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PROIECT DE HOTAilARE
privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor
de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Moine~ti

Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, judepd Bacau,
Avand in vedere:
Adresa 63/13.09.2013 a Agentiei Nationale pentru Locuinte-Oficiul Teritorial nr.1 Piatra
Neamt;
Adresa nr.17/12.05.2014 a Agentiei Nationale pentru Locuinte - Directia Regionalii ~i
Vanziiri Locuinte - Oficiul Regional pentru Locuinte Nord Est;
Raportul de specialitate nr.22000/17.09.20M al Compartimentului Fond Locativ;
Expunerea de motive nr.22020/17.09.2014 a Viceprimarului Municipiului Moine~ti;
prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicatii, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;
prevederile Hotiirarii Guvemului Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte, republicatii, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;
prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltiirii Regionale ~i Administratiei Publice
nr.1391/2014 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru piitrat, pentru anul 2014, in
vederea vanzarii locuintelor pentru tineri;
prevederile Legii nr.7112011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul
Civil;
prevederile Ordinului Ministerului Economiei ~i Finantelor nr. 3471/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea ~i amortizarea activelor fixe
corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
Hotiirarea Consiliului Local nr. 126/24.10.2013 privind desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local al municipiului Moine~ti in Comisia pentru vanzarea locuintelor
construite prin ANL in municipiul Moine~ti, judetul Baciiu;
Viizand raportul Comisiei juridice, de disciplinii, de muncii, protectie socialii, protectie copii,
turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte,
invatamant, siiniitate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
gospodarie comunalii ~i protectie mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;
In temeiul art. 36, alin. (2) lit. ,,c" raportat la alin. (5), lit. ,,b" ~i art. 45, alin. ,,3" din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare,

HOTARA~TE:
Art.1. - Se aprobii Regulamentul de vanzare a locuintelor de tip A.N.L. situate pe raza
Municipiului Moine~ti, aflate in administrarea Municipiului Moine~i, conform Anexei care face parte
integrantii din prezenta hotiirare.
Art.2. - Se imputernice~te Primarul Municipiului Moine~ti, dl. ing. Ilie Viorel ~i Secretarul
Municipiului Moine~ti, d-na jr. Dirliiu Marilena sii semneze in numele Unitatii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moine~ti, Antecontractul de vanzare pentru locuintele A.N.L. ~i terenul aferent
acestora, situate pe raza Municipiului Moine~ti, aflate in administrarea Municipiului Moine~ti.
Art.3. - Prezenta hotiirare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Baciiu, Primarului
. municipiului Moine~i, Directiei economice, Compartimentului Fond Locativ ~i va fi adusii la
cuno~tinta publicii in conditiile legii.
INITIATOR,
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0234/365428

COMANESTI
DARMANESTl
BlJHlJSI
SLANIC MOLDOVA

0214/374278
0234/365656

0234/261220
0234/348829

In conformitatc cu prcvcderile. I-LG. nr. 502/17.07.2013 si Ordinul Ministemlui Dezvoltmi
Rcgionale $l Administratici publicc nr. 2401/J0.07.2013, prin care Guvernul Romanid a adoptw
masuri care sa le l'acillteze chiriasilor cumpararca locuintelor reali:zate prin programul de construcfr
\ocuinte pentru tlncri, destinate inchirierii, derulat de Agcntia NationaJa pentrn Locutnlc, va rugarn

S(

nc comunicali in eel mai scurt limp finalizarea prctului de van7,are a apartamentelor dir
amplasamentele care intrunesc conditi-ilc ck vanzare.

·

Rcprezenlantii Jin comisiilc stabilitc de dumneavoastra vor fi contactati de reprezcntantii ANL
pcntru raportarilc saplamanale privind situatia apartarnentelor sol.icitatc spre vanzare.
Rclatii la tclcfon : 0730591048 _

Va rnultumim.

INSPECTOR OE SPEClALITATE,

CONSJLlER,
ing. Paul Cristinel Vatujclu

ing. Marilena Turta
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From:0234580150

ANL

IJC

8HCHU

AGENTIA NATTONALA PENTRU LOCUINTE

Ofkiul Teritoi-ial N..-.1, Mun. Piatrn Neamt- A.N.L. Hacau
Str. Pictor Aman nr. 94D, Municipiul Bacau, jud. Bucau
Tel i fa.x. 0234 I 58K211

