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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din
Municipiul Baia Mare
Având în vedere :
 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea
Regulamentului de atestare a administratorilor de codominii din Municipiul Baia Mare;
 Raportul Direcţiei Relaţii Internaţionale, Parteneriate Civice şi Comunicare, Serviciul
Parteneriate Civice, Compartimentul Asociaţii de Proprietari;
 Art. 10 alin.(5) și (6), art. 63 și art.64 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu
modificările ulterioare;
 Ordinul comun nr. 635/1348/2019 privind modificarea şi completarea Clasificării
ocupaţiilor din România.
În temeiul prevederilor:
 Art. 5, pct.33, lit.ee), art. 129, art.139 alin.(1), art. 196 alin.(1), lit.(a) din O.u.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul
Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare să ateste persoanele fizice în
vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 199/2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a
persoanelor fizice şi autorizării persoanelor juridice specializate, pentru activitatea de
administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 Primarului Municipiului Baia Mare
 Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare- Serviciul
Parteneriate Civice
Iniţiator,
Dr.Ec. Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate
Jr. Lia Augustina Mureşan
Secretar general al
Municipiului Baia Mare
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Anexa la H.C.L. nr....... din ......../...../2020
Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Baia Mare
Capitolul I- Dispoziții generale
Art. 1.-(1) Prezenta procedură reglementează modul de atestare a persoanelor fizice în
vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, precum și împuternicirea
primarului cu privire la emiterea atestatului, pentru persoanele fizice care îndeplinesc
condițiile legale .
(2) Activitatea de administrare include activităţi de administrare tehnică şi întreţinere a
proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie.
(3) Orice alte activităţi de administrare care nu sunt reglementate prin lege sau prin statutul
asociaţiei sunt condiţionate de hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari.
(4) Administratorii, persoane fizice sunt angajaţi pe bază de contract individual de muncă, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 2. Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:
a)administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi
întreţinerea acestuia;
b)supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât şi personalul angajat;
c)în caz de urgenţă, cu acordul comitetului executiv, iniţiază executarea tuturor lucrărilor
necesare protejării imobilului;
d)prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate şi în mod
profesional;
e)execută dispoziţiile prevăzute în hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari, în
conformitate cu prezenta lege, regulamentul condominiului şi conform contractului de
administrare;
f)organizează şi conduce contabilitatea în partidă simplă şi activitatea de casierie;
g)gestionează, separat pentru fiecare asociaţie, bunurile materiale şi fondurile băneşti ale
asociaţiei, conform hotărârilor adunării generale şi deciziilor comitetului executiv;
h)propune, cel târziu până la sfârşitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale
şi prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de
întreţinere şi lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei,
alte cheltuieli previzibile şi o estimare generală a cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
i)efectuează formalităţile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru
exploatarea şi întreţinerea condominiului, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
j)asigură gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării generale şi deciziilor
comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
k)are obligaţia prezentării tuturor datelor, documentelor şi informaţilor privind conţinutul şi
respectarea contractului de administrare, precum şi a acordurilor de plată în rate a
cheltuielilor anuale, a cuantumului prestaţiilor convenite, la solicitarea oricărui proprietar;
l)gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de
rulment şi fondul de reparaţii constituite la dispoziţia asociaţiei de proprietari, precum şi alte
fonduri constituite de către aceasta;
m)calculează, întocmeşte, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării
comitetului executiv şi afişează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreţinere, întocmită
conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi
de la furnizorii de servicii;
n)întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi
îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situaţia
soldurilor elementelor de activ şi pasiv;
o)afişează lunar, la avizier, lista de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, care cuprinde inclusiv
veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune;
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p)asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor la utilizarea părţilor comune, funcţionalitatea permanentă, la gabaritele proiectate,
a căilor de evacuare în caz de incendiu şi a celor de acces, intervenţie şi salvare şi comunică
de urgenţă preşedintelui asociaţiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate;
q)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în cadrul adunării generale a asociaţiei de
proprietari în conformitate cu legea.
r)administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociaţiei de proprietari, fără hotărârea
scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz.
s)administratorul are obligaţia de a ţine evidenţe contabile separate pentru fiecare
condominiu în parte pe care îl are în administrare.
