
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PROIECT DE HOTARARE 
NR. 77644/21.12.2020 

Privind: reorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc sa alba 
calitatea de administrator de condominii, a reorganizarii cornisiei de solutionare a contestafillor 
pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominii precum si 
modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru atesta lfea 
administratorilor de condominii. 

Initiator: Lucian - Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 77644/21.12.2020; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta  Ofc w/r6Win  data de 	 

Avand in vedere Referatul de aprobare a initiatoruiui inregistrat sub nr. 77645/21.12.2020; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice sub nr. 
77646/21.12.2020; 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr4 2--/ 
Avand in vedere prevederile: 

- art. 10 alin. 5 din Legea 196/2018 privind infiintarea, organizarea i functionarea asociatiilor de 
proprietari i administrarea condominiilor; 

-Avand in vedere dispozitiile art. 129, aim. (1) din Ordonanta de Urge* a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare; 

-in temeiul art. 139, aim. (1) si art.196, alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta. a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile i completarile ulterioare, 

HOTARASTE : 

Art. 1 Cu data prezentei se reorganizeaza comisia de atestare a persoanelor fizice care doresc sã 
aiba calitatea de administrator de condominii i va avea urmatoarea componenta 
	  - presedinte 
	 - membru 
	 - membru 
	 - secretar 

Art. 2 Cu aceeasi data se reorganizeaza comisia de solutionare a contestatiilor, in urmatoarea 
componenta : 
	 - presedinte 

	 - membru 
	 - membru 
	 - secretar 

Art. 3 Se aproba. Regulamentul de organizare i desfasurare a examenului pentru obtinerea calif* 
de administrator de condominii, anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Cu data prezentei, once alta prevedere contrara se abroga. 
Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Secretarului General al 

UAT Municipiul Tecuci. 

INITIATOR 
PlrAR 

Lucian rigore 
/kJ  

AVIZAT 
SECRETAR GENERAL. 

Jr. George Lucian Borsat 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

UAT MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 77645/21.12.2020 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: reorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc sa 
alba calitatea de administrator de condominii, a reorganizArii comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru atestarea persoanelor fizice care an calitatea de administrator de 
condominii precum i modificarea Regulamentului privind organizarea i desf4urarea 
examenului pentru atestatea administratorilor de condominii. 

Pe raza UAT a Municipiului Tecuci proprietarii de apartamente sunt organizati intr-un 

numar de 28 de asociatii de proprietari care sunt conduse de cane un pre§edinte §i un comitet 

executiv. Comitetul executiv reprezentat de pre§edinte angajeaza pentru activitatea de 
administrare a asociatiei de proprietari o persoana atestata pentru indeplinirea acestei functii. 

Persoanele fizice care au calitatea de administrator de condominii sunt atestate de care 

primar in urma sustinerii unui examen in fata comisiei de examinare. 

Datorita faptului cã pe raza UAT Municipiul Tecuci sunt asociatii de proprietari care nu 
au angajat personal calificat pentru functia de administrator si in urma solicitarilor scrise a 
acestora se impune organizarea unui concurs pentru acreditarea persoanelor fizice ca 

administrator de condominii. 
Pentru organi7nrea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sA °Nina 

calitatea de administrator de c,ondominii se impune reorganizarea comisiei pentru atestare si a 
comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si actualizarea Regulamentului privind 

organizarea si desfa§urarea examenului pentru atestatea administratorilor de condominii 

conform modificarilor legislative din perioada 2018-2020. 
Avand in vedere aspectele mentionate consider ca este oportuna promovarea proiectului 

de hotarare in forma prezentata. 

PRI1VJAR, 

Lucian-Giryg?re Costin 

R 



JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL MON1TORIZARE SERVICII PUBLICE 
Nr. 77646/21.12.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: reorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc sa aibã 
calitatea de administrator tie condominil, a reorganizãrii comisiei tie solutionare a contestatiilor 
pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominii precum i 
modificarea Regulamentuiui privind organizarea i desfãurarea examenulni pentru atestatea 
administratorilor tie condominil. 

