
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind mandatarea Primarului Municipiului Campina sa elibereze Atestate
pentru persoanele flzice care au calitatea de administrator de condominiu si

aprobarea modelului de Atestat

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.26.851/18 noiembrie 2020 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
mandatarea Primarului Municipiului Campina sa elibereze Atestate pentru persoanele
fizice care au calitatea de administrator de condominiu si aprobarea modelului de atestat;

Tinand seama de:
- raportul nr.26.961/19 noiembrie 2020, promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.26.962/19 noiembrie 2020;

f^

In conformitate cu prevederile:
- art.lO, alin.(5) din Legea nr.l96/2018 privind infiintarea, organizarea si

functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, modificata si
completata;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

ConsiIiuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Se mandateaza Primarul Municipiului Campina sa elibereze Atestate

pentru persoanele fizice care au calitatea de administrator de condominiu.
Art.2. - Se aproba modelul de Atestat care dovede$te calitatea de administrator

de condominiu, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:

- Institu|iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directieijuridice;
- Compartiment indrumare asociatii de proprietari.

Pre$edinte de $edin$a, Contrasemneaza,
Consilier, / | /l/J Secretar General,

Briciu Liviu Miha/ rt I MolddQfinu Elena

Campina, 26 noiembrie2020
Nr.



ANEXA
la H.C.L. nr.l53/26 noiembrie 2020

Presedinte de $edin^a,
Consilier,

Briciu Liviu Mihai

MODEL ATESTAT:

ATESTAT
NR. /

Doamna/Domnul

CNP , posesoare/posesor a/al Certificatului de calificare

profesionala nr. / , eliberat de

este atestata/atestat pentru ocupatia de administrator de condominii de Primarul

Municipiului Campina.

Atestatul este emis in baza prevederilor art.lO, coroborat cu art.64, alin.(10)

din Legea nr. 196/2018 privind mfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de

proprietari si administrarea condominiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

pentru o perioada de 4 ani.

PRlMAR,
MOLDOVEANU IOAN-ALIN

*Prezentul atestat poate fi suspendat sau retras de catre Primarul Municipiului Campina urmare unei
hotarari judecatoresti deflnitive, care stabileste existenta unui prejudiciu cauzat de persoana ce il
detine, in temeiul art.64, alin.(9) din Legea nr.l96/2018 privind infiintarea, organizarea si
functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare


