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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de imobile 

şi a înfiinţării Comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de imobile   

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de______________ 

Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al 

Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică 

Locală, înregistrat cu nr. 61440 din 17.07.2018, prin care s-a propus modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 243/2008 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea 

administratorilor de imobile şi a înfiinţării comisiei pentru atestarea administratorilor de 

imobile, 

Având în vedere prevederile Cap. VII, art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Cap II, art. 22 şi Cap IV, art. 58 din HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale Legii nr. 52 din 

2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 16; art. 45 alin. (1); art. 61 

alin. (2), alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILIULUI LOCAL NR. : 
……………………………. 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAŞOV 
ADRIANA GORAN 

………………… 

http://www.brasovcity.ro/
http://legis.pmbv.lan/zlegis/oficiale/index/act/83753/datac/2008-01-17


  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind atestarea/autorizarea administratorilor de 

imobile şi înfiinţarea comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de imobile, conform 

Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă componenţa Comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de 

imobile, astfel: 

- şeful Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari – preşedintele comisiei, 

- consilier juridic din cadrul Direcţiei Juridice de Administraţie Publică Locală – 

membru, 

- inspector cu studii de specialitate în domeniul ştiinţelor economice din cadrul 

aparatului propriu – membru. 

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 243/2008 

privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de imobile şi înfiinţarea 

comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică 

Locală – Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Atribuţia şi funcţia 

 
Numele şi prenumele 

Data  
Semnătura Intrare Ieşire 

1. 
Iniţiator  

PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BRAŞOV 

GEORGE SCRIPCARU    

2. VICEPRIMARUL 
MUNICIPIULUI BRAŞOV COSTEL MIHAI    

3. Vizat Director executiv 
D.J.A.P.L. 

MARIA ANDA 
ZAMORA    

4. Verificat Şef Serviciu CLAUDIA URDEA    

5. Elaborat CORINA BUCURENCIU    
                                                                                                                                F: 024 

 
 