Având in vedere cã In data de 28 septembrie 2018, Legea nr. 196/2018 privind Infiintarea, 

organizarea §i functionarea  asociatiilor de proprietari §i administrarea condominiilor a inlocuit vechea 

lege a asociatiilor §i anume Legea nr. 230/2007 precum §i normele metodologice de aplicare a acesteia 

respectiv Hotararea de Guvem nr. 1588/2007 se impune modificarea Regulamentului privind 
organizarea §i desfàurarea examenului pentru atestarea administratorilor de condominii. 

Astfel, unul din principalele objective ale Legii nr. 196/2018, este profesionalizarea 
administratorilor In scopul prestarii unor servicii de calitate In interesul proprietarilor, impunandu-se 

nivelul minim de pregãtire prevzut de lege pentru administratorii de condominii având In vedere 
atributiile, competentele §i raspunderile acestora. 

In baza 1egislaiei anterioare, respectiv Legea nr. 230/2007 §i Hotárârea Guvernului nr. 
1588/2007, obtinerea unui certificat de calificare profesionalä flu era o conditie obligatorie, fapt pentru 

care atestatul avea drept scop certificarea calitAtilor profesionale ale persoanelor care doreau sA practice 

activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile  de proprietari, fdrá a se asigura prin lege 
condiflile pentruformarea profesionalà a administrator//or de condominii. 

In acest sens, potrivit art. 106 din Legea nr. 196/2018 ,,persoanelefizice atestate pentrufunc/ia 
de administrator In conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind mnflinfarea, organizarea i 
funclionarea asociafulor de proprietari, Cu modijIcárile fi completarzle ulterioare, pot Indeplini funcfIa 
de administrator numai dacà, In termen de 12 luni de la intrarea In vigoare a legil, ob/in certificate de 
calificare profesionaià care dovedesc calWcarea profesionalâ pentru a Indeplini ocup a/ia de 

administrator... ". 
In conformitate cu prevederile art. 108 aim. 1 din Legea nr. 196/2018 privind Inflintarea, 

organizarea §i flinctionarea asociatiiior de proprietari §i administrarea condominiilor ,, in termen de 3 
luni de la data intrárii In vigoare a legii Ministerul Educafiei Nafionale Fi Ministerul Dezvoltdrii 
Regionale i Administrafiei Pub/ice, In colaborare cu asociafille profesionale vi de reprezentare ale 
asociaflulor de proprietari, propun actual izarea standardului ocupafional privind ocupafia de 
administrator de condominii ". 

In ceea ce privete Standardului ocupaionai privind ocupatia  de administrator de condominii, 

având in vedere si necesitatea coroborArii Ordinuiui comun al Ministrului muncil §i protectiei  sociale §i 

al Preedintelui Institutului National  de Statisticã nr. 1832/856/2011. privind aprobarea Clasificãrii 

