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Anunț  

In atenția persoanelor fizice care doresc  să  obțină Atestatul  

privind calitatea de Administrator de Condominiu  

         Primăria Municipiului Dej , anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice  ca 

administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018. Atestarea se va face conform regulamentului  

privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii , aprobat prin HCL 

nr.15/25.02.2021  

         În vederea obținerii atestatului, persoanele fizice interesate vor depune la Centrul de Informații 

pentru Cetățeni  al Primăriei Municipiului Dej , un dosar care să  cuprindă următoarele documente: 

- cerere tip, conform modelului  Anexei nr.1 la HCL nr.15/25.02.2021; 

- actele de stare civilă (act de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie - dacă 

este cazul) - in original și copie ;   

- curriculum vitae; 

- acte de studii in original și copie ; 

- certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, 

conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 – in original  și copie  ; 

- cazierul judiciar conform prevederilor art.10 alin. (6), lit. b, din Legea nr. 196/2018 – în 

original și în termenul de valabilitate; 

- cazierul fiscal - în original și în termenul de valabilitate; 

- adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct 

de vedere medical pentru activitatea de administrare condominii - în original și în termenul 

de valabilitate; 

- Dosar plic; 

- Chitanța in valoare de 100 lei care reprezintă  plata taxei pentru eliberarea atestatului . 

   Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați pagina http://www.primariadej.ro/ rubrica 

Informații publice – Asociații de proprietari  sau la numărul de telefon al instituției Primăriei 

Municipiului Dej , 0264/211790 interior 121 , cât și la sediul Primăriei Municipiului Dej - 

Centrul de Informații pentru Cetățeni , persoană de contact Danciu Nicoleta. 
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