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H O T Ă R Â R E A   nr.  147 / 2019 

privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice 

în vederea dobândirii calității de administrator de condominii 

 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 100/19.08.2019,  referatul de aprobare al Primarului 

Oraşului Geoagiu nr. 100/ 19.08.2019 prin care se propune aprobarea metodologiei de atestare a 

persoanelor fizice  în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, raportul de 

specialitate al Arhitectului șef nr. 148/21.11.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr. 8193/28.11.2019, nr. 8200/28.11.2019 și nr. 8207/28.11.2019 

Reţinând că a fost îndeplinită  obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de 

a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative aşa cum este reglementată de Legea nr. 

52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

In baza prevederilor art. 10 alin. (5) și art. 64 alin. (9) din Legea nr. 196 /2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

In conformitate art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”s” și alin (14) şi ale art. 139, alin. (1), 

din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă metodologia de atestare a persoanelor fizice  în vederea dobândirii calității 

de administrator de condominii, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2.  Aprobă modelul Atestatului privind dobândirea calității de administrator de 

condominii, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Imputerniceste Primarul orasului Geoagiu, în funcţie, sa semneze atestatele de 

administrator de condominii pentru persoanele fizice care îndeplinesc condițiile stabilite prin 

Metodologia prevăzută la art. 1, la propunerea Serviciului Arhitect Șef.. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; Serviciului Arhitect Șef . 

- Se aduce la cunoștință publică. 

Geoagiu, 29.11.2019 

              Preşedinte de  şedinţă                                                             Contrasemnează  

               Ing. Mariș Simion                                                                   Secretar General 

                                                                                                               jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
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                                                                           Anexa la HCL nr. 147/2019 

  

METODOLOGIA 

de atestare a persoanelor fizice 

în vederea dobândirii calității de administrator de condominii 

 

Preambul: Prezenta ”Metodologie de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calitâții 

de administrator de condominii” a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr.196 din 20 

iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condomiilor, promulgată la data de 30 iulie 2018 de Decretul 588/2018. 

Art. 1. Administratorul de condominii, care desfășoară activități de administrare tehnică și 

întreținere proprietăți comune (administrare propiu-zisă a structurii imobiliare, a instalațiilor și a 

tuturor elementelor proprietății comune, aflate în proprietate sau în administrarea asociației) și 

administrare financiară (contabilitate și caserie), sunt atestați în condițiile prezentei metodologii.  

Art. 2.  Pot fi atestați ca administratori de condominii numai persoanele fizice care îndeplinesc 

următoarele condiții: 

a) au capacitate deplină de exercițiu  

b) sunt apte medical pentru desfășurarea activității 

c) au domiciliul pe teritoril administrativ al orașului Geoagiu 

d) au diplomă de bacalaureat 

e) au obținut certificat de atestare profesională pentru ocupația de administrator de condominii. 

Art. 3.  Nu pot fi atestați ca administratori de condominii persoanele fizice care: 

a) au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu 

intenție a unei infracțiuni 

b) pensionarii beneficiari de pensie anticipată 

c) pensionarii beneficiari de pensie de invaliditate gradul I și II 

Art. 3.1 Persoanele cu pensie de invaliditate de gradul III, pot fi atestate ca administratori de 

condominii cu condiția ca să desfășoare această activitate maxim patru ore pe zi. 

 Art. 4. Atestarea persoanelor fizice care au cerut Certificat de atestare a calității de administrator 

de condominii este făcută de Primarul orașului Geoagiu, la propunerea Serviciului Arhitect Șef. 

 Art. 5.  La cererea (cerere tip) de atestare solicitantului se vor anexa următoarele documente: 

a) act de identitate (în copie, la depunerea dosarului se va prezenta originalul) 

b) certificat de calificare profesionala pentru ocupația de administrator de condominii (în copie, 

la depunerea dosarului se va prezenta originalul) 

c) curriculum vitae (original) 

d) adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru 

calitatea de administrator de condominii (original) 

e) certificat de naștere și certificat de căsătorie (acolo unde este cazul), (în copie) 

f) diplomă de bacalaureat (în copie, la depunerea dosarului se va prezenta originalul) 

g) certificat de cazier judiciar, nu mai vechi de 20 de zile (original) 

h) cazier fiscal, nu mai vechi de 20 de zile (original) 

i) declarație pe propria răspundere conform căreia solicitantul nu este în curs de urmărire 

penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (original). 

j) Chitanță pentru suma de 100 lei, reprezentând contravaloarea examinarii (original) 

Art. 6. Dosarul candidatului va fi verificat de catre o Comisie care: 

- în termen de 5 zile de la depunere: 

- va accepta dosarul și va stabili data examinarii, în acord cu solicitantul, în termen de 30 de zile 

de la acceptare. 
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-va solicita informații suplimentare și după primirea acestora în acord cu solicitantul va stabili 

data examinarii. Completarea dosarului se va face de către solicitant se face în termen de 5 zile de 

la solicitare. Daca completarea dosarului nu se face in termen de 5 zile, dosarul va fi respins si actele 

restituite. 