ocupaiiior din România - nivel dë dcupàie, ëu prevedérile Legii nr. 196/2018, In sensul ctualizärii 
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acestuia prin introducerea ocupatiei de administrator de condominii, Ministerul Dezvoltaxii Regionale si 
Administratiei Publice a efectuat toate demersurile necesare in vederea actualizarii Nomenclatorului 
calificarilor de cdtre Ministerul Munch i si Protectiei Sociale. in unna acestor demersuri, a fost finalizata 
procedura de actualizare a Nomenclatorului calificarilor in conformitate cu prevederile Clasificarii 
Ocupatiilor din Romania si ale Standardului ocupational pentru ocupatia de administrator de condominii 
cod COR 515303. 
In acest sens, procesul a fost finali72t in data de 18.06.2019, °data cu avizul favorabil formulat de 
Ministerul Muncii i Protectiei Sociale pentru actualizarea Nomenclatorului calificarilor prin 
introducerea calificarii administrator de conclominii. 
Avand In vedere demersurile suplimentare necesare armonizar'ii legislatiei in vigoare respectiv 
modifiearea Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) si a Nomenclatorului calificarilor conform 
prevederilor Legii nr. 196/2018, procedurile necesare in vederea autorizarii furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor si in vederea obtinerii certificatelor de calificare profesionala, termenul prevazut 
la art 106 din Legea nr, 196/2018 nu a mai constituit un termen suficient i rezonabil, motiv pentru care, 
prin Ordonanta Guvemului nr.21/2019, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei nr.708 din 28 august 
2019, termenul prevcizut la art. 106 din Legea nr.196/2018 a fost prorogat pan:4 la data de I ianuarie 
2021. Cu alte cuvinte, administratorii care detin in prezent certificate de calificare pentru ocupatia de 
administrator imobile potrivit standardului ocupational vechi, pot saIi desfasoare activitatea i dupa 
data de 01.01.2021, numai cu conditia sustinerii cursului de calificare in conformitate cu noul standard 
ocupational ce a fost actualizat prin introducerea ocupaliei de administrator de condominii, care 
pastreaza acelasi Cod COR 515303, se incadreaza tot la nivelul 3 de calificare pentru care este necesar 
un program de educatie i formare profesionala cu o durata totala de 720 de ore. 

In municipiul Tecuci sunt asociatii de proprietari care nu au angajate persoane calificate pentru 
postul de administrator de condominii intrucat nu au putut sustine examenul pentru eliberarea atestatului 
motivat de schimbafile legislative. 

Pe cale de consecinta, potrivit prevederilor art. 10 alin. 5 din Legea nr. 196/2018 „la propunerea 
compartimentelor specializate in sprifinirea, indrumarea ci controlul asociatiilor de proprietari din 
cadrul autorita(ii administratiei publice locale, primarul, in beim unei hotardri a consiliului local, 
atest persoanele fizice in vederea dobandirii caliteitii de administrator de condominii". 

Potrivit art. 64 alin. 10 si aim. 11 „atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii i poate fi 
reinnoit in acelemi conditii in care a fost emis" §i aim. 11 „expirarea, su,spendarea sau retragerea 
atestatului determina automat imposibilitatea exercitarii activitafii de administrare a condominiilor". 

Faca de cele prezentate, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. e si lit. f art. 10 alin. 5, art. 64 
alin. 10 si aim. 11 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatillor de 
proprietari i administrarea eondominiilor, Ordonanta Guvemului nr. 21/2019 pentru prorogarea 
termenului prevazut la art.106 din Legea nr. 196/2018, Ordonanta Guvemului nr. 129/2000 republicatd 
privind formarea profesionala a adultilor, precum si a art. 129 alin. 1 si art.196, alin.(1)lit. a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci proiectul de hotarare. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Popovici Nona 



Anexa ur. 1 la IICL nr. 	din 	28 .12.2020 

REGULAMENT 
de organizare §i destnrare a examenulni pentru obtinerea calitä4ii 

de administrator de condotninii 

CAPITOLUL I 
Procedura de examen 

Art. 1. (1). La examenul pentru obtinerea calitAtii de administrator de imobile, se pot 
prezenta persoanele fizice care au capacitate deplinA de exercitiu i sunt apte din punct de vedere 
medical. 

(2). Persoanele fizice care solicitä Inscrierea la examenul pentru obtinerea calitAtii de 
administrator de imobile, trebuie sä indeplineasca urmãtoarele conditii: 

- Sa aibä Cel puin studii mcdii finalizate cu diploma de bacalaureat; 
- Vârsta peste 18 ani; 
- SA aibà capacitate deplinã de exercitiu; 
- SA flu fi fost condamnatã definitiv. 
Art. 2. (1). In vederea Inscrierii !a examenul pentru obtinerea calitatii de administrator de 

imobile, candidatul, va depune la registratura UAT Municipiu! Tecuci un dosar cu urmàtoarele 
acte: 

a) cererea tip de Inscriere; 
b) curriculum vitae In model european; 
c) act de identitate B.I. / C.I. - original §i copie xerox; 
d) acte!e de stare civilä (certificat de natere, certificat de cäsAtorie, act de divort, dacä 

