
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România 

 

  Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.30/2021 privind 

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

fizice și juridice, 

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. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru titular 

și corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a persoanelor menționate în lista anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru titular 

al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, începând cu data de 

01.01.2022, a domnului Foarta Daniel Constantin, leg.nr. 12603, din București. 

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 

 

 

                                                                                             

 

Data: 18 noiembrie 2021 

Nr. 68     



Anexă la HCD nr.68/2021 

 

Lista persoanelor fizice și juridice cărora li se retrage calitatea de evaluator autorizat, 

membru al ANEVAR 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele/Denumir

ea societatii 

Nr.leg./
aut. 

Categorie CUI Judet Nr. cerere 

1 CIOARA OANA 11435 
Membri 
titulari 
inactivi 

  CLUJ  493/11.11.2021 

2 
DOVLETE EUGENIA 
LACRAMIOARA 

12212 
Membri 
titulari 

  BIHOR 464/26.10.2021 

3 
FALIBOGA CRISTIAN 
ALIN 

12489 
Membri 
titulari 

  PRAHOVA 485/09.11.2021 

4 IONESCU RADU 13383 
Membri 
titulari 

  BUCURESTI 463/25.10.2021 

5 PREV CONSTRUCT SRL 0256 
Membri 

corporativi 
9944630 CLUJ 467/27.10.2021 

6 
SAVA GEANINA 
ADRIANA 

15967 
Membri 
titulari 
inactivi 

  GALATI 461/25.10.2021 

7 TACU MIHAIL 16508 
Membri 
titulari 

  BUCURESTI 489/10.11.2021 

 


