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HOTĂRÂREA Nr.30 
Din 24.02.2011 

privind numirea comisiei de atestare în vederea organizării examinării persoanelor 
fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de proprietari pentru 

administrarea imobilelor 
 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
24.02.2011, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2476/2011 
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primariei nr.2276/2011 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.57/30.03.2004 privind infiintarea 

comisiei de atestare in vederea organizarii examinarii persoanelor fizice 
propuse de catre adunarile generale ale asociatiilor de proprietari pentru 
administrarea imobilelor 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/22.03.2005 privind modificarea 
componentei comisiei de atestare in vederea organizarii examinarii 
persoanelor fizice propuse de catre adunarile generale ale asociatiilor de 
proprietari pentru administrarea imobilelor 

- prevederile Legii nr.230/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- prevederile Legii nr.114/1996- legea locuinţei, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

- prevederile Legii nr.82/1991- legea contabilităţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- Prevederile art.36(1), (2), lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică  locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico – financiare, 
agricultura, juridica si de disciplina 

- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protectie mediu si turism, administratie publica locala 

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă numirea comisiei de atestare în vederea organizării 
examinării persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de 
proprietari pentru administrarea imobilelor, in urmatoarea componenţă: 

- Doval Ana- compartiment impozite si taxe 
- Boari Ana- compartiment contabilitate-casierie 
- Ghenghiu Ana- compartiment contabilitate-casierie 
- Gusita Teodora- compartiment administrarea patrimoniului local 
- Ilieş Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local 
Art.2.Prezenta Hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 

57/30.03.2004 şi nr.28/22.03.2005. 
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre  
- Institutiei Prefectului Judetului Arad, Directia Controlul Legalitatii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios. 

 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Ing.Sorin Ivan Şproch                         Secretar 

Gros Alexandru 
 
 


