MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2,
ap.15, către Mogoșanu George Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere
nr.239066/29.12.2004

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr.24234/2019, rapoartele nr.25964/2019 al
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și nr.32513/2019 al Direcției Juridice,
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativprin care se propune aprobarea vânzării
locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, către Mogoșanu George Dan, în calitate de
titular al contractului de închiriere nr.239066/29.12.2004;
În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.192 din
Hotărârea Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu
modificările şi completările ulterioare, art.1650 alin.1 şi art.1652 din Codul Civil;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind
aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe şi Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova nr.2781/2017 privind
constituirea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin Programul de construcţii
de locuinţe pentru tineri destinate închirierii,;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.61, alin.2 şi
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, către
Mogoșanu George Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere
nr.239066/29.12.2004.
Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a
preţului final de vânzare de 68.948,01 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în

Art.3.

Art.4.

Art.5.

Art.6.
Art.7.

beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării centralei termice,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafaţa indiviză de
15.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C,
blocul T3, sc.2, ap.15, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., din acte şi 1468 mp., din
măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.
210186 a localităţii Craiova.
(1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate asupra
locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin
orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), dreptul de
folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din terenul aferent construcţiei se stinge, iar
proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului
Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinţei.
(2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză tehnică,
întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către Consiliul Local al
Municipiului Craiova.
Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a locuinţei
dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în
favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea terenului aferent locuinţei.
Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul
de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.
Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia
Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Mogoșanu
George Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari
Serviciul Administrare Locuinţe
Nr. _24234_ / _05.02.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, către Domnul Mogoşanu George Dan, în
calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239066/29.12.2004

Potrivit art. 10 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, locuințele pentru tineri destinate închirierii se pot
vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an
de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat
închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.
Stabilirea preţului de vânzare al locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul
Craiova conform modalităţii de calcul prevăzută de Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se face de către Comisia de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin
Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform prevederilor Legii
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.2781/21.03.2017,
cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Comisiei de vânzare din data de 17.01.2019 privind stabilirea valorii de vânzare a
locuinţelor aferente Blocurilor T2 şi T3 din Bd. Oltenia a fost comunicată chiriaşilor, urmând ca aceştia să
opteze pentu cumpărare sau pentru menţinerea în continuare a calităţii de chiriaş, cu respectarea
prevederilor legale în materie.
În acest sens, Domnul Mogoşanu George Dan a dat curs comunicării nominale
nr.13679/18.01.2019, iar prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.
23281/04.02.2019, a solicitat cumpărarea cu plata integrală a preţului de vânzare, a locuinţei pentru tineri
situate în Craiova, Bd. Oltenia nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, pe care o deţine în calitate de titular al
contractului de închiriere.
Având în vedere că din verificarea înscrisurilor justificative anexate la cererea de cumpărare a
rezultat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vânzare prevăzute de lege, propunerea de vânzare a
locuinţei pentru tineri situate în Craiova, Bd. Oltenia nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15 către Domnul
Mogoşanu George Dan, va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

PRIMAR,
Mihail Genoiu

Pt. DIRECTOR EXECUTIV,
Pîrvu Doina Miliana

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Fond Locativ şi
Control Asociaţii de Proprietari
Serviciul Administrare Locuinţe
Nr._25964_/_06_.02.2019

Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

Avizat,
Viceprimar,
ADRIAN COSMAN

RAPORT,
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, către Domnul Mogoşanu George Dan,
în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239066/29.12.2004
În vederea rezolvării problemei locuirii, pentru segmentul de populaţie constituit din tinerii
aflaţi la începutul carierei profesionale, cărora sursele de venit nu le permit achiziţia unei locuinţe în
proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, se derulează, prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, Programul guvernamental pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii.
Pentru ca sprijinirea tinerilor şi familiilor de tineri în vederea accesului la o locuinţă să fie
continuă şi susţinută, prin Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut vânzarea locuinţelor, asigurând tinerilor
posibilitatea de a-şi cumpăra locuinţele deţinute cu chirie.
Astfel, procedura de vânzare a locuinţelor pentu tineri destinate închirierii respectiv condiţii
restrictive, stabilirea preţului de vânzare şi modalitatea de plată, transferul dreptului de proprietate,
garanţii, obligaţiile vânzătorului şi cumpărătorului, interdicţii, rezoluţiunea şi nulitatea contractului,
sunt prevăzute la art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi art.192 din H.G. nr.962/2001 pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.
În acest sens, locuinţele pentru tineri destinate închirierii, se pot vinde la solicitarea titularilor
contractelor de inchiriere, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către acelaşi
titular si/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca
vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.
Vânzarea locuinţelor pentru tineri se face cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
- titularul contractului de închiriere, precum şi soţul/soţia acestuia pot beneficia o singură dată
de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii;
- titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte
persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de
vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu
depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte
persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină la data încheierii contractului de vânzarecumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de
vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obţinerea unui teren în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 15/2003, republicată;
- la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere
a locuinţei, realizat în ultimele 12 luni, să nu depăşească cu 100% câştigul salarial mediu net pe

economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de
data încheierii contractului de vânzare.
Preţul locuinţei se poate achita:
a) integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului şi/sau
din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului,
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea
funciară, sau
b) în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea
de vânzare.
Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autoritatea publică locală şi reprezintă
produsul dintre:
a) valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectiv, inclusiv
cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la
data vânzării acesteia, la care se aplică comisionul de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de
promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare
si
b) coeficientul determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri.
Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii
contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu
antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată
pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru
pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe. În cazul în care, în cursul anului
anterior, A.N.L. nu a încheiat cel puţin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea
valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puţin două
contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabileşte anual, cel
târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi este
valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin.
Valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire în vigoare la data aprobării
preţului final de vânzare de căte Consiliul Local al Municipiului Craiova.
Valoarea de vânzare a locuinţei calculată în baza valorii de înlocuire (Vv) se determină după
următoarea formula:
Vv = [(Vi/mp * Sce −A)+ C] * Q
Sce = Su + Ci
C = 1% (Vi/mp * Sce −A), unde
V i/mp - valoarea de înlocuire per metru pătrat ;
A – amortizarea;
Sce – suprafata construita efectiv;
C – comisionul de vânzare ;
Su – suprafata utilă a locuintei ;
Ci – cotele indivize ;
Q− coeficient de ponderare (0,98 pentru Municipiul Craiova).
Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul 2018 - 2019, stabilită conform
prevederilor art.10 alin.(2) lit.d) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare este de 1578,57 lei/mp inclusiv TVA (conform Ordinului Ministrului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr.5396/31.07.2018).
De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin, se va
utiliza valoarea de înlocuire pe metru pătrat stabilita prin noul ordin.
În cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul
locuinţelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate
plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc.

Preţul final de vânzare al locuinţei ANL (pretul contractului) se determină după următoarea
formula:
Pv = Vv + Vct, unde
Vct = valoarea centralei termice

