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Art.19. 

 Procedura de eliberare a atestatului pentru persoanele fizice : 

(1)În cadrul procedurii de eliberare, persoana responsabilă cu sprijinirea, îndrumarea și controlul 

asociațiilor de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului are următoarele 

atribuții: 

(a) Primește cererile depuse în vederea obținerii atestatului, însoțite de înscrisurile prevăzute 

de prezentul regulament. 

(b) Verifică termenul de valabilitate a înscrisurilor depuse, după caz. 

(c) Verifică îndeplinirea condițiilor legale prevăzute pentru eliberarea atestatului. 

(d) Stabilește oportunitatea acordării atestatului. 

(e) Propune motivat primarului eliberarea atestatului sau respingerea cererii, după caz; 

(f) Întocmește un proces-verbal în care se consemnează modul de soluționare a cererilor, 

precum și motivarea soluției adoptate. 

(g) Gestionează registrul special de evidență a cererilor de emitere a atestatelor și de eliberare 

a autorizațiilor, precum și a celorlalte înscrisuri întocmite ca urmare a activității 

desfășurate. 

(h) Verifică conformitatea înscrisurilor depuse și completează rubrica corespunzătoare 

înscrisă pe formularul cererii prevăzută de regulment. 

(i) În cazul în care se constată lipsa unuia sau mai multor dintre aceste înscrisuri, va solicita 

depunerea acestuia/acestora în termen de 5 zile de la data comunicării adresei de 

completare. 

(j) În condițiile în care constată îndeplinirea cerințelor legale, atât cele de formă cât și cele de 

fond, în vederea eliberării atestatului, întocmește un raport de specialitate prin care 

formulează propunerea de eliberare a atestatului și pe care îl înaintează primarului 

Comunei Miroslava. După primirea raportului de specialitate, primarul Comunei 

Miroslava dispune emiterea unei dispoziții, ce cuprinde măsura eliberării atestatului, 

perioada pentru care se emite și situațiile care determină suspendarea sau retragerea 

acestuia. 

(k) În cazul în care constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru eliberarea 

atestatului, va întocmi un raport de specialitate în cuprinsul căruia va motiva propunerea 

de respingere a solicitării și pe care îl va înainta primarului Comunei Miroslava. După 

primirea raportului de specialitate, primarul comunei emite dispoziția de respingere a 

cererii de eliberare a atestatului, ce va cuprinde motivele dispunerii acestei măsuri, 

indicarea normelor legale a căror nerespectare a condus la această măsură, precum și 

condițiile legale în care soluția cererii poate fi contestată. O nouă cerere poate fi depusă 
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de către persoana fizică numai după îndeplinirea tuturor condițiilor care au dus la 

respingerea cererii inițiale. 

(l) Eliberează atestatul în termen de 10 zile de la data emiterii dispoziției primarului comunei 

de admitere a cererii, care este valabil pentru o perioadă de 4 ani de la data emiterii și 

poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis. Atestatul se afișează prin grija 

administratorului, la avizier, la data intrării în vigoare a contractului de administrare. 

Atestatele emise în baza prevederilor acestui regulament se înregistrează într-un registru 

special, completat potrivit anexei 3 la prezentul regulament. Atestatele emise în baza 

prevederilor acestui regulament se înregistrează într-un registru special, completat potrivit 

anexei 3 la prezentul regulament. Modelul atestatului este prevăzut în anexa nr.1 care face 

parte integrantă din prezentul regulament. Modelul atestatului este prevăzut în anexa nr.1 

care face parte integrantă din prezentul regulament. 

(m)Eliberează atestatul personal titularului, pe bază de semnătură.  

 

(2) În situația în care cererea de emitere a atestatului a fost respinsă pentru lipsa unor înscrisuri și 

nedepunerea acestora în termenul prevăzut de prezentul regulament sau pentru neconformarea 

acestora cu prevederile legale referitoare la condițiile de acordare a atestatului, solicitantul 

poate depune o nouă cerere, cu excepția împrejurărilor în care respingerea cererii a fost 

motivată de faptul că în cazierul judiciar sau fiscal al acestuia au fost înscrise fapte care sunt 

incompatibile cu desfășurarea activităților de administrator de condominii. 

(3) Dacă persoana care solicită atestarea are fapte înscrise în cazierul fiscal cererea va fi respinsă și 

nu se va propune primarului eliberarea atestatului de administrator de condominiu. 

(4) Atestatele emise în baza prevederilor acestui regulament se înregistrează într-un registru 

special, completat potrivit anexei 3 la prezentul regulament. 
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