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Nr. 15695 din 23.12.2014

A N U N Ţ

în atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea
de administrator de imobile

Primăria Nădlac organizează, în data de 05.01.2015, examen de atestare a persoanelor fizice care
doresc să obţină calitatea de administrator de imobile.

Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 23.12.2014 - 31.12.2014 la sediul Primăriei Nădlac.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon: 0257/474345.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ATESTARE ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR DE
IMOBILE A PERSOANELOR FIZICE

- curriculum vitae
- copia cărţii de identitate, a certificatul de nastere şi a certificatul de căsătorie (unde este cazul)
- copiile actelor de studii si cursuri de calificare
- certificatul de cazier judiciar
- certificat medical, eliberat de medicul de familie, care să prezinte o evaluare a stării de sănătate

BIBLIOGRAFIE

● Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
● Hotărâre nr. 1588 din 19/12/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
● Legea locuinţei nr. 114/1996.
● Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996.
● Codul muncii (TITLU II - Despre contractele individuale de muncă).
● Codul Fiscal (TITLU  III: Impozitul pe venit - Cap. 3 - Venituri din salarii - (art. 55 - 60).
● Ordin Nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru

persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa nr. 2
● Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele

publice centralizate de alimentare cu energie termică.
● Ordinul nr. 233/2004 - privind contorizarea,  al Autorităţii Naţionale de Gospodărire Comunală

publicat în M. O. nr. 862/2004.
● Ordinul nr. 255/2006 - privind modificarea şi completarea Ordinului  nr. 233/2004, publicat în

M.O. nr. 385/2006
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VASILE CICEAC


