
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a 

unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

  Având în vedere propunerile Comisiei de evidenţă membri cu nr.10/2023 și nr.13/2023 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a unor 

persoane fizice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 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. 

În temeiul art. 5 alin. (2) 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. 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. – Membrii titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre își pierd calitatea de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă, începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

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. 28     



Anexă la HCD nr. 28/2023 

 

 

Lista membrilor titulari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

care își pierd calitatea de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă 

 

Nr.crt. 
Numele si 

prenumele 
Nr.legitimatie 

Categorie 
membru 

Judet Nr. cerere 

1 
 IAGAMOS 
ARITIA  

13211 
Membru 

titular 
suspendat 

BUCURESTI 
Cererea 
nr.70/08.02.2023 

2 
CHERCIU 
LIZICA 

11305 
Membru 

titular 
BUCURESTI 

Cererea 
nr.78/14.02.2023 

3 
DUMITRASCU 
DIANA 

17899 
Membru 

titular 
inactiv 

CONSTANTA 
Cererea 
nr.95/27.02.2023 

4 GITA VASILE 12900 
Membru 

titular  
VASLUI 

Cererea 

nr.121/14.03.2023 

 


