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    HOTĂRÂREA NR.176 
     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 rapoartele 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 şi rapoartele nr.181/2018 al Comisiei pentru Învăţământ,              
Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.183/2018 al Comisiei Servicii Publice, 
Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.187/2018 al Comisiei de Urbanism, 
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.189/2018 al Comisiei Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.192/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

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, coroborat cu 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 astfel: 
„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 aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii 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. 
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