'Nr. 3 I 3.09.20JJ

CATRt:: Pl{IMAR!A MUNICIPIULUI I3J\CAU
PRfMARIJ\ MUNlClPlLILUI ONESTl

ra.x: 02341588757

0234/31391 t
0234/344346
o:2J4/J654n
0234/374278
02141.165656

PRlM/\R!A ORASl.JLl!I lfrOCNA

PRlMARTA MUNICIPlULUI MOINESTI
PRlMJ\RlA ORASULUJ COMANESTI
l)RfMARfA ORASULUI DARMANESTI
PRlMJ\RlA OR.ASULUl BUI IUSI

Avand in vedere prevederile legak (H.Ci. nr. 502/l7.07.20l3 si Ordinul
Ministcrului Dezvoltmii Re.gionale si Administratici publice nr. 2401/30.07.2013), prin
care Guvernul Romanici a adoptat recent masuri care sale facilitczc chiriasilor
cumpararca !ocuintelor realizate prin prograrnul rJe constructii locuinte pentru tineri,
destinate inchirierii. dernlat de Agcntia Nationala pentru Locuintc, va rugam sa stabiliti
cumisia in cadrul Consiliului Local sau la nivdul Dirnctiei de Patriiiioniu:caresa-:c;e·--.
oeiipeuevan~arca apartai11el1teJoicsirelafiaruclientii, posi511! v\ifo~:
-------rremnte-'V'ID'\zu~a!'i'\Cntelor pc - .., amp asamcnt va ti definitivat prin
l l.C.L.

Repn:zcntantii din comisiile stabilite de d-voastra vor fi contactati de
rnprtw'-ntantii ANL pcmru rapoitarile saptamanale privin<l situatia apartamentelor
so!icitatc sprc van7.are.
Relatii la telefoanck 0729800865, 0730591048

Cu stima.
Ing. Constantin Strugariu

Ing. Marilcna Turta
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Nr.22000/17 .09.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regularnentului de vanzare a locuintelor
de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Moine~ti

Regularnentul de vanzare a locuintelor tip A.N.L. situate pe raza Municipiului
contractul cadru de vanzare-cumparare au fost adaptate in baza urmatoarelor
prevederi legale ~i documente:
I. Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
3. Ordinul nr.1391/2014 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul
2014, In vederea vanzarii locuintelor pentru tineri;
4. Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil;
5. Ordinul M.EF nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor rnetodologice privind
reevaluarea ~i amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor
publice;
6. Legea nr. 227/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 99/2006
privind institutiile de credit §i adecvarea capitalului.
7. Adresa nr.63/13.09.2013 a Agentiei Nationale pentru Locuinte - Oficiul Teritorial nr. l
Piatra Neamt- A.N.L.Bacau.
Fatii de cele prezentate, propunern :
1. Aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip A.N.L. situate pe raza
Municipiului Moine~ti, aflate In adrninistrarea Municipiului Moine~ti adaptat cu
legislatia In vigoare conform anexei care face parte integranta din prezentul raport
2. Aprobarea Antecontractului cadru de vanzare-cumparare pentru locuinte A.N.L., situate
in Municipiul Moine~ti, aflate in administrarea Municipiului Moine~i adaptat cu
legislatia In vigoare, ce constituie anexa nr. l la Regulamentul de vanzare a locuintelor
de tip A.N.L. situate pe raza municipiului Moine~ti,
In acest sens In conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP nr. 2401/2013 art.36
alin.{2) lit.c, art.36 alin.{5) lit.b, alin.(9) ~i ale art. 45 alin.{3), art. 115, alin. (1) lit.b din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, propunem Consiliului Local sa
adopte proiectul de hotarare anexat.

Moine~ti ~i

VICEPRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU
Avizat juridic,
Cons.Jr.Gabriela Popescu
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Comp.Fond Locativ,
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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor
de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Moine~ti

In exercitarea atributiilor prevazute de art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, Consiliul Local al municipiului Moine~ti asigura
potrivit competentelor sale ~i in conditiile legii, cadrul necesar privind vanzarea,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiului.
In municipiul Moine~ti exista un numar de 106 unitati locative construite prin Agentia
Nationale pentru Locuinte.
Acestea au fost receptionate succesiv in perioada 2002-2006 ~i sunt inchiriate catre
beneficiari care au intrunit conditiile legale de acces la o locuinta tip ANL.
Conform prevederilor art.8 din Legea nr.152/1998 republicata, cu privire la vanzarea
locuintelor construite prin grija Agentiei Nationale pentru Locuinte titularul sau beneficiarul
de contract are posibilitatea achizitionarii acestor locuinte dupa expirarea a minim 1 an de
inchiriere neintrerupta.
Pentru stabilirea cadrului general, a principiilor, conditiilor $i a procedurilor privind
vanzarea locuintelor tip ANL se impune aprobarea unui Regulament de vanzare a locuintelor
de tip A.N.L. situate pe raza municipiului Moine9ti.
Potrivit prevederilor art. 10, alin. 25 din Legea nr. 152/1998, odata cu dobandirea
dreptului de proprietate asupra locuintei, titularul contractului dobande~te ~i dreptul de
folosinta asupra cotei - paqi de teren aferente acesteia, pe durata existentei cladirii, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Avand in vedere cele mentionate, precum $i prevederile Legii nr.152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata cu modificarile ~i completarile
ulterioare propunem initierea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de
vanzare a locuintelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Moine9ti.

VICEPRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU
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Anexa
REGULAMENTUL DEVANZARE A LOCUINTELOR TIP A.N.L.
situate pe raza Municipiului Moine~ti
Capitolul I Scop

~i

expresii

Art.1. Termeni ~i expresii
Amortizare - valoarea calculata in conformitate cu prevederile art.14 din Normele
metodologice privind reevaluarea ~i amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei ~i Finantelor nr. 3471/2008.
Amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a locuintei ANL pana la data
vanzarii.
Comision - comision de 1% din valoarea de vanzare a locuintei, care se include,
impreuna cu valoarea de vanzare a locuin1ei, in pretul de vanzare a acesteia ~i revine unitatii
prin care se realizeaza vanzarea.
Data punerii in functiune - data incheierii protocolului/procesului verbal de predareprimire intre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in
care sunt amplasate imobilele ANL ~i Agentia N ationale pentru Locuinte.
Locuinte construite prin A.N.L. - locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate
:in conditiile Legii nr.15211998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, care
fac obiectul proprietatii private a statului ~i sunt administrate de autoritatile administratiei
publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate.
Pret de vanzare al locuintei (PvL) - este compus din valoarea de vanzare a locuintei
la care se adauga comisionul.
Solicitant - persoana fizica, titulara a contractului de :inchiriere, dupa implinirea a eel
putin un an de inchiriere neintrerupta.
Teren aferent locuintelor ANL (ST) - suprafata-amprenta la sol a locuntei (inclusiv
cota indiviza din paqile comune) plus terenul din jurul blocului conform planului de situatie.
Valoare de inventar (VrNv) - valoarea prevazuta in cadrul protocolului/procesului
verbal de predare-primire intre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor
administrativ-teritoriale in care sunt amplasate imobilele ANL ~i Agentia Nationale pentru
Locuinte.
Valoarea de vanzare a locuintei (VvL)- rezulta din multiplicarea valorii de inlocuire
pe m2 (V1) cu suprafata construita efectiva (SCE), inclusiv cotele indivize (Ci) , diminuata cu
valoarea amortizarii, calculata de la data punerii in funqiune a locuintei pana la data vanzarii.
Valoarea de inlocuire (V11m2) - valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata
pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de intrepriza inchieate, in conditiile
legii, in cursul anului anterior de catre ANL cu antreprenorii, care se majoreaza cu un
coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor
puse in functiune in anul anterior ~i valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la
inceputul lucrarilor acestor locuinte. Valoarea de inlocuire se stabile~te anual, eel tiirziu pana
la data de 31 iulie a anului urmator, prin ordin al Ministrului Dezvoltarii Regionale $i
Administratiei Publice, care urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
~i este valabila pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a
urmatorului ordin.
Venit mediu brut pe membru de familie - d1$tigul salarial mediu brut pe membru
de familie obtinut prin :insumarea ca~tigurilor salariale brute pe membru de familie raportat la
numarul acestora.

Art.2. Dispozitii generale

2.1. Scopul prezentului regulament 11 reprezinta stabilirea cadrului general, a
principiilor ~i procedurilor privind vanzarea locuintelor de tip ANL aflate in domeniul privat
al statului l?i in administrarea Consiliului Local al municipiului Moine~ti.
2.2. Baza legala pentru stabilirea cadrului general, a principiilor ~i procedurilor
privind vanzarea locuintelor de tip ANL o reprezinta:
• Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
• H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
• Legea nr. 22712007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
9912006 privind institutiile de credit ~i adecvarea capitalului.

