
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.85 
PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI DE PE 

RAZA MUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DIN DATA DE 26 
MARTIE 2013 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 
2013. 

Examinând proiectul de hotărâre privind atestarea în funcţia de administrator de imobile la 
asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Tulcea a persoanelor fizice care au promovat examenul 
din data de 26 martie 2013, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. 
11042 din 10 mai 2013 şi procesul verbal al comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de 
administrator de imobile în cadrul asociaţiilor de proprietari din data de 26 martie 2013 înregistrat, sub 
nr. 7725 din 29 martie 2013; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

În temeiul art. 36 alin. 1 şi 9, art.45 alin. 1 şi 6 şi art.49 alin. 1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se atestă în funcţia de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari de pe raza 

municipiului Tulcea următoarele persoane fizice care au absolvit examenul de atestare din data de 26 
martie 2013 : 

- GRIGORAS GEORGETA 
- KERESZTES ANISOARA 
- POPA LIGIA 
- TROFIMOV IULIANA 
- IVANOV MIRELA 
- BADULESCU ELENA 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea să dispună atestarea şi eliberarea 

certificatelor de atestare persoanelor nominalizate în art.1.   
Art.3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, persoanelor şi 

autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

  Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 

 
 


