
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea componenței Comisiei de analiză a rapoartelor de evaluare la 

solicitarea instituțiilor publice  

 

 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (8) lit. p) 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 și ale art. 3 alin. (4) din Procedura de analiză 

și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare la solicitarea 

instituțiilor publice, aprobată prin Hotărârea Consiliului director  nr. 4/2018, cu modificările 

ulterioare 

 Pentru soluționarea solicitării nr. 4766/05.07.2022 a Corpului de Control al Prim 

Ministrului, 

 Luând în considerare declararea conflictului de interese a dlui Filip Stoica 

 În temeiul 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

  

 Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. – Componența Comisiei de analiză a rapoartelor de evaluare la solicitarea 

instituțiilor publice stabilită prin Hotărârea Consiliului director nr. 14/2022, cu modificările 

ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Daniel Manațe – evaluator autorizat cu specializările: evaluări de bunuri imobile 

EPI, evaluări de întreprinderi EI, evaluări de actiuni și alte instrumente financiare EIF; 

verificator VE-EI, VE-EPI, VE-EIF membru acreditat EI.” 

Art. 2. – Componența Comisiei astfel cum a fost modificată la art. 1 este valabilă numai 

pentru soluționarea solicitării nr. 4766/05.07.2022 a Corpului de Control al Prim Ministrului, 

revenind la forma inițială după încheierea misiunii. 

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

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