Art. 3. În înțelesul prezentului regulament, termeni și expresiile de mai jos au următoarele
semnificații:
a) atestat - actul care dovedeşte calitatea de administrator de condominii, prin care
persoanele fizice care deţin certificate de calificare sunt atestate de către primar, la
propunerea compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de
proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului
local;
b) certificat de calificare profesională - actul care dovedeşte calificarea profesională a
persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupaţia de administrator de condominii, în conformitate
cu legislaţia privind învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor.
Capitolul II- Procedura de înscriere
Art. 4. – (1) Pentru obținerea calității de administrator de condominii persoanele fizice
interesate pot depune cerere la registratura primăriei însoțită de următoarele acte:
a) copia actului de identitate;
b) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii,
conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările
ulterioare, în original și în copie;
c) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară, în
original;
d) cazierul fiscal, în original.
(2) Funcționarul public din cadrul compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi
controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, asigură
certificarea ,,conform cu originalul,, a copiei certificatului de calificare profesională și
returnează originalul titularului.
(3) Cererea însoțită de actele prevăzute la art.4 alin.(1) din prezentul regulament, pot fi
depuse și prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat, caz în care copia certificatului
de calificare profesională, prevăzut la art.4 alin.(1) lit.b) din prezentul regulament, trebuie să
fie legalizată de un notar public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără a mai fi
nevoie de originalul acestuia.
(4) Cererea tipizată privind obținerea calității de administrator de condominii, conform anexei
nr.1 la prezentul regulament, poate fi obținută de la registratura primăriei municipiului ori
poate fi descărcată de pe pagina de internet a instituției.
Capitolul III- Eliberarea atestatului de administrator de condominii
Art. 5. – (1) Cererea împreună cu actele depuse vor fi verificate de către funcționarul public
din cadrul compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de
proprietari din cadrul primăriei municipiului.
(2) Pentru solicitanții ale căror acte depuse îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul
regulament, funcționarul public din cadrul compartimentului specializat va întocmi un raport
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cu propunerea de aprobare sau respingere a solicitării de emitere a atestatului, la care va
atașa documentele depuse si le va înainta primarului municipiului împreună cu atestatul .
(3) Primarul va analiza documentele, iar în cazul în care îndeplinesc condițiile legale va
proceda la semnarea atestatului.
(4) Atestatul, conform modelului din anexa nr.2 la prezentul regulament, semnat de primarul
municipiului se înmânează personal titularului ori împuternicitului acestuia, în condiţiile legii,
pe bază de semnătură depusă pe copia acestuia care, împreună cu documentele
solicitantului, se păstrează la compartimentul specializat în sprijinirea, îndrumarea şi
controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul primăriei municipiului.
(5) În cazul pierderii, distrugerii ori furtului atestatului se va elibera, la cerere, un duplicat al
acestuia.
(6) Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care
a fost emis.
Capitolul IV- Suspendarea sau retragerea atestatului de administrator de condominii
Art. 6. Atestatul de administrator de condominii se poate suspenda sau retrage de către
autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, respectiv Primarul Municipiului Baia
Mare, prin act administrativ, la propunerea compartimentului specializat în sprijinirea,
îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul primăriei municipiului, în
următoarele situaţii:
a) persoana atestată a suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească, rămasă
definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;
b) ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, în cazul în care instanţele judecătoreşti
competente au stabilit existenţa unui prejudiciu cauzat de administrator.
Art. 7. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea
exercitării activităţii de administrare a condominiilor.
Art. 8. –(1) Actul administrativ al Primarului Municipiului Baia Mare privind suspendarea sau
retragerea atestatului de administrator de condominii se comunică, în condiţiile legii,
titularului atestatului, prin grija compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi
controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul primăriei municipiului.
(2) Titularul atestatului este obligat să depună atestatul, în termen de 30 de zile de la
comunicarea suspendării ori retragerii, la la compartimentul specializat în sprijinirea,
îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul primăriei municipiului.
Art. 9. – Actul administrativ al Primarului Municipiului Baia Mare privind suspendarea ori
retragerea atestatului de administrator de condominii poate fi atacat în justiţie, în condiţiile
legii, la instanţa de contencios administrativ.
Art. 10. –Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
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