este cazul),original Si copie xerox; 
e) actele de studii (minimum diploma de baca!aureat), original i copie Xerox; 
1) carte de muncä - original §i copie xerox 
g) cazierul judiciar care sà ateste cã flu a suferit nicio condamnare, prin hotãrâre 

judecätoreascã rämasä definitivä, pentru o infractiune de naturä economico - 
financiarä , In original i In termen de valabilitate; 

h) cazier fiscal in original; 
i) certificat de calificare profesionalã pentru ocupaia de administrator de condominii; 
j) declaratie pe proprie raspundere cu urmãtoru! continut ,, Cunoscând prevederile art. 

326 din Noul Cod penal declar faptul cA nu am suferit nici o condamnare care, 
potrivit legislaiei In vigoare, interzice dreptul de gestiune §i de administrare", In 
original; 

k) adeverintA medicalä e!iberatã demedicul de familie Cu specificaia ,, clinic sänAtos", 
In original; 

I) recomandare din partea preedinte!ui sau al comitetului executiv al asociatiei de 
proprietari (valabilã pentru persoanele care sunt In conducerea asociatiei  de 
proprietari sau angajate); 

m) Dosar cu ina. 



(2). Functionarul  din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul UAT Municipiul 
Tecuci care verificã dosarul cu documentele prevazute la aIm. (1) asigurA certificarea,, conform 
cu originalul "a copiilor xerox depuse. 

(3). In situatia In care dosarul se transmite de cAtre solicitant prin intermediul serviciilor 
potale, documentele preväzute la aIm. (1) trebuie sA fie legalizate de un notar public, In 
conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1995 a notarilor publici i a activitatii notariale, cu 
modificArile i cornpletarile ulterioare, caz in care nu mai este necesarA prezentarea In original a 
inscrisurilor de la punctele c), d) §i e), . 

CAPITOLUL II 
Organizarea 4i desfurarea examenului. Notarea probelor. 

Seciunea 1 - Reguli generak 

Art. 3. Sesiunile de examen vor fi organizate, de regulA, o data pe sernestru, tinând cont 
i de numruI soiicitäriior primite care nu trebuie sa fie mai mic de doua. 

Art. 4. Dosarele trebuiesc depuse cel mai tãrZiU cu 5 de zile Inainte de data stabilitA 
pentru examen-  

Art. 5. (1). Data, ora, locul i bibliografia examenului vor fi aduse la cunotinta 
solicitantului, prin afiare la sediul UAT Municipiul Tecuci, cu minimum 20 de zile Inainte de 
data desfurArii examenului. 

(2). In anuntul  de  sustinere  a exarnenului, se vor mentiona  data, ora i locul atAt pentru 
proba scrisA, cat i pentru interviu, cu respectarea termenelor din prezentul Regulament. 

Art. 6. In vederea organizarii examenului, Comisia de examinare va stabili bibliografia 
selectivA, cu incidenta asupra activitAii de administrare imobile 

Art. 7. Examenul constA In 3 etape, §i anume: verificarea §i validarea dosarelor de 
candidat, proba scrisA §i interviul. 

Seciunea 2- Etapa verificãrii i validArii dosarelor de candidat 

Art. S. (1). Comisia de examinare verificA dosarele candidatilor, astfel cum au fost 
primite de compartimentul de specialitate din cadrul UAT Municipiul Tecuci. 

(2). In urma operaiunii de la aIm. (1) Comisia de examinare stabilete admiterea sau 
respingerea dosarului. Un dosar poate fi respins doar In cazul In care nu contine  toate Inscrisurile 
prevazute la art. 2 aIm. (1) i din analiza acestora rezultä cA flu Indep1inete conditiile legale sau 
medicale pentru a exercita aceastA calitate. 