În situația în care valoarea stabilită este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea
de vânzare a locuințelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform
prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei
reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii,
reținută de autoritățile administrației publice locale și virată către A.N.L.
Pv = Vinvact – Recuinv + C + Vct
unde:
Vinvact – valoarea de inventar actualizată
Recuinv – sumele reprezentând recuperarea investiţiei
C – comisionul de vânzare care în acest caz este:
C = 1% * (Vinvact – Recuinv)
Vct = valoarea centralei termice
Valoarea de vânzare a locuinţei se actualizeaza la data vânzării acesteia de catre autoritatea
locala tinand cont:
- de amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data aprobării
vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Craiova;
- de valoarea de înlocuire pe metru pătrat stabilita prin noi ordine.
- de valoarea de inventar actualizată la nivelul lunii în care se aprobă vânzarea;
- de cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei calculate de la 13.04.2016 până
la la nivelul lunii în care se aprobă vânzarea;
În cazul vanzării locuințelor ANL cu plata în numerar/prin virament bancar, transferul de
proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea
formalităţilor de publicitate cerute de lege.
În cazul vanzării locuințelor ANL cu plata în rate, dreptul de proprietate asupra locuinţei, se
transferă de la vânzător la cumpărător, după achitarea integrală a prețului contractului, cu îndeplinirea
formalităţilor de publicitate cerute de lege.
Până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate,
până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora.
Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate lunare egale, ratele lunare cuprind o dobândă
care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte
procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat.
Rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este rata dobânzii de politică
monetară stabilită de BNR.
Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare şi rămâne
neschimbată pe întreaga durată a contractului.
În cazul achizitionarii locuintelor A.N.L. cu plata în rate, pentru neachitarea la termenul
scadent a obligaţiilor de plată, cumpărătorul datorează majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen,
calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3
luni, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) suspendarea se dispune de către autoritățile administrației publice locale în care sunt
amplasate locuinţele, în condițiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare
depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte
doveditoare privind diminuarea veniturilor;
b) durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea,
valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător;
c) suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după
minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la
achitarea integrală a valorii de vânzare;
d) după expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în
cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără
nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligaţia de
a preda locuinţa la data notificată.
În situaţia în care autoritatea administrației publice locale dispune suspendarea executării
obligaţiei de plată a ratelor, aceasta are obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Locuințe,
anterior ratei lunare scadente, despre durata suspendării și numărul suspendărilor solicitate de către
titularul contractului de vânzare cu plata în rate.
În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră
reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere
şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată. In acest caz, titularul contractului este
decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la
A.N.L.
În cazul achizitionarii locuintelor A.N.L. cu plata în rate, cumpărătorul are posibilitatea
achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării
integrale.
În cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la
data achitării integrale, dobânda se poate recalcula prin:
a) menţinerea ratei lunare la acelaşi nivel şi reducerea perioadei sau
b) reducerea ratei lunare şi menţinerea perioadei.
Dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferenţa dintre valoarea datorată
la încheierea contractului şi suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans şi
valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface conform opţiunii cumpărătorului, astfel:
a) rambursare parţială prin menţinere rată şi reducere perioadă;
b) rambursare parţială prin reducere rată şi menţinere perioadă.
În cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, valoarea contractului de
vânzare cu plata în rate va fi diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferenţa dobânzii
iniţiale şi a celei aplicate la noua valoare rămasă de achitat.
În cazul achiziţionării locuinţei A.N.L. cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă,
plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% se face la data încheierii
contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:
a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu net pe membru de
familie, realizat în ultimele 12 luni, al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte
salariul mediu net pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%;
b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu net pe membru de
familie, realizat în ultimele 12 luni, al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte
salariul mediu net pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%;
c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu net pe membru de
familie, realizat în ultimele 12 luni, al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu
50% salariul mediu net pe economie.
În cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea valorii de vânzare a
locuinţei, se adaugă cuantumul integral al dobânzii, valoarea finală fiind eşalonată în rate lunare
egale pentru întreaga perioadă a contractului.

Locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani de la
data dobândirii acestora. Această interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în
cartea funciară în condiţiile legii. Prin excepţie, locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale
imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care finanţează
achiziţia acestor locuinţe, şi/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituţiile
de credit, cu garanţia statului, conform prevederilor legale în vigoare. Instituţiile de credit sau, după
caz, statul român, prin organele competente, vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirării
termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din
contractele de credit de către proprietarii locuinţelor.
Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în
condiţiile legii se înscrie sau se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr.
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.
Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art.10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate,
după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinţei prin contractul de vânzare, în
condiţiile legii.
Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art.10 alin. (2) lit.f) teza a
treia din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea
interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani.
În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicţia de înstrăinare a
locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepţia de aplicare a
acesteia, operează după achitarea integrală a valorii de vânzare şi efectuarea transferului de
proprietate asupra locuinţei în favoarea beneficiarului.
Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei A.N.L., titularul contractului
dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi (suprafetei) de teren aferente locuinței, pe durata
existenţei clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dobândirea cotei-părți
(suprafetei) de teren aferente locuinței A.N.L. pe durata existenței clădirii este menționată în
contractul de vânzare, conform modelului cadru prevăzut în Anexele 1 și 2 la H.C.L.
nr.154/27.04.2017 cu modificările şi completările ulterioare.
Transmiterea dreptului de folosintă asupra cotei părţi de teren aferentă locuinţelor A.N.L. se
realizează concomitent cu transferul dreptului de proprietate asupra locuinţei A.N.L.
Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra
cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot
folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare.
Cumpărătorul virează sumele reprezentând valoarea de vânzare a locuinţelor ANL în contul
autorității administrației publice locale, deschis pe seama Consiliului Local al Municipiului Craiova
care ulterior virează sumele în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea finanţării
programului de locuinţe pentru tineri.
Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul deschis pe seama
consiliilor locale la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa 10
«Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.954/2005 pentru aprobarea
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, potrivit regimului de finanţare al instituţiilor
publice.
Sumele reprezentând comisionul de 1% calculat la valoarea de vânzare a locuinţelor se
încasează de catre Primaria Municipiului Craiova - Directia Impozite si Taxe, in calitate de unitate
prin care se realizează vânzarea locuinţelor; aceste sume se constituie venit la bugetul local si acopera
cheltuielile de evidenţă şi vânzare a spaţiilor locative menţionate ; tot venit la bugetul local se
constituie şi sumele ce reprezintă valoarea centralelor termice care deservesc locuinţele aferente
bloculurile T2 şi T3 din Bulevardul Oltenia, acestea fiind construite cu finanţare de la bugetul local al

