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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
PE ANUL 2020 

COMPARTIMENTUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 
 

 
1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI                        

Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Timișoara, funcționează ca și 
compartiment distinct în cadrul Direcției Secretariat General  a Primăriei Timișoara, începând cu 
data de 02.09.2019, în baza HCL387/2019 și are în structura sa 3 funcţionari publici. Datele de 
contact ale compartimentului sunt: str.Piatra Craiului nr.3, et.I, telefon 0256-408376.  
 

2.    OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI  
  Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor, prin  art.10 reglementează obligativitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale de a organiza, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, un compartiment 
specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, în  vederea îndeplinirii 
scopurilor şi sarcinilor ce le revin în administrarea condominiilor, conform reglementărilor în 
vigoare. Prin compartimentele prevăzute se asigură verificarea și îndrumarea metodologică a 
asociațiilor de proprietari, se realizează, la cerere sau în mod proactiv, informarea asociaţiilor şi 
proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ aplicabil în organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari. 
 
               3.    SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020  

Activitatea Compartimentului  Asociaţii de Proprietari în anul 2020 a vizat sprijinirea, 
îndrumarea și verificarea asociaţiilor de proprietari/ locatari, oferind sprijin și consiliere asupra 
aspectelor de natură legislativă, organizatorică, tehnică și financiar-contabilă  cu care se confruntă. 
  În anul 2020 în cadrul compartimentului  s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
1. Au fost înregistrate și procesate un număr de  peste 751 de dosare și documente adresate 

compartimentului de către terți, din care: 
‐ 327 de sesizări și corespondență cu proprietari din cadrul asociatiilor de proprietari: 

majoritatea petițiilor primite au vizat aspecte organizatorice sau financiar-contabile, pentru 
soluționarea cărora au fost consiliați, atât în scris cât și verbal, membrii asociației, 
administratorul sau reprezentanții asociației de proprietari, iar unde a fost cazul s-au efectuat 
verificări de natură juridică sau contabilă; 

‐ peste 223 situații de solduri elemente  de activ și pasiv depuse de asociațiile de proprietari 
care au optat pentru conducerea contabilității în partidă simplă 

‐ peste 27 de declaratii cu date informativ-generale și încheieri  judecătorești primate din 
asociații  

‐ 154 de dosare cu documente depuse pentru atestare administratori de condominii persoane 
fizice și  23 de dosare cu documente depuse pentru autorizare administratori de condominii 
persoane juridice, 
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Dosarele persoanelor fizice și juridice au fost verificate și s-au solicitat completări, acolo unde a 
fost cazul, în vederea transmiterii către comisia de atestare;  

2. S-au efectuat peste  460 de ședințe de consiliere directă la sediul instituției sau telefonic, privind 
aplicarea legislației în modul de funcționare a asociațiilor de proprietari, dar și pentru 
transformarea asociațiilor de locatari în asociații de proprietari 

3. A fost elaborate următoarele proceduri  operaționale:   
PO-34  Exercitarea controlului financiar-contabil în cadrul asociațiilor de proprietari 
PO-35  Atestarea și autorizarea administratorilor de condominii 
PO-188  Îndrumarea metodologică a asociațiilor de proprietari 

4. S-a întocmit documentația SCIM aferentă activității compartimentului și actualizarea periodică a 
acesteia  

5. S-a elaborat  Metodologia de  atestare administratori  de condominii persoane fizice și autorizare 
administrator de condominii persoane juridice, întocmirea propunerii HCL 357/2020 și 
supunerea acesteia spre avizare și publicare 

6. S-a actualizat permanent baza de date privind asociațiile de proprietary din Timișoara și 
administratorii, personae fizice sau juridice,  pe baza informațiilor colectate și a documentelor  
primite din asociații   privind modificările organizatorice apărute în activitatea acestora și a 
situaţiilor de  încheiere  emise de judecătorie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