Capitolul II Procedura de valorificare a locuintelor ANL
Art.3. Vanzarea locuintelor ANL
3.1. Locuintele ANL reprezinta locuinte pentru tineri destinate inchirierii, repartizate
in conditiile art.8 alin. (3) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, republicata ~i actualizata.
3.2. Locuintele ANL, se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere numai la
solicitarea acestora.
3.3. (1) Vanzarea locuintelor prevazute la art.3.1. se realizeaza 1n conformitate cu
prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata $i actualizata, precum $i ale Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
acesteia mentionate mai sus, la pct.2.2;
(2) Vanzarea locuintelor ANL se realizeaza la solicitarea persoanelor mentionate la
art.3.2. dupa expirarea a minimum 1 an de inchiriere neintrerupta catre acela~i titular $i/sau
catre persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, rara ca
vanzarea sa fie conditionata de varsta solicitantului.
(3) Tranzactia mentionata va face obiectul unui Contract de vanzare, autentificat i'n
baza antecontractului-cadru prevazut in Anexa nr.1 la prezentul Regularnent.
3.4. Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate in conditiile art.8,
alin.(3) din Legea nr. 152/1998 se vand solicitantilor care indeplinesc la data exercitarii
optiunii de cumparare, urmatoarele conditii obligatorii:
• titularul contractului de inchiriere ~i membrii farniliei acestuia - sotfsotie, copii
$i/sau alte persoane in intretinerea acestuia nu detin o alta locuinta proprietate, inclusiv casa
de vacanta;
• venitul mediu brut pe membru de familie, la data vanzarii, sa nu depa~easca cu
100% salariul mediu brut pe economie;
• contractul de inchiriere sa fie valabil la data depunerii cererii de cumparare ~i la data
vanzarii;
• solicitantul sa nu figureze cu debite la plata cheltuielilor de intretinere $i la chirie.
3.5. Titularul contractului de inchiriere ~i membrii farniliei acestuia - sotfsotie, copii
~i/sau alte persoane i.n intretinerea acestuia - pot beneficia o singura data de cumpararea unei
locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.

3.6. (1) Valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre Comisia pentru
vanzarea apartamentelor ANL ~i se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale
$i reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita
efectiva, inclusiv cotele indivize, diminuata cu arnortizarea calculata de la data punerii in
functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia
(2) Valoarea de vanzare a locuintei se determina dupa urmatoarea formula:

3.7. Valoarea de inlocuire se stabile$te anual, eel tarziu pana la data de 31 iulie a
anului urmator, prin Ordinal ministrului Dezvoltarii ~i Administratiei Publice, care urmeaza
a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I $i este valabila pana la data publicarii
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a urmatorului ordin.
3.8. Pentru anul 2014 valoarea de 1nlocuire pe metru patrat este de 328 euro/mp
inclusiv TVA determinata in conformitate cu prevederile Ordinului 1391/2014 ca valoare
medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza
incheiate, in conditiile legii, 1n cursul anului 2012 de catre Agentia Nationala pentru Locuinte
cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea
medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2013 in cadrul
Prograrnului de constructii locuinte pentru tineri $i valoarea medie ponderata pe metru patrat
contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte.
2
Vi/m 2014

= 328 euro/mp inclusiv TVA

3.9. (1) Vanzarea locuintelor se poate face:
a) cu achitarea integrala a pretului final, la data incheierii contractului de vanzare, din surse
proprii ale beneficiarului;
b) cu achitarea integrala a pretului final din surse proprii ale beneficiarului $i/sau din credite
contractate de beneficiar de la institutii financiare autorizate, inclusiv cu garantia statului, cu
plata in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inscrierii dreptului de proprietate in
cartea funciara;
c) in rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vanzare.
.
(2) In cazul achizitionarii locuintei cu plata in rate lunare, plata avai;sulm. d_~
minimum 15%, precum $i a comisionului de 1% (art.3.14) se fac~ la data mche1ern
contractului de vanzare in forma autentificata, iar ratele lunare se pot ach1ta astfel:
a) in maximum 15 ani pentru cazul 1n care, la data vanzarii, venitul ~ediu p~ membru
de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei depa$e$te salanul medm brut pe
economie cu eel putin 80%, dar nu mai mult de 100%;
" _ ..
.
.
b) in maximum 20 de ani pentru cazul in .c~re, la dat~ v~zar:1, vemtul :nedm ~e
membru de familie al titularului contractului de inchmere a locumte1 depa$e$te salarml medm
brut e economie cu eel pupin 50%, dar nu mai mult de 80%;
" _ ..
.
.
p ) "
· um 25 de ani nentru cazul in care, la data vanzam, vemtul medm pe
c m maxim
,
. .
d - t
5001<0
membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locumte1 nu epa$e$ e cu

~;1: ~:~~f~~~~~~~i~~uintelor

salariul
cu plata in rate, dupa stabilirea pretului final, se
adauga cuantumul integral al ~oban,zii, valoarea finala fiind e$alonata in rate lunare pentru
intreaga perioada a contractulm.

