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Expunere de motive 

 
 

Vasile Ciceac, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din 
cadrul primariei nr.2276/2011 

- 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 

 
PROPUN: 

 
 

Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de 
hotărâre privind numirea comisiei de atestare în vederea organizării examinării 
persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de 
proprietari pentru administrarea imobilelor. 

Conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.57/30.03.2004 s-a aprobat 
infiintarea comisiei de atestare in vederea organizarii examinarii persoanelor 
fizice propuse de catre adunarile generale ale asociatiilor de proprietari pentru 
administrarea imobilelor, în următoarea componenţă:  

- Doval Ana- compartiment impozite şi taxe 
- Iamrişka Ioan- compartiment protecţie civilă 
- Şuşlak Ana- compartiment contabilitate-casierie 
- Boari Ana- contabilitate-casierie 
- Ghenghiu Ana- SPEG 
 Conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.28/22.03.2005 s-a 

procedat la modificarea componentei comisiei de atestare in vederea 
organizarii examinarii persoanelor fizice propuse de catre adunarile generale 
ale asociatiilor de proprietari pentru administrarea imobilelor, d-l Iamrişka 
Ioan- compartiment protecţie civilă fiind înlocuit cu d-na Ilieş Ioana Dorina- 
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compartiment administrarea patrimoniului local, deoarece raportul de muncă 
al acestuia a încetat din cauza demisiei. 

Deoarece d-na Şuşlak Ana, membru al comisiei nu mai este încadrată în 
cadrul primăriei oraşului Nădlac, raportul de muncă al acesteia fiind încetat pe 
motiv de pensionare, se propune numirea comisiei de atestare în vederea 
organizării examinării persoanelor fizice propuse de către adunările generale 
ale asociaţiilor de proprietari pentru administrarea imobilelor, în 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 
 
De asemenea, se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 

57/30.03.2004 şi nr.28/22.03.2005. 
 
 
 

Primar, 
Vasile Ciceac 
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