
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat a unor persoane juridice, 

membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

  Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.11/2023 pentru 

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

juridice, 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, ca 

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

nr. 24/2011, a persoanelor juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. – 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 

Radu Călin Timbuș 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

Data: 22 martie 2023 

Nr. 27   

 

 



 

Anexă la HCD nr. 27/2023 

 

Lista persoanelor juridice care își pierd calitatea de evaluator autorizat, membru 

corporativ al ANEVAR, ca urmare a neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, alin. 

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

 

Nr.crt. Denumire Nr.aut. CUI Filiala Judet 

1 MANTA EVAL CONSULTING SRL 0157 23235880 Sud PRAHOVA 

2 ARCESIUS MANAGEMENT SRL 0356 21697084 Bucuresti BUCURESTI 

3 PROEVACONS IMOB SRL 0631 16158016 Vest HUNEDOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


