
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor 

persoane juridice 

 

  Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.10/2021 pentru 

adoptarea unei hotărâri de constatare a pierderii calităţii de evaluator autorizat, a unor membri 

corporativi, ca urmare a pierderii calității de membru titular a administratorului,       

 În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 20, alin. (2). lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 36 din Procedura privind 

dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de 

membru al acestei asociaţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

adoptă prezenta hotărâre. 

Art.1. – Se constată pierderea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a 

societăților menționate în lista anexă ca urmare a neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, 

alin. (2). lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

Art. 2. – Lista membrilor corporativi pentru care se constată pierderea calității ca 

urmare a neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, alin. (2). lit. c) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 24/2011 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 

Asociaţiei şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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Data 11 martie 2021 

Nr. 22   



 

 

Anexă la HCD nr. 22/2021 

 

Lista membrilor corporativi pentru care se constată pierderea calității ca urmare a 

neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, alin. (2). lit. c) Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 

 

 

Nr.crt. 
Judet (sediu 

social) 
Nume 

Numar 

certificat 
CIF/CUI 

1 Ilfov DALOM EVAL SRL 0444 30932618 

2 Bucuresti 
EUROEST EVALUARI 

IMOBILIARE SRL 
0257 17809589 

 


