Atestatul de administrator de imobil se elibereaza pentru o perioada nedeterminata 
si este valabil pe tot teritoriul Romaniei. 
Art.4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre autoritatea 
administratiei publice locale care l-a eliberat daca nu mai sutn indeplinite conditiile 
pentru exercitarea acestei activitati. 
Art.5 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 
                                        Initiator, 
                                         Primar, 
                                   Harpa Vasilica 

 
      Avizat legalitate,  

                     Secretar oras, 
                                                                                                    Cons. jr. }u]u Ion 


