
ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTĂRÂREA 
DIN 	.. 

Privind: aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca 
administrator de condominii organizat in data de 02.08.2021 şi eliberarea atestatelor. 

Iniţiator: Lucian - Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galati; 
Nr. delnregistrare şi data depunerii proiectului: 108/13.08.2021; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit In şedinţă  ordinară  in data de 1.2C 02?•201l; 
Avandin vedere: 

- Referatul de aprobare a iniţiatorului inregistrat sub nr. 43113/13.08.2021; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice hiregistrat sub nr. 

43114/13.08.2021; 	 , 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 
-art. 10 alin. 5 din Legea 196/2018 privind Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţinor de 

proprietari şi administrarea condominiilor; 
-dispoziţiile art. 129, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările i completările ulterioare; 
-În temeiul art. 139, alin. (1) şi art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare. 

HOTĂRĂSTE : 

Art.1 Se aprobă  lista cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator 
de condominii, organizat 1n data de 02.08.2021, conform anexei 1 care face parte integrantă  din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reInnoit 1n aceleaşi condiţii 1n care a 
fost emis. 

Art. 3 Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină  imposibilitatea exercitării 
activităţii de administrare a condominiilor. 

Cu data prezentei, orice altă  prevedere contrară  se abrogă. 
Art. 4 Prevederile prezentei hotădri vor fi aduse la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului General al 

UAT Municipiul Tecuci. 

PRES 	 DINŢĂ, 	 Contrasemneaza pentru legalitate 

Ckx-sinio e 	 Secretar general 
Jr. George Lucian Borsan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 108 / 13.08.2021 

Privind: aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca 
administrator de condominii organizat in data de 02.08.2021 şi eliberarea atestatelor. 

Initiator: Lucian - Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galati; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului: 108/13.08.2021; 	 . 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunitin şedinţă ordinarain data de  
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare a iniţiatorului Inregistrat sub nr. 43113/13.08.2021; 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice inregistrat sub nr. 

43114/13.08.2021; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.  	.; 
-art. 10 alin. 5 din Legea 196/2018 privind Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor; 
-dispoziţiile art. 129, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- temeiul art. 139, alin. (1) şi art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 Se aprobă lista cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator 
de condominii, organizat 1n data de 02.08.2021, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii i poate fi reinnoit 1n aceleaşi condiţii 1n care a 
fost emis. 

Art.3 Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină imposibilitatea exercitării 
activităţii de administrare a condominiilor. 

Cu data prezentei, orice altă prevedere contrară se abrogă. 
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului General al 

UAT Municipiul Tecuci. 

INITL4TOR 	 AVIZAT 
PRIMAR 	 SECRETAR GENER4 

Lucian-Grigore Costin 	 Jr. George Lucian Borşan 



Anexa 1 la HCL nr 	din 

Lista cu persoanele care au promovat examenul pentru obtinerea calităţii de administrator de 
condominii 

Nr. Crt. Nume şi Prenume Rezultat final 
1 38963 90 
2 39605 90 

Persoanele din tabelul de mai sus indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 6 din 
Legea 196/2018 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor şi prevederile art. 14 alin. 2 din HCL 167/28.12.2020. 

Preşedinte Comisie 
Ciprian-Gabriel iconuţoaie 	 Secretar 

Aura-Felicia Neacşu 


