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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice din Municipiul 

Alexandria în vederea practicării activităţii de administrator de imobile la asociaţiile de 
proprietari şi locatari 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa 
ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 32968/13.11.2015 a Primarului Municipiului 
Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 33275/16.11.2015 al Direcției Administrație Publică 
Locală; 

- H.C.L. nr. 16/18.07.2008 privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor în activitatea asociaţiilor de proprietari din municipiul Alexandria; 

- prevederile art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 58 din Hotărârea nr. 1588/19.12.2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. 1 şi alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 19, art. 39 alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi alin. 2 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea persoanelor fizice de pe raza 
Municipiului Alexandria în vederea practicării activităţii de administrator de imobile la 
asociaţiile de proprietari şi locatari, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

Art. 2 - (1) Atestatul persoanelor fizice în vederea practicării activităţii de 



 

2

administrator imobile la asociaţiile de proprietari şi locatari se eliberează pentru o 
perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României; 

                  (2) Se aprobă modelul Atestatului ce dovedeşte calitatea de 
administrator de imobile, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

Art. 3 - Atestatul poate fi retras de către primar dacă nu mai sunt îndeplinite 
condiţiile pentru exercitarea acestei activităţi; 
          Art. 4 - Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Comisiei de atestare a administratorilor de imobile şi 
Compartimentului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari, pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare. 
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