-va respinge dosarul și va restitui actele depuse solicitantului. 

-în termen de 40 de zile de la depunerea dosarului se va organiza examinarea solicitantilor. Data 

și ora examinarii se va stabili în acord cu majoritatea candidatiilor. 

Art.7. Examinarea candidatilor: 

- la examinare sunt acceptati doar candidatii care au dosarul complet si au achitat taxa de 

examinare de 100 de lei.  

      - examinarea consta din rezolvarea unui test grila continând 10 întrebari.  

- comisia de examinare va întocmii minim trei seturi de teste de cate 10 întrebari care vor fi 

prezentate candidatilor in plic inchis. Prin tragere la sorti se va alege unul din plicuri. Timpul de 

rezolvare a testului este de 50 de minute. 

- Pentru fiecare raspuns corect se acorda 1 punct. Este considerat promovat candidatul care obtine 

minim 7 puncte. 

- Întrebarile in testul grilă vor fi formulate cu precadere din Legea nr.196 din 20 iulie 2018 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condomiilor și din 

Legea locuinței nr.114 din 11 octombrie 1996. 

- În cazul candidatilor respinsi, o reexaminare poate avea loc după minim 6 luni. Candidatilor 

respinși nu li se restituie taxa de examinare. 

Art. 8. Atestatul de administrator condomini se eliberează în baza dispozitiei primarului în 

termen de maxim 45 de zile de la data examinarii prin grija serviciului Arhitect Sef. 

Art. 9.  Atestatul administrator de condomini se eliberează cu o valabilitate de 4 (patru) ani. 

După expirarea celor patru ani, atestatul va fi VIZAT anual. Taxa de viza anuala a atestatului este 

de 30 de lei.  

Art. 10.  În cazul pierderii, distrugerii sau reînnoirii Atestatului se eliberează unul nou, fără 

reexaminare, taxa fiind de 50 de lei. 

Art. 11.  În cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu 

cauzat de administrator, atestatul este retras de catre primar, fapt ce duce la imposibilitatea 

exercitarii activitatii de administrare a condominiilor. Retragerea atestatului se face în baza 

referatului bine argumentat, al Arhitectului sef care va anunța acest lucru prin afisare pe usa 

imobilului.  

Art. 12  Cererea tip de înscrierea pentru examinare precum si modelul de diploma de atestat fac 

parte integranta din prezentul regulament. 
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Cerere de înscriere pentru examinare 

în vederea obtinerea Certificatului de atestare pentru administrator de condominii 

 

Domnule primar,  

Subsemnatul(a)........................................................................având adresa de corespondență: 

Str............................................................nr..................bl...............sc...................et............ap......... 

localitatea.........................................oraș Geoagiu, jud. Hunedoara, telefon................................... 

E-mail......................................................solicit verificarea dosarului și ulterior examinarea mea 

pentru obtinerea Certificatului de atestare pentru administrator de condominii. Anexez prezentei:  

a) act de identitate (în copie și original) 

b) certificat de calificare profesionala pentru ocupația de administrator de condominii 

(în copie și original)  

c) curriculum vitae (original) 

d) adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că sunt apt 

pentru calitatea de administrator de condominii (original) 

e) certificat de naștere și certificat de căsătorie (acolo unde este cazul), (în copie) 

f) diplomă de bacalaureat (în copie și original) 

g) certificat de cazier judiciar, nu mai vechi de 20 de zile (original)  

h) cazier fiscal, nu mai vechi de 20 de zile (original) 

i) declarație pe propria răspundere conform căreia solicitantul nu este în curs de 

urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (original). 

j) Chitanță pentru suma de 100 lei, reprezentând contravaloarea examinarii (original) 

 

 

Data..............                                                        Semnatura...................... 

 

 

 

Subsemnatul, ........................................................confirm faptul că toate actele personale, în 

original, mi-au fost restituite, la dosar fiind depuse doar acte în copie ”CONFORM CU 

ORIGINALUL”  

 

                                                                     Semnatura........................... 

          Geoagiu, 29.11.2019 

              Preşedinte de  şedinţă                                                             Contrasemnează  

               Ing. Mariș Simion                                                                   Secretar General 

                                                                                                               jr. Cimpoeşu Maria 
 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


