
CERERE
 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………….,domiciliat(ă) 

în………………………str……………………………..nr……,  bl……,  sc.....,  ap…..,  sector…, 

posesor al C.I./B.I. seria……., nr………………, CNP……………………., telefon…………….., 

rog  a  mi  se  aproba  participarea  la  sesiunea  de  examinare  pentru  dobândirea  calităţii  de 

administrator de imobile, organizată, de către Primăria Sectorului 6, conform prevederilor Legii 

nr.  230/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  asociaţiei  de  proprietari, 

H.G.nr.1588/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 şi a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.11/20.01.2009.

Data                            Semnătura,

Anexez la prezenta cerere următoarele acte*: 
a. curriculum vitae (completat pe verso); 
b. act de identitate B.I./C.I.;
c. actele de stare civilă (certificat de naştere şi certificat de căsătorie);
d. actele de studii (minimum diploma de bacalaureat) ; 
e. certificatul de pregătire/perfecţionare profesională,  emis de către o asociaţie 

profesională  neguvernamentală  de  specialitate  ori  alte  organizaţii/instituţii 
abilitate în acest sens;

f. certificatul de cazier judiciar, în original şi în termen de valabilitate; 
g. declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă:  “Cunoscând prevederile 

art.292  Cod  penal  declar  faptul  că,  nu  am suferit  nicio  condamnare  care, 
potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare”. 

*   La depunerea dosarului, se vor prezenta şi documentele solicitate, în original, pentru  
certificarea  copiilor depuse. 
     Dacă dosarul se transmite de solicitant prin intermediul serviciilor poştale, documentele  
trebuie să fie legalizate de catre un notar public.
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CURRICULUM  VITAE

• Nume:
• Prenume:
• Fiul lui……………………………..şi al……………………………….
• Locul/Data naşterii………………………………………………….. 
• Domiciliul………………………………………………………………
• Starea Civilă……………………………………………………………
• Telefon………………………………………………………………….
• Studii…………………………………………………………………..

• Activitate profesională:

• Activitate în domeniul asociatiilor de proprietari:
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