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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 26
din 28 aprilie 2011

 

privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 aprilie 2011;               
                                                           

Având în vedere:
 - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 5836 din 08.04.2011;
- Raportul Compartimentului asociaţii de proprietari, înregistrat la nr. 5837 din 08.04.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 5838 din 08.04.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 52 alin.(1) şi art. 54 alin.(1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de

proprietari, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 22 alin.(2), art. 57 şi art. 58 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 16,  art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ã R Ã Ş T E :
 

Art.1.-Se aprobă Metodologia de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare
a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.-Se stabilesc următoarele taxe speciale privind obţinerea calităţii de administrator de imobil de către persoanele fizice şi de
autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari:

(a) taxă pentru participarea candidaţilor persoane fizice la evaluare în vederea obţinerii atestatului de administrator de
imobile.......................................50 lei;

(b) taxă pentru emiterea autorizaţiei, la persoanele juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de
proprietari.............................500 lei;

(c) taxă pentru viza anuală a autorizaţiei, la persoanele juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de
proprietari.......................100 lei.

Art.3.-Se numeşte comisia de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare a
persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari, în următoarea componenţă:

- Negură Mihăiţă, viceprimar - preşedinte
- Bilinschi Ilie, consilier local - membru
- Iordan Liliana, consilier Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu - membru                                     
- Cîrstiuc Nicolai, referent de specialitate Compartimentul asociaţii de proprietari - membru
- Juverdeanu Roxana, referent Compartimentul asociaţii de proprietari - secretar
Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.

103 din 23.12.2004 privind reorganizarea comisiei de atestare a persoanelor fizice care vor îndeplini funcţia de administrator de imobil în municipiul
Câmpulung Moldovenesc.

Art.5.- Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Vasile Vargan
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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