Seciunea 3 - Proba scrisà 

Art. 9. (1). Proba scrisà se desfoarA pe parcursul unei singure zile. 
(2). Proba scrisA consta mntr-un test grila compus din 5 intrebAri, cotate astfel IncAt prin 

Insumare sà rezulte 100,00 de puncte. 
(3). Durata probei scrise este de maximum 2(douA) ore. 
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Art. 10. (1). Cu 30 de minute inainte de Inceperea probei scrise, se va face apelul 
nominal al candidatilor In vederea verificãrii identitãtii acestora, pe baza cartii de identitate/ 
buletinului de identitate. 

(2). Dupa semnarea de cAtre candidati a tabelului de prezenA, ieirea din said a acestora, 
sub once motiv, frA acceptul unui membru al comisiei de examinare, atrage eliminarea din 
examen. Accesul candidailor care Intârzie sau al oricAror alte persoane stràine, in afara 
membrilor Comisiei de examinare, In sala de examen este interzis. 

(3). Dupä Indeplinirea formalitatilor  prealabile, membrii Comisiei de examinare prezintä 
candidatilor plicul sigilat care contin 5 Intrebãri, care va constitui subiectul examenului. 

(4). Subiectele vor fi rezolvate, sub sanciunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie 
asigurate de Comisia de examinare, purtand tampila acesteia in colul din stânga sus, jar in 
coltul din dreapta sus, numele i prenurnele candidatului, ce va ft completat de acesta. De 
asemenea, pe colile care constituie ciorne, puse la dispoziie i tampilate de Comisia de 
examinare, fiecare participant trebuie sä-i Inscrie numele §i prenumele In clar. 

(5). In cazuri justificate un candidat poate solicita pärAsirea temporarä a sãlii de examen, 
jar In acest sens el trebuie sã fie Insotit  de un membru al Comisiei de examinare, pânã la 
Inapoierea in sala de examen. 

(6). In Incáperea In care are bc examenul, pe toatã perioada derulãrii acestuia, inclusiv a 
formalitãtilor prealabile §i a cebor ulterioare finalizärii examenului, candida4ilor flu le este 
permisä detinerea  sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile ori a oricäror 
alte mijloace de comunicare la distant! 

(7). Nerespectarea dispoziiilor art. 10 alin. (6) din prezentul Regulament atrage 
eliminarea din examen. Comisia de examinare, constatând utilizarea unor surse de iriformare 
nepermise, inclusiv copierea lucrArilor altor candidati, va elimina candidatul respectiv din sal, 
va face mentiunea "analat "pe lucrare §i va consemna cele intamplate Intr-un proces-verbal. 

(8). Candidatii eliminati din examen sau cei care au Intârziat vor putea participa la o 
sesiune ulterioarä de examinare, In conditiile prezentului Regulament. 

(9). Candidatul are obligaia de a preda lucrarea §i ciornele folosite, la expirarea timpului 
alocat probei scrise, semnnd borderoul special Intocmit In acest sens. Ultimii 2 candidati rAmân 
In said pâna la predarea tuturor lucrãribor. 

(10). Este declarat admis la proba scrisä, candidatul care a acumu!at un total de minim 60 
de puncte din maxim 100 de puncte posibile. 

(11). Lista rezultatelor probei scrise va fi afiatä In ziva examenului, la sediul UAT 
Municipiul Tecuci. 

Art. 11. (1). Contestatiile  la proba scrisá se formuleazä In scris §i se depun la registratura 
UAT Municipiul Tecuci In termen de cel mult 24 de ore de la afiarea rezultatelor, sub 
sanctiunea decãderii din acest drept. 

(2). Contestatiile la proba scrisä se solutioneaza in 24 de ore de cätre Comisia de 
solutionare a contestatiibor. 

(3). Solutia data de cätre Comisia de solutionare a contestatiilor este definitivà §i se 
afieazä la sediul UAT Municipiul Tecuci, 

Sectiunea 4 - Interviul. 

Art. 12. (1). Candidatii declarati admii la proba scrisä, inclusiv cei cärora be-au fost 
admise contestatiile  pot  sustine  proba interviului. 
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(2). In cadrul probei respective, se verificã cunotinteIe asimilate din bibliografia 
comunicatA pentru sustinerea examenului. 

