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HOTĂRÂREA NR. 70 
Din 26 mai 2021 

privind atestarea persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare pentru 
activitatea de administrator de condominii 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu locativ, 

Autorizatii si Avize ; 
• Hotărâre'a Consiliului local nr. 19/29.01 .2021 privind aprobarea Regulamentului pentru 

atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) alin. (6) din Legea nr. 196/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor, Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului 
asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului, ale Legii nr. 24/2000 (r) privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa în administraţia publică şi ale art. 129 alin. (14) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au promovat examenul de 
atestare pentru activitatea de administrator de condominii, organizat în data de 28.04.2021 în 
oraşul Buftea, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii 
în care a fost emis. 

Art. 2. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri, comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea şi 
compartimentului de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov. 

ŢĂ, 
Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LI ANA - LA 



ANEXA LA H.C.L. NR.70/26.05.2021 

Lista persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare pentru activitatea 
de administrator de condominii, organizat în data de 28.04.2021 

NR. CRT. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

PREŞEDINTE 

ŢOPAIE 

NUME ŞI PRENUME 

RĂCMAN NICOLETA 

DUMITRESCU ELENA - FLORENTINA 

GUŢUI AMALIA - LUISA 

GIURGIU FILOFTIA 

MATEI CORNEL 

MATEI ELENA 

MĂNESCU TATIANA 

LAZĂR ALEXANDRINA 

ŢÎNCU ANTON - EDUARD 

CHIŢU GHEORGHE 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LI NA -


