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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA 

 
Nr. 83 din 16.07.2010 

 
Privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care au 

 obţinut calificativul “Admis” la examenul de atestare în calitatea 

de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 12071 din 13.07.2010 iniţiată de 

către Primarul Municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 12072 din 13.07.2010 întocmit de către Direcţia 

Audit, Control şi Autorizări; 

 Văzând avizul favorabil nr. 15 din 16.07.2010 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 85 din 

16.07.2010 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12272 din 

16.07.2010 dat de către Secretarul municipiului Roman; 

 Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, ale art. 58 din 

H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari, ale art. 22 din cap. IV al H.C.L. Roman nr. 13/28.01.2010 pentru 

aprobarea “Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice 

care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la asociaţiile de 

proprietari; 

 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 6, lit. “a2, pct. 16, ale art. 45, 

precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Lista nominală cu persoanele care au obţinut 

calificativul “Admis” la examenul de atestare în calitatea de administrator de 

immobile, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Persoanele fizice atestate vor beneficia de eliberarea unui atestat 

emis de către Primarul municipiului Roman pe perioadă nedeterminată,  ce are  

drept scop certificarea calităţilor profesionale ale candidatului declarat “Admis” 

şi care este valabil pe tot teritoriul României. 

  

 Art. 3. Hotărârea va fi comunicată prin grija Secretarului municipiului 

Roman autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ 

                 Consilier,                                                     Secretar, 

        Ing. Constantin GHICA                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


