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DISPOZIŢIE 

Referitoare: atestare administrator 

Având in vedere: 

Nr 2 / 09.1, 0 2_, 2023 

- cererile inaintate de către doamna Sandu Florina ffiregistrate sub nr. 7629/31.01.2023 i nr. 
90871/29.10.2021, la Primăria municipiului Slatina; 

- referatul nr.  /1-400  ,05 2023 al Serviciului indrumare Asociaţii de Proprietari din 
cadrul Primăriet Municipiului Slatina; 
- prevederile art. 4 şi art. 5, alin.1 din HCL 35/25.02.2021; 
- prevederile art. 2, lit.e, lit.f şi lit.h, art.10 alin. 5 şi alin.6, art.64, alin.10, alin.11, art.106 din Legea nr. 
196/2018 privind infiinţarea,organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea 
condominiilor; 
- prevederile OG nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 
privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea 
condominiilor; 

in conformitate cu prevederile art. 155 alin.1, lit.e coroborat cu prevederile art. 196 alin.1 lit "b"din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare 

PRIMARUL MUNICIPIULU1 SLATINA 
DISPUNE: 

Art. 1. Prin prezenta se atestă doamna SANDU FLORINA, ca administrator in vederea desfăşurării 
activităţii de administrator de condominii la asociaţiile de proprietari din municipiul Slatina. 

Art. 2. Atestatul este eliberat pentru o perioadă de patru ani de la data emiterii şi poate fi reinoit in 
aceleaşi condiţii 1n care a fost emis. 

Art. 3. Degradarea, distrugerea sau pierderea atestatului, va fi adus la cunoştinţă Primăriei Municipiului 
Slatina, In termen de 48 de ore de la producerea evenimentului. 

Art. 4. Atestatul administrator de condominii poate fi suspendat sau retras de către Primarul 
municipiului Slatina, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, In cazul in care instanţele 

judecătoreşti competente au stabilit existenţa unui prejudiciu cauzat de administrator. 

Art. 5. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării 

activităţii de administrare a condominiilor. 



Art. 6. - Prezenta dispoziţie se va comunica la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Serviciul indrumare Asociaţii de Proprietari; 
- Persoana nominalizată la art. 1 
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