(3). Interviul constA In extragerea de cAtre candidat a unui bilet din cele 5(cinci) existente 
care contine  2(douä) Intrebàri. 

(4). Fiecare membru al comisiei va puncta rãspunsul formulat de candidat, cu puncte de 
la unu la o sutà In functie  de corectitudinea acestuia. 

(5). Intrebãrile §i raspunsurile la interviu, se consemneazä In procesul-verbal al probei 
interviului, alAturi de datele de identificare ale candidatului, de cätre secretarul Comisiei de 
examinare. 

(6). Dupä acordarea de cAtre membrii comisiei a punctajului, se face media aritmeticA a 
punctelor Intrunite, care reprezinta rezultatul probei interviului, consemnat ulterior Intr-un tabel. 

(7). Este declarat admis, In urma sustinerii  probei interviului, candidatul care a obinut 
minimum 50 de puncte dintr-un total de 100 puncte. 

(8). Rezultatul se consemneazä Intr-un proces-verbal, Intocmit de Comisia de examinare 
se afieazä La sediul UAT Municipiul Tecuci. 

Art. 13. (1). Contestatiile La proba interviului se formuleazã In scris §i se depun La 
registratura UAT Municipiul Tecuci in termen de ccl mult 24 de ore de la afiarea rezultatelor La 
interviu, sub sanciunea decãderii din acest drept. 

(2). Contestatiile la proba interviului se solutioneazä In 24 de ore de ctre Comisia de 
soluionare a contest4iilor. 

(3). Solutia data de cãtre Comisia de solutionare a contestatiilor este definitivä §i se 
afieazã La sediul UAT Municipiul Tecuci. 

Sectiunea 5- Nota finalä 

Art. 14. (1) Nota finalã se obtine fàcându-se media aritmeticã Intre proba scrisä i 
interviu. 

(2) Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie sA obinã minim 70(aptezeci) puncte. 

Sectiunea 6 - Dispoziii finale 

Art. 15. (1). Candidatul care a fost declarat admis, urmeazA sã intre In posesia Atestatului 
care ii certificã calitatea de administrator de imobile. 

(2). Lista rezultatelor finale va fi afiatä, La sediul UAT Municipiul Tecuci. 
(3). Intreaga documentatie care a stat la baza desffiurärii examenului va fi arhivatA, prin 

grija Comisiei de examinare. 
(4). Pânä La eliberarea atestatului de administrator de imobile, candidatul declarat admis, 

flu poate profesa ca administrator de imobile. 
Art.16 .Se elibereaza, fara examen, Atestatul care certifica calitatea de administrator de 

imobile persoanelor fizice atestate pentru funcia de administrator in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 230/2007.privind inflintarea, organizarea i functionarea asociatiilor de proprietari, cu 
modificärile §i completarile ulterioare depun urmAtoarele documente: 

-certificatul de calificare profesionala pentru ocupatia  de administrator de condominii; 
-cazierul judiciar care sä ateste cA nu a suferit nicio condamnare, prin hotärâre 

judecätoreascä rämasä definitivä, pentru o infractiune de naturA economico - financiara; 
-cazierul fiscal. 

ru 



CAPITOLUL III 
Eliberarea i retragerea atestatului 

Art. 17. (1). Atestatul de administrator de imobile se elibereazA prin grija Comisiei de 
examinare, in termen de maxim 60 de zile de la data afiarii listei cu persoanele care au 
promovat examenul. 

(2). Primarul UAT Municipiul Tecuci, in baza unei hotarari a consiliului local, atestA 
persoanele fizice in vederea dobandirii calitAtii de administrator de condominii i semneaA  

atestatele. 
Art. 18. Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei 

hotArari judecatore§ti definitive, in cazul in care instantele judecAtoreti competente au stabilit 
existenta unui prejudiciu cauzat de administrator. 

CAPITOLUL IV 
Dispozilii finale 

Art. 19. (1). Prevederile Regulamentului se comp1etea7A cu dispozitiile altor acte 
normative in domeniu. 
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