(4) Pentru achizitionarea locuintelor cu plata in rate, ratele lunare cuprind o dobanda
care acopera dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei la carte se adauga doua
puncte procentuale. Rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este rata
dobanzii de politica monetara stabilita de BNR.' Rata dobanzii de referinta este cea valabila la
data incheierii contractului de vanzare - cumparare ~i ramane neschimb;ta pe intreaga durata
a contractului.
(5) Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor neachitate in
termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta ~i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Pretul de vanzare al locuintei ANL se determina dupa urmatoarea formula:

C = VvL * 1%
unde

C = comision
A = valoarea amortizarii, calculata de la data punerii in functiune a locuintei
pana la data vanzarii
3.10. In cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se
cuprinde J:n pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea consiliilor locale
pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc.
3.11. Locuintele ANL nu pot face obiectul unor acte de dispozitie intre vii pe o
perioada de 5 ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna J:n Cartea
Funciara concomitent cu inscrierea dreptului de proprietate in conditiile legii.
3.12. Prin exceptie, de la prevederile art.3 .11, locuintele pot face obiectul unor
garantii reale imobiliare, constituite J:n favoarea institutiilor de credit, care finanteaza achizitia
acestor locuinte, institutii definite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.99/2006, actualizata, privind institutiile de credit ~i adecvarea capitalului,
aprobata prin Legea m.227/2009, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
3.13. Institutiile mentionate la art.3 .12, vor putea valorifica locuintele ~i anterior
expirarii termenului de 5 ani prevazut la art.3. l 0., pe calea executarii silite, in conditiile legii,
in cazul nel:ndeplinirii obligatiilor din contractele de credit de catre proprietarul imobilului.
3.14. Pentru acoperirea cheltuielilor de vanzare, entitatile prin care se efectueaza
vanzarea potrivit legii beneficiaza de un comision de 1% din valoarea de vanzare a locuintei,
comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul de vanzare a
acesteia.
3.15. Cota parte de teren aferenta locuinfelor ANL (CP'f) vandute se atribuie in
folosinta gratuita cumparatorului pe durata existentei cladirii ~i se determina dupa urmatoarea
formula:

ST- suprafata totala teren (amprenta sol+trotuar de protecfie)
SuL - suprafafa utila construita a locuinfei
SuA - suma suprafefelor utile a apartamentelor ce compun amplasamentul

Capitolul III Dispozitii tranzitorii ~i finale
Art.4. Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea locuintelor ANL
4.1. Sumele obtinute din vanzarea locuintelor ANL sunt destinate, exclusiv, finantarii
constructiei de locuinte.
4.2. Cumparatorul achita sumele reprezentand pretul final de vfulzare a locuintelor
ANL in contul R003TREZ06321390203XXXXX Autoritatii Administratiei Publice Locale
"Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului,, deschis la Trezoreria
Moine~ti, care ulterior vireaza sumele in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte, in
vederea finantarii programului de locuinte pentru tineri.
4.3. Sumele reprezentand comisionul de 1% calculat la valoarea de vfulzare a locuintei
vor ramane in contul Municipiului Moine~ti deschis la Trezoreria Moine~ti, pentru acoperirea
cheltuielilor de evidenta 9i vfulzare a spatiilor locative mentionate.
4.4. Modalitatea de stabilire a pretului de vanzare pentru locuintele ANL precum 9i
cea de virare a sumelor incasate cu titlu de ,,valoare de vanzare" va fi supusa controlului
financiar preventiv acesta urmand fi exercitat, conform prevederilor legale in vigoare, de
catre persoana desemnata din cadrul Autoritatii Administratiei Publice Locale Moine9ti.
4.5. Auditarea modului de stabilire a pretului de vfulzare pentru locuintele ANL
precum 9i cea de virare a sumelor incasate cu titlu de ,,valoare de vanzare" va fi realizata de
compartimentul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Moine9ti.

Art.5. Recuperarea sumelor rezultate din valorificarea locuintelor ANL
5.1. Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de ,,pref de vdnzare pentru locuinfele
ANL" Autoritatea Administratiei Publice Locale Moine9ti va proceda la initierea masurilor de
executare silita potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art.6. Dispozitii finale
6.1. Autoritatea Administratiei Publice Locale Moine9ti prin Comisia pentru
vanzarea apartamentelor ANL, va comunica lunar - pana la data de 15 a lunii in curs pentru
luna anterioara, Agentiei Nationala pentru Locuinte situatia privind sumele incasate/virate
reprezentand valorile de vanzare ale locuintelor ANL in vederea conducerii evidentelor
prevazute de Legea nr.152/1998, republicata ~i actualizata.
6.2. Comisia pentru vanzarea apartamentelor ANL va comunica, lunar pana la data
de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, compartimentelor abilitate din cadrul Primariei
municipiului Moine9ti, situatia privind antecontractele de vanzare, avand ca obiect locuintele
ANL, in vederea stabilirii obligatiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de proprietate.
6.3. Autoritatea Administratiei Publice Locale Moine~ti - prin structurile abilitate va
initia procedurile legale pentru infiintarea asociatiilor de proprietari la nivelul imobilelor
ANL, dupa vanzarea unui numar de trei unitati locative din imobil.
6.4. Antecontractele de vanzare, precum 9i orice alte acte incheiate cu incalcarea
dispozitiilor art.8 alin.(3) 9i ale art. l 0 din Legea m.152/1998, republicata 9i actualizata,
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, sunt lovite de nulitate absoluta.
6.5. Constatarea abaterilor prevazute la art.7, pct.7.4. respectiv sesizarea instantelor
judecatore$ti pentru constatarea nulitatilor inscrisurilor $i restabilirea situatiei anterioare se
realizeaza prin grija prefectilor.

