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HOTĂRÂREA NR.114 
Din 31 octombrie 2016 

privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare 
pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, 

organizat în data de 28.09.2016 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat, 

Comercial; 
• Raportul final al examenului de atestare pentru activitatea de administrare a imobilelor 

la asociaţiile de proprietari; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 6/29.01.201 O privind aprobarea componenţei comisiei 

pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ teritorială 
a oraşului Buftea, a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul atestare şi 
aprobarea Regulamentului privind atestarea calităţii de administrator de imobile; 

• Hotărârile Consiliului local nr. 66/29.07.2016, nr. 14/26.02.2013 referitor la modificarea 
componenţei comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Buftea; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile: 

• Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 58 alin. (1) 
din Hotărârea Guvernului nr.1588 /2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 36 alin. (1 ), alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) - Se aprobă lista cu persoanele fizice care au promovat examenul de 
atestare pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, organizat 
în data de 28.09.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) - Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care 
doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 



(3) - Atestatul de administrator de imobile se poate retrage de către autoritatea 
emitentă, dacă se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 
activităţi. 

Art.2. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri, comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, persoanelor nominalizate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

ROMANESC 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 



Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.114/31.10.2016 

Lista cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare pentru activitatea de 

administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, organizat în data de 28.09.2016 

Nr. crt. Numele şi prenumele 

1. Drăgan Marian 

ROM 

Punctajul final obţinut la 
examenul organizat în data de 

28.09.2016 

8,50 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 


