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Anexa nr. 11
312/2015
Ia hotararea nr. _
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TAXA PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI
persoanelor fizice care sustin examenul de atestare pentru functia de administrator de
imobile

{1) Pentru obtinerea Atestatului persoanelor fizice care sustin examenul de atestare
pentru functia de admin istrator de imobile, solicitantul va depune Ia sediu l Serviciului
de Sprijin ire §i Indrumare a Asociati ilor de Proprietari cu sed iul In str. Amzacea nr. 13
urmatoarele acte:
- cerere (nu este tipizata)
- copii legalizate de pe actele de stare civil a;
- copii legalizate de pe actele de studii, inclusiv certificatul de pregatire profesionala
em is In conditiile legii*;
- curriculum vitae;
- certificat de cazier ju diciar;
- adeverinta medica Ia ( eliberata de medicul de fam ilie);
- doua fotografii color tip pa§aport;
- co pie de pe contractu! de munca sau conventia civila de prestari serv icii lncheiate cu
asociatia de proprietari;
- recomandare din partea pre§edintelui comitetului executiv al asociatiei de proprietari
al cladirii pentru care sol icita atestarea calitatii de administrator;
- extras de pe ultima li sta de plata afi§ata.
(2) Persoanele fizice care nu au desfa§urat o activitate de administrare In cadrul unei
asociatii de proprietari vor prezenta o recomandare din partea a eel putin 2 vecini din
ca drul condominiulu i In care locuiesc.
(3) Taxa constituie venit cu destinatie speciala si se utilizeaza pentru acoperirea
cheltuielilor ce se efectueaza cu mentinerea Ia para m etri optimi ai sistemului
informatic §i asigura rea consumabile lor pentr u acestea.
( 4) Persoanele fizice care nu au desfa§urat o activitate de administrare In cadru l unei
asociatii de proprietari trebuie sa fi urmat un curs de pregatire profesionala organizat
In cond iti ile legii (art. 22 din H.G. 1588/2007)
(5) Contravaloarea taxei se achita Ia casierie §i este de 50 lei/atestat.
(6) Responsabilita t ea lncasarii taxe i revine Serviciului de Sprijinire §i Indrumare a
Asociatiilor de Proprietari.
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