unităţii administrativ-teritoriale; centralele termice situate în blocurile T2 şi T3, scările 1 - 5, sunt
inventariate în domeniul privat al Municipiului Craiova conform H.C.L. nr.206/25.05.2017.
Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, incasate de Primaria
Municipiului Craiova, se virează, după reţinerea sumelor reprezentând comisionul de 1%, în contul
autorității administrației publice locale, deschis pe seama Consiliului Local al Municipiului Craiova
care ulterior virează sumele în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, după reţinerea sumelor
prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr.152/1998, după caz, se virează lunar, de către autorităţile
administraţiei publice locale în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria
Statului, pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri. Sumele prevăzute la la art. 2 alin. (7)
din Legea 152/1998, se constituie ca venituri la bugetul local destinate construcţiei de locuinţe.
Sumele obţinute din penalităţile de întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la
scadenţă inclusiv cele datorate de autoritatea locala pentru neindeplinirea obligatiei de vanzare a
locuintelor in termen de 90 de zile de la data la care acestea indeplinesc conditiile pentru a fi vandute,
se virează de către autoritatea administraţiei publice locale în contul Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului.
Regulile particulare ale vânzării locuinţelor ANL generate de actuala legislaţie se
coroborează şi cu prevederile Legii 170/2010 pentru completarea art.45 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare şi pentru modificarea art.10(1) din Legea locuinţei, care statuează faptul că
locuinţele şi unităţile individuale pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în
formă autentică notarială, sub sancţiunea nulităţii absolute, iar dovada dreptului de proprietate asupra
unei unităţi de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate şi a extrasului de carte funciară
pentru informare.
Având în vedere că începând cu luna Septembrie 2018 au fost finalizate operaţiunile de
publicitate imobiliară respectiv transmiterea de către O.C.P.I. Dolj a extraselor de Carte Funciară
pentru 152 unităţi locative situate în blocurile T2 şi T3 din Bulevardul Oltenia, a fost iniţiată
procedura de vânzare pentru cele 152 de locuinţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
a putea fi vândute către actualii chiriaşi.
Stabilirea preţului de vânzare al locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii conform
modalităţii de calcul prevăzută de Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, descrisă mai sus în prezentul raport, se face de către Comisia de vânzare a locuinţelor din
fondul constituit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii,
conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Craiova nr.2781/21.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Comisiei de vânzare din data de 17.01.2019 a fost comunicată chiriaşilor, urmând
ca aceştia să opteze pentu cumpărare sau pentru menţinerea în continuare a calităţii de chiriaş, cu
respectarea prevederilor legale în materie.
În acest sens, Domnul Mogoşanu George Dan a dat curs comunicării nominale nr.
13679/18.01.2019, iar prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.
23281/04.02.2019, a solicitat cumpărarea cu plata integrală a preţului, a locuinţei situate în Craiova,
Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, pe care o deţine în calitate de titular al contractului de
închiriere nr. 239066/29.12.2004.
Având în vedere că din verificarea înscrisurilor justificative anexate la cererea de cumpărare,
a rezultat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vânzare prevăzute de lege şi potrivit hotărârii
Comisiei de Vânzare din şedinţa din 17.01.2019, Serviciul Administrare Locuinţe, a procedat la
actualizarea preţului final de vânzare aferent locuinţei din Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15,
prin recalcularea amortizării până la data aprobării vânzării locuinţei de către Consiliul Local al
Municipiului Craiova respectiv luna Februarie 2019.
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
art.192 din H.G. nr.962/2001 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu
modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.154/27.04.2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova
nr.2781/21.03.2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin
Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform prevederilor Legii
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art.1650 alin.1, art.1652 din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului
Craiova, urmatoarele:
1. vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată
în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, către Domnul Mogoşanu George Dan, în
calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239066/29.12.2004;
2. vânzarea locuinţei identificată la punctul 1 din prezentul raport, se va face cu plata integrală
a preţului final de vânzare de 68.948,01 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţel în beneficiul administratorului
şi valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform Anexei care face parte integrