


Anem: 1 la HC1  nr 	 din 	  

Lisla du persoanele care au obţinut certilicatul de cafificare profesională potrivit legii. în vederea 
dobândirii calităţii de administrator de condominii 

Nr. Crt. Nume si Prenume 
1 Musceleanu Petre 
2 Spinu Timotei Viorel 
3 Micu Lidia 
4 Delicote Carmen Gladiola 
5 Micu Doru Nicolae 
6 Bolea Autel 
7 Haibaru Viorica 
8 Sterian Cristina 
9 Lovin Valeria Olimpia 
1 0 Onica Dorina 
11 Manole Isabella Monica 
12 Hobincu Laura-Loreley 
13 Tabacila Mirela 

Persoanele din tabelul de mai sus indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. 6 si art. 
106 din Legea 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatfilor de proprietari 
si administrarea condominiilor. 

Comisia de examinare 

Aconutoaie Ciprian — presedinte 

Dragan Oliwer Claudiu — membru 

Susanu Bruno Bogdan — membru 

Neacsu Aura-Felicia - secretar 



ROVIÂNIA 
JUDERIL GALAŢI 

UAT MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 3896/20.01.2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: eliberarea atestatelor persoanelor fizice care au obţinut certificate de 
calificare profesională pentru a indeplini ocupatia de administrator de condominii î au 
fost atestaţi in baza Legii 230/2007 

Pe raza UAT a Municipiului Tecuci proprietarii de apartamente sunt organizaţi intr-un 
număr de 28 de asociaţii de proprietari care sunt conduse de către un preşedinte şi un comitet 
executiv. 

Comitetui executiv reprezentat de preşedinte angajeaza pentru activitatea de administrare 
a asociaţiei de proprietari o persoană atestată pentru indeplinirea acestei funcţii. 

Persoande fizice care au calitatea de administrator de condominii  sunt atestate de către 
primar in urma depunerii documentelor prevăzute de lege, in baza unei hotărâri a consiliului 
local. 

Datorită faptului că pe raza UAT Municipiul Tecuci sunt asociaţii de proprietari care nu 
au angajat personal atestat in conditiile legisatiei in vigoare pentru funcţia de administrator de 
condominii, in urma solicitărilor scrise a persoanelor fizice care detin certificate de calificare 
profesionala se impune atestarea acestora conform prevederilor legale actuale. 

Având in vedere aspectele menţionate consider că este oportună promovarea proiectului 
de hotărâre in forma prezentată. 

PRIMAR, 
Lucian-GrigoreCostin 



.11 DETI L GALAT1 
NICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL MON1TORIZARE SERVICI I PUBLICE 
Nr.  3897/20.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: eliberarea atestatelor persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare 
profesională pentru a indeplini ocupaţia de administrator de condominii si au fost atestaţi in baza 
Legii 230/2007 

incepând cu data de 28 septembrie 2018. Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea şi 
functionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominlilor a inlocuit vechea lege a 
asociaţiilor şi anume Legea nr.230/2007 precum şi normele metodologice de aplicare a acesteia 
respectiv Hotararea de Guvem nr.1588/2007. 

Astfel, unul din principalele obiective ale Legii nr.196/2018, este profesionalizarea 
administratorilor in scopul prestării unor servicii de calitate in interesul proprietarilor, impunându-se 
nivelul minim de pregătire prevăzut de lege pentru administratorii de condominii având in vedere 
atributiile, competentele şi răspunderile acestora. 

in baza Iegislaţiei anterioare, respectiv Legea nr.230/2007 şi 	Hotărârea Guvemului 
nr.1588/2007, obtinerea unui certificat de calificare profesională nu era o conditie obligatorie, fapt 
pentru care atestatul avea drept scop certificarea calitătilor profesionale ale persoanelor care doreau să 
practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari, fără a se asigura prin lege 
condiţiile pentru formarea profesională a administratorilor de condominii. 

in acest sens, potrivit art. 106 din Legea nr. 196/2018 „persoanele fizice atestate pentru funcţia 
de administrator in conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot indeplini funcţia 
de administrator numai dacă, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, obţin certificate de 
calificare profesională care dovedesc califtcarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de 
administrator...". 

Pe cale de consecintă," potrivit prevederilor art. 10 alin. 5 din Legea nr. 196/2018 „lapropunerea 
compartimentelor specializate in sprijinirea, indrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din 
cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, in baza unei hotărârl a consiliului local, 
atestă persoanele fizice in vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii". 

Atestatul mentionat anterior se eliberează in baza următoarelor documente conform prevederilor 
art. 10 alin. 6 din Legea nr. 196/2018: 

-certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii; 
-cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hot ărdre judecătorească 

rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico - financiară; 
-cazierul jiscal. 
Având in vedere că un numar de 13(treisprezece) persoane fizice au obtinut certificate de 

calificare pentru indeplinirea ocupatiei de condominii, se impune atestarea acestora în baza unei hotărâri 
a consiliului local, pe o perioadă de patru ani. 

Fată de cele prezentate, in conformitate cu prevederile art.2 lit. e şi lit. f art.10 alin.5, art.64 
alin.10 şi alin.11, art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea şi functionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, precum şi a art.129 alin.I şi art.196, alin.(1) lit. 
a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci proiectul de hotarâre in forma prezentata. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Popovici Nona 
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