6.6. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de
vanzare a locuintelor ANL se va transmite de catre solicitanti/cumparatori sub forma de
document scris.
6.7. Orice document scris va fi trebui inregistrat/transmis de solicitant/cumparator la
registratura Autoritatii Administratiei Publice Locale Moine!?ti.
6.8. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
6.9. Antecontractul Cadru de vdnzare pentru locuinfa ANL face parte integranta din
prezentul regularnent.
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Avizat juridic,
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Anexa nr.1 la Regularnentul de vanzare a locuintelor de tip ANL

ANTECONTRACTCADRUDEVANZARE
pentru locuinte ANL

I.
PARTILE
UAT Municipiul

~i

terenul aferent acestora

Moine~ti,

cu sediul pe strada Vasile Alecsandri, nr.14, Judetul
Bacau, reprezentat legal prin ing.VIOREL ILIE - primar, in calitate de vanzator,
~l

- - - - - - - - - - - - - - - - - identificat/a prin C.I./B.I. seria
nr._____, C.N.P. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cu dorniciliul in Municipiul Moine~ti,
str.
, nr. _ _ , bl. _ _ , scara_ _, et. _ _ , ap. _ _,
Judetul Bacau, titular al Contractului de inchiriere nr.
din
, in
calitate de cumparator,
au convenit la incheierea prezentului antecontract in urmatoarele conditii:

II . OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. I. Obiectul contractului este vanzarea locuintei ANL din cladirea de locuinte situata
, nr. _ _, bl. _ _ , scara_ _ ,
in Municipiul Moine~ti, strada
et. _ _ , ap. _ _, Judetul Bacau, compusa din
camera/e in suprafata de _ _m2
2
2
2
(camera_ m , camera_ m , camera_ rn , camera_ m 2), dependinte in suprafata de
_ rn 2 (baie __ m2 , bucatarie _ m 2 , WC_ rn 2 , debara _ m2 , carnara _ rn 2 , oficiu_
m 2 , boxa _ rn 2 , hol_ m2 , hol_ m 2, hol_ m 2 , pod_ m 2, pivnita _
rn2) ~i curte
(gradina) _ m 2 , terasa _ m2 , terasa _ rn2 , folosite in exclusivitate ~i _ m 2, folosite in
comun. Locuinta este inscrisa in Cartea Funciara
, sub nr. Topo _ _ _ __
Art.2. - Terenul aferent locuintei ANL identificata la Art.1. in suprafata de _ _ mp
se atribuie in folosinta gratuita cumparatorului pe toata durata existentei constructiei, de la
data vanzarii, fiind inscris in Cartea Funciara
, sub nr. Topo - - - - Art.3. Vanzarea proprietatii irnobiliare descrise la Art.l este reglementata prin:
" Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata ~i actualizata;
• H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, republicata cu modificarile !?i completarile ulterioare;
Legea nr. 227/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
99/2006 privind institutiile de credit !?i adecvarea capitalului.
Regulamentul aprobat prin H.C.L.nr.
/ _ _ _ __
0

0

III. PRETUL SI CONDITHLE DE PLATA
Art.4. - (1) Pretul de vanzare al locuintei ANL descrisa la Art.I este de
_ _ _ _ _ euro (TVA inclus).
(2) Pretul de vanzare al locuintei ANL este stabilit J:n conforrnitate cu prevederile
Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata ~i
actualizata, respectiv Regulamentul aprobat prin H.C.L.nr.
I
, conform
fi~ei de calcul anexa la prezentul antecontract.
lei reprezen(3) Pretul final de vanzare al locuintei ANL este de
Hlnd valoarea rezultata la alin.(2) respectiv suma de
lei, diminuata cu suma de
lei reprezentand amortizarea cumulata aferenta proprietatii imobiliare
identificate la Art.1 calculata de la data punerii in funqiune a locuintei ANL pana la finele
lunii anterioare autentificarii prezentului contract.

Art.5. (1). Pretul final de vanzare al locuintei ANL, respectiv suma de
----lei, va fi achitat astfel:
a) integral, in suma de_________euro reprezentand_ _ _ _ _ _ _lei,
la cursul BNR de
lei/leuro, comunicat pentru data de_ _ _ _ _ _ __
achitat astazi _ _ _ _ _ _ _ _ data semnarii prezentului contract conform chitantei/OP

nr.

I- - - - - - - -

sau
b) in rate lunare cu un avans minim de 15% in suma de
euro, la cursul
lei/leuro, comunicat pentru data de
comision
BNR de
vanzator(l % din valoarea de vanzare)
euro (TVA inclus) reprezentand
lei,
luand ca baza de calcul cursul BNR leu/euro comunicat pentru data de
, iar
euro, reprezentand
lei in rate lunare in suma
restul de plata
de
lei/luna pe o perioada de
ani, incepand cu data de _ _ _ _ __
(2) Cumparatorul achita sumele reprezentand pretul final de vanzare a locuintelor
ANL in contul R003TREZ06321390203XXXXX Autoritatii Administratiei Publice Locale
sau la casieria institutiei.
IV. DAREA- LUAREA IN PRIMIRE I RISCURI
Art.6. (1). In cazul in care locuinta se achizitioneaza cu plata in rate, transferul de
proprietate asupra acesteia se produce dupa achitarea integrala a pretului de vanzare, iar
posesia asupra imobilului mai sus mentionat, se transfera de la vfulzator la cumparator, astazi
- - - - - - - ' data incheierii ~i autentificarii prezentului contract.
(2). Pana la achitarea pretului de vanzare, locuinta ramane in administrarea
vanzatorului, pana la data transferului de proprietate ~i schimbarea rolului fiscal pe numele
cumparatorului.
Art.7. Dreptul de proprietate, precum 9i posesia asupra imobilului mai sus mentionat,
se transfera de la vfulzator la cumparator, astazi
, data incheierii 9i
autentificarii prezentului contract.
Art.8. De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile 9i riscurile tree asupra
cumparatorului, cu obligatia acestuia de a declara proprietatea irnobiliara in vederea stabilirii
obligatiilor fiscale.
V.GARANTII
Art. 9. Vanzatorul garanteaza contra evictiunii 9i viciilor, conform art.1695 ~i art.1707
din Codul Civil.
Art.10. La data autentificarii prezentului contract cumpariitorul se obliga, in conditiile
legii, sa inscrie, in evidentele de publicitate imobiliara, pe cheltuiala proprie, dreptul de
proprietate asupra locuintei ANL, identificata la Art. I.
Art. 11. (1). De la data incheierii prezentului contract cumparatorul se obliga, in
conditiile legii, sa inscrie in favoarea vanzatorului, in Cartea Funciara, pe cheltuiala proprie,
interdictia de instrainare prin acte intre vii, asupra bunului imobil identificat la Art.l, pentru o
perioada de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate. Prin exceptie, locuintele pot
face obiectul unor garantii reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit,
definite conform O.U.G.nr.99/2006 privind institutiile de credit ~i adecvarea capitalului,
aprobata prin Legea nr.227/2007, care finanteaza achizitia acestor locuinfe. Institutiile de
credit vor putea valorifica locuintele ~i anterior expirarii termenului de 5 ani, pe calea
executarii silite, in conditiile legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele de credit
de catre proprietarii locuintelor.
(2). Inscrierea provizorie a dreptului de proprietate al dobanditorului se justifica la
expirarea termenului de 5 ani, devenind inscriere definitiva.

(3). Interdictia de instrainare inceteaza dupa implinirea termenului de 5 ani de la data
dobandirii proprietatii, radierea acesteia efectuandu-se potrivit legii.
(4). Radierea eventualelor ipoteci -- instituite in aplicarea art.10 alin.(2) lit.f) teza a 3-a
din Legea nr.15211998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, nu are efect
asupra termenului de aplicare a interdictiei de instrainare care afecteaza dreptul de proprietate
asupra locuintei.
VI. OBLIGATIILE PARTILOR
1. Obligatiile cumparatorului
Art.12. - Cumparatorul declara ca, la data incheierii ~i autentificarii contractului,
indepline~te toate dispozitiile legale in vigoare, inclusiv conditiile stipulate la art.10 alin.(2),
lit.b, c ~i g din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, ~i
se obliga sa intocmeasca ~i sa depuna toate documentele care sunt necesare pentru
inregistrarea prezentului contract in evidentele de Carte Funciara.
Art. 13. (1) - Cumparatorul se obliga sa achite contravaloarea proprietatii imobiliare la
termenul ~i in conditiile stabilite la articolul 5 din prezentul contract./ Cumparatorul se obliga
sa achite ratele lunare la scadenta.
(2) Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor de plata, datoreaza majorari
de intarziere, in cuantumul stabilit de lege pentru intarzierea la plata obligatiilor bugetare.
(3) In cazul neachitarii a trei rate consecutive, antecontractul de vanzare se considera
reziliat de drept, Ia.ra nicio alta formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept in
intarziere ~i avand obligatia de a preda locuinta la data notificata.
Art.14 . .:_ Cumparatorul se obliga sa achite toate obligatiile fiscale care decurg din
transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate in Cartea Funciara,
costuri notariale, costuri legate de inscrierea ~i radierea interdictiei de instrainare, sarcinilor $i
ipotecilor in Cartea Funciara, precum $i orice alte costuri legate de inscrierea, executarea,
modificarea sau rezolutiunea contractului.
Art.15. - De la data transferului dreptului de proprietate, cumparatorul datoreaza
impozitul de proprietate, stabilit ~i calculat in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
Art.16. - Responsabilitatea pentru declararea imobilului in vederea stabilirii
obligatiilor fiscale revine in totalitate cumparatorului, inclusiv pentru achitarea acestora in
termen conform legislatiei J:n vigoare.
Art.17. - Cumparatorul se obliga sa nu instraineze bunul identificat la Art. I prin acte
intre vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestuia.
Art.18. - Dupa dobandirea proprietatii asupra locuintei, cumparatorul va deveni
membru al Asociatiei de Proprietari ce urmeaza a se constitui pentru blocul de locuinte din
care face parte imobilul cumparat.

2. Obligatiile vanzatorului
Art.19. - Vanzatorul garanteaza cumparatorul contra eviqiunii asupra imobilului
vandut in temeiul prezentului contract.
Art. 20. - Vanzatorul i$i da acordul explicit ca in temeiul antecontractului de vanzare,
sa se indeplineasca toate formalitatile legale $i necesare privind inscrierea in evidentele de
publicitate imobiliara, in favoarea cumparatorului, a dreptului de proprietate asupra
imobilului ce constituie obiectul vanzarii, precum ~i sa noteze interdictia de instrainare prin
acte intre vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii.
Art.21. - Pentru locuinta care face obiectul vanzarii, s-a intocmit certificatul de
performanta energetica din data de
, intocmit de auditorul energetic
, conform caruia locuinta este clasificata in clasa
~~~~~~~~~~~~-

energetica ______ §i a fost pus la dispozitia cumparatorului, astazi data autentificarii
contractului.

vn.

NULITATEA CONTRACTULUI

Art.22. - Prezentul contract este lovit de nulitate absoluta in cazul nerespectarii la
data incheierii acestuia, a conditiilor prevazute la art. 8, alin.(3) §i la art.I 0 din Legea
ru .15211998 privind infiintarea Agentiei N ationale pentru Locuinte, republicata cu
modificarile §i completarile ulterioare.
Art.23. - In cazul desfiintarii contractului, imobilul reintra in proprietatea privata a
Statului Roman, iar curnparatorul renunta in mod expres la orice pretentii, de orice natura fata
de vanzator.
Art.24. - Costurile privind radierea dreptului de proprietate al cumparatorului din
Cartea Funciara §i restabilirea situatiei anterioare de Carte Funciara in favoarea Statului
Roman §i/sau Municipiului Moine~ti revin in totalitate cumparatorului.

VIII.FORTA MAJORA
Art.25. - Forta majora, constatata de autoritatea competenta, exonereaza de
raspundere partea pe care o invoca, in cazul notificarii scrise prealabile in termen de 3 zile
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

IX.LITIGII
Art.26. (1). - Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se
vor solutiona pe cale amiabila.
(2) In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre solutionare
instantei judecatore~ti competente, in condi!iile Codului de procedura civila.
Prezentul contract a fost incheiat in limba romana, in doua exemplare - cate unul
pentru fiecare parte contractanta - astazi ................. la sediul vanzatorului §i va fi autentificat
la biroul notarial, in conditiile legii.

VANZATOR,
MUNICIPIUL

MOINE~TI

CUMPARATOR,

ROMANIA
JUDETUL BACAU
UAT MOINE$TI
Comp.FOND LOCATIV

Nr.

/ _ _ _ _ __

Pisa de calcul valoare de vanzare a locuintei ANL
'
'
situata in municipiul Moine~ti, judetul Bacau,
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