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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind constituirea Comisiei pentru sprijinire, îndrumare şi exercitare a controlului financiar-contabil şi 

de gestiune asupra activităţii asociațiilor de proprietari  
 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17.03.2016,  
            Analizând, la inițiativa Primarului, necesitatea constituirii Comisiei pentru sprijinire, îndrumare şi 
exercitare a controlului financiar-contabil şi de gestiune asupra activităţii asociațiilor de proprietari; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7997/ 29.02.2016 al Compartimentului  Resurse Umane şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 
proprietari, cu modificările și complectările ulterioare si ale H.G. nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea asociațiilor de proprietari;  

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 16;  art. 45 alin. (1);  art. 61 alin. (2);  art. 
115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. (1) Se constituie Comisia pentru sprijinire, îndrumare şi exercitare a controlului financiar-

contabil şi de gestiune asupra activităţii asociațiilor de proprietari, care va avea următoarea componență:  
1. Dl. Geczi Gellert  - Viceprimar – Președinte 
2. Dna Șerbănescu Mihaela -  inspector Serviciul Public Local Asistenţă Socială şi Cantină de Ajutor 

Social - Membru 
3. Dl. Găman Alin Alexandru – consilier juridic Biroul Contencios Administrativ  - Membru 
4. Dl. Medianu Gheorghe – inspector Cabinetul Primarului - Membru 
5. Dl. Bălășescu Marius – consilier local -  Membru 
6. Dna. Păsărica Vasilica – inspector Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanţare 

C.F.P. - Membru 
7. Dna. Frățilă Monica Cristina – inspector Compartimentul Urmărire Recuperare Debite -Membru 
                   (2) Se numeste d-na Posedaru Monica – referent Compartimentul Resurse Umane, ca secretar 
al comisiei astfel constituita, care nu este membru al comisiei. 

 
Art. 2. Membrii Comisiei prevăzuţi la art. 1, vor avea următoarele atribuţii : 
a) Întocmesc şi actualizează la zi baza de date a tuturor asociaţiilor de proprietari din 

Municipiul Săcele, inclusiv a datelor de identificare ; 
b) Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari, prin consilierea proprietarilor apartamentelor 

de bloc, cât şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuintă ; 
c) Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a 

obligaţiilor ce le revin cu privire la întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu; 
d) Sesizează organele competente în cazul în care comisia de cenzori din cadrul asociaţiilor 

de proprietari descoperă fraude şi/sau lipsuri în gestiune şi îndrumă comitetul executiv al asociaţiei de 
proprietari să folosească căile legale pentru recuperarea prejudiciului; 

e) Participă la şedinţele de Adunare Generală a asociaţiilor de proprietari, în urma unei 
invitaţii înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sau din oficiu şi în baza delegaţiei emise de către 
Primarul Municipiului Săcele; 
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f) Pune la dispoziţia persoanelor interesate, la cererea acestora, lista cuprinzând 
administratorii atestaţi de către Primăria Municipiului Săcele; 

g) Efectuează controale în urma sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Săcele sau 
din oficiu, conform unei programări, iar în situaţia constatării unor abateri contravenţionale, se vor aplica 
amenzi. 

 
Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 110 din 

29.09.2011 şi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 38 din 29.02.2012 îşi încetează aplicabilitatea. 
 
Art. 4. Primarul  Municipiului Sacele şi membrii Comisiei pentru sprijinire, îndrumare şi exercitare a 

controlului financiar-contabil şi de gestiune asupra activităţii asociațiilor de proprietari, răspund de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16  voturi pentru,   - împotrivă,  1 abținere 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Compartimentul  Resurse Umane 
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