
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                            PROIECT 
 
 

    HOTĂRÂREA NR.______ 
     privind  modificarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea 

examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de 
administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru 

activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.303/2012 

   
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 26.04.2018; 
 Având  în vedere raportul nr.64852/2018 al Direcţiei Fond Locativ şi Asociaţii 
de Proprietari şi nr.65094/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Regulamentului pentru 
organizarea şi desfăşurarea examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea 
îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice 
specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2012; 

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, modificată şi completată și 
art.58 din Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari și Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată; 
  În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea 

examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de 
administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate 
pentru activitatea de administrare a imobilelor, după cum urmează: 
a) încetează efectele art.25 lit.g, art.26 lit.c, art.32, art.33, art.34, art.35, art.37 

și art.38 lit.a și d și art.59. 
b) se modifică titlul Capitolului V și va avea următorul conținut: 

„Retragerea certificatului de atestare a administratorului de imobile 
persoană fizică”; 

c) se modifică art.36 și va avea următorul conținut: 



„Certificatul de atestare poate fi retras de către autoritatea emitentă, la 
propunerea motivată a serviciului specializat din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova. Retragerea certificatului de atestare se dispune prin 
dispoziția primarului. În perioada în care persoana are atestatul retras în 
baza prezentului regulament, nu poate profesa pe baza unui atestat eliberat 
de o altă autoritate publică.” 

d) se modifică art.39 și va avea următorul conținut: 
„Retragerea certificatului de atestare se va comunica administratorilor de 
imobile în scris, de către Primarul Municipiului Craiova.”  

Art.2. Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.303/2012. 

Art.3. Regulamentul în forma modificată, după renumerotarea articolelor, va fi adus 
la cunoștință publică, prin grija Direcției Fond Locativ şi Asociaţii de 
Proprietari. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ și Control Asociații de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

                                          
 
 
 
 
                                                                                                        

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR, 

Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA FOND LOCATIV ŞI  
CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
SERVICIUL CONTROL ŞI  
MONITORIZARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
Nr.64852/19.04.2018 
 
              Se aprobă, 
                                                                                                                   PRIMAR, 
                                                                                                            MIHAIL GENOIU                                        
 
                           Avizat, 
                     VICEPRIMAR, 
                          ADRIAN COSMAN  
 

       

RAPORT, 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/20.12.2012 
referitoare la aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de 
atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi 
autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor 

 
 

 Atestarea persoanelor fizice care intenţionează să ocupe funcţia de administrator de 
imobil se face de către Primar, conform prevederilor art.54 din Legea nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare 
şi ale art.58 din Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007. 
 În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.303/20.12.2012 a fost aprobat Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea 
examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator 
de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare 
a imobilelor. 
  În cadrul acestui regulament s-a stabilit şi posibilitatea evaluării anuale a 
administratorilor de imobile care să confirme cunoştinţele însuşite în domeniul lor de 
activitate, condiţiile în care are loc evaluarea anuală şi consecinţele ce decurg ca urmare a 
nepromovării sau neprezentării la evaluarea anuală. 
 Astfel, în inţelesul art.15 coroborat cu art.32 alin.1 din Anexa la H.C.L. nr.303/2012, 
certificatul de atestare a pregătirii profesionale se obţine în urma promovării unui examen pe 
bază de probă scrisă şi o probă orală, organizat de Comisia de atestare, constituită prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova şi este valabil în condiţiile vizării sale anuale. 
 Vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, se efectuează potrivit 
dispoziţiilor art.32 - art.34 din Anexa la H.C.L. nr.303/2012, în urma promovării de către 
administratorul de imobile a unui test tip grilă ce conţine 20 de întrebări din legislaţia 
specifică activităţii de administrare a imobilelor, iar fiecare întrebare se notează cu cinci 
puncte. În acest caz, punctajul minim necesar pentru ca testul sa fie considerat promovat 
este 60. 



 Pornind de la prevederile art.37 din Anexa la H.C.L. nr.303/2012, sanctiunea 
nepromovarii examenului de evaluare este suspendarea certificatului de atestare al 
administratorilor de imobile, caz in care suspendarea nu poate fi mai mare de 4 luni, interval 
în care administratorul are obligaţia de a solicita o nouă evaluare şi de a promova testul.  
 Suspendarea are loc şi in situatia in care candidatul nu s-a prezentat, nemotivat, la 
evaluarea anuală stabilită şi nu a solicitat evaluare în următoarele 3 luni.  
 Evaluarea administratorilor de imobile a fost organizată anual, începând cu anul 
2013, ultima evaluare avand loc în data de 25.04.2017, iar din analiza rezultatelor obtinute 
de la instituirea evaluarii si pana in prezent, s-au constatat urmatoarele: 
 
Anul Total 

candidati 
care au 
solicitat 

evaluarea 

Data sesiunii 
initiale de 
evaluare 

Rezultate 
 

Data 
sesiunilor de 

reluare a 
procedurii de 

evaluare 

Rezultate reluare procedura de 
evaluare 

Admisi Respinsi Absenti  Admisi Respinsi Absenti 
2013 201 23.02.2013 180 18 3 19.03.2013 11 21 - 
      30.04.2013 1 5 2 
2014 182 15.03.2014 160 20 2 28.04.2014 3 1  
2015 200 14.03.2015 169 29 2 27.04.2015 25 10 1 
      28.09.2015 3 - - 
2016 193 19.03.2016 193 - - 20.04.2016 5 1 - 
2017 193 11.03.2017 185 8 - 25.04.2017 9 3 - 
  
 Situatia statistica medie releva faptul ca 90% dintre candidati au promovat examenul 
de evaluare din prima sesiune organizata de autoritatea locala, in timp ce restul candidatilor 
au obtinut note de trecere la evaluarile sustinute ulterior in termenul limita prevazut la art.37 
din Anexa la H.C.L. nr.303/2012. 
 Din analiza situatiei prezentate se poate constata faptul ca atestarea administratorilor 
reprezinta o dovada suficienta a pregatirii profesionale a acestora, astfel incat o reevaluare a 
competentelor profesionale ale acestora nu se mai justifică, fapt pentru care se impune 
modificarea cadrului legislativ privind evaluarea anuala. 
 Sub acest aspect,  modificarea „Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea 
examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator 
de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare 
a imobilelor”, ce se doreşte a fi adoptată, este un act normativ întrucât conţine reguli 
generale, de aplicabilitate repetată, iar destinatarii acestuia sunt un număr nedeterminat de 
subiecţi, motiv pentru care a fost supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin publicarea pe o perioadă de 30 de zile a 
anunţului nr.32305/21.02.2018 cu stabilirea termenului limită până la care persoanele 
interesate pot depune propuner, respectiv 05.04.2018. 
 În acest sens, autoritatea locala a primit în scris urmatoarele propuneri si sugestii: 
 a) 99 solicitari din partea cetatenilor care considera ca evaluarea anuala a 
administratorilor trebuie facuta in continuare deoarece acestia nu dovedesc cunoasterea 
legislatiei sau nu doresc sa o aplice; mai mult de atat, cetatenii sustin inasprirea conditiilor 
evaluarii anuale a administratorilor, astfel incat ocupantii acestor functii sa fie foarte bine 
pregatiti, iar populatia sa nu se mai intalneasca cu situatiile neplacute venite din partea 
administratorilor; 
 b) 3 solicitari din partea unor administratori in functie care considera evaluarea 



anuala ca fiind inutila. 
 Având în vedere situaţia prezentată mai sus în prezentul raport, recomandările 
cetăţenilor referitoare la menţinerea evaluării anuale, sunt neîntemeiate, insuficient 
motivate, aşa încât o astfel de propunere reprezintă o opinie restrănsă faţă de opinia generală 
prezentată anterior. 
 Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.58 din Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi în temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1, art.61 alin.2 
şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, modificarea 
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor 
fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor 
juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin H.C.L. 
nr.303/2012, după cum urmează: 

1. încetarea efectelor art.25 lit.g, art.26 lit.c, art.32, art.33, art.34, art 35, art 37 şi 
art.38 lit. a şi d şi art.59 din cadrul „Regulamentului pentru organizarea şi 
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii 
funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice 
specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”, aprobat prin  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2012; 

2. Modificarea titlului Capitolului V din cadrul „Regulamentului pentru 
organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în 
vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea 
persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a 
imobilelor”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.303/2012, care va deveni „Retragerea certificatului de atestare a 
administratorului de imobile persoană fizică”; 

3. Modificarea art.36, care va avea următorul cuprins ”Certificatul de atestare 
poate fi retras de către autoritatea emitentă la propunerea motivată a 
serviciului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Retragerea 
certificatului de atestare se dispune prin dispoziţia primarului.În perioada în 
care persoana are atestatul retras în baza prezentului regulament, nu poate 
profesa pe baza unui atestat eliberat de o altă autoritate publică”; 

4. Modificarea art.39, care va avea următorul continut ” Retragerea certificatului 
de atestare se va comunica administratorilor de imobile în scris, de către 
Primarul Municipiului Craiova”; 

5. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.303/2012. 
  

 
       PT. DIRECTOR EXECUTIV,                                               ÎNTOCMIT,                               

   Doina Miliana Pîrvu                                                      ŞEF SERVICIU                                                                                       
                  Nuţi Alina Mateescu 
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