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Model cerere de autorizare a persoanei juridice pentru activitatea de administrare condominii Anexa 8 

 

Domnule Primar, 
 Subscrisa ………………………………………………………………………., cu sediul social în 

……………………., str. ………………….……., nr. ……, bl. …….., sc. …, et. ….., ap. ………., com 

………………………, județul ………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 

……………………………………….., cod unic de înregistrare …………………………., cod fiscal 

………………………………, reprezentată legal de ……………………………………, în calitate de 

…………………………………….., cu domiciliul în ……………………., str. ………………….……., 

nr. ……, bl. …….., sc. …, et. ….., ap. ………., com ………………………, județul ………………….., 

legitimat cu C.I./B.I. seria ………, nr. ……………….., CNP ……………………………, vă rugăm să 

aprobați prezenta cerere prin care solicităm eliberarea autorizației în vederea desfășurării activității de 

administrare condominii pe raza UAT Miroslava, în condițiile Legii 196/2018, cu modificările și 

completările ulterioare și a Regulamentului de funcționare a asociațiilor de proprietari pe teritoriul UAT 

Miroslava. 
 Anexăm prezentei următoarele înscrisuri : 

- statut/act constitutiv, din care să rezulte obiectul de activitate unic/principal – în copie; 

- certificat de înregistrare – în copie; 

- certificat de înregistrare fiscală – în copie; 

- certificat constatator – în copie; 

- certificat de atestare fiscală din care rezultă achitarea integrală a obligațiilor fiscale exigibile către bugetul 

de stat și bugetul local – în original; 

- cazierul fiscal – în original; 

- contractul individual de muncă și atestatul pentru fiecare dintre administratorii de condominii angajați în 

cadrul acestor persoane juridice – în copie; 

- ultimul bilanț contabil depus la unitatea teritorială competentă a Ministerului Finanțelor Publice, din care 

să rezulte că nu s-au înregistrat pierderi – în copie; 

- dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizației – în copie; 

- consimțământ scris în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Date de contact :  

 Telefon : ………………………………………Email : ……………………………………….. 

 Adresă de corespondență : …………………………………………………………………….. 

 Data,          Semnătura, 

 …………………..        ………………………. 

                                            

Se completează de Responsabilul cu sprijinirea și îndrumarea asociații , 

Rezultatul verificărilor privind înscrisurile necesare soluționării cererii 

Dosar complet :   DA          NU Termen completare       DA       NU 

Responsabil sprijinire și îndrumare asociații , 

Semnătura .......................... 
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