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A N U N T 

 

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, organizeaza in 
perioada  14.11.2016  (proba scrisa)  -  16.11.2016 (interviu), orele 1000 (ambele probe) examen pentru 
atestarea persoanelor fizice din Municipiul Alexandria in vederea practicarii activitatii de administrator de 
imobile la asociaţiile de proprietari şi locatari, conform art. 54 din Legea nr. 230/2007 (*actualizată*) 
privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. 

 
Conditii participare examen: 

- să aibă cetăţenia română; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfăşurarii unei astfel de activităţi, confirmată în scris 

de medicul de familie; 
- să aibă pregătirea profesională corespunzătoare postului de administrator (cursuri de 

administrator imobile); 
- să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru savârşirea 

unei infracţiuni. 
Cei interesati vor depune un dosar cu urmatoarele acte : 

- cererea de atestare adresată Primarului Municipiului Alexandria  
- curriculum-vitae; 
- copie de pe cartea de identitate; 
- copii de pe certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (unde este cazul); 
- copii de pe actele de studii ( cel puțin studii medii) şi cursuri de calificare; 
- certificatul de cazier judiciar; 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie ;        
- adeverinta medicala eliberata de medicul psihiatru din care sa rezulte ca este apt din punct de 

vedere medical pentru a indeplini functia de administrator de imobile. 
Termenul limită de depunere a documentelor este data de  31.10.2016. 
 

Bibliografie examen: 

 
1.Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata 

in M.O. nr. 490/23.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. H.G. nr. 1588/2007 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind 

infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; 

3.Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementarilor contabile 

pentru persoane juridice fara scop patrimonial; 

4. Legea nr. 22/1969 actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in 

legatura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;  

5. Hotararea Consiliului Local nr. 16/18 iulie 2008 privind stabilirea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor în activitatea asociațiilor de proprietari din Municipiul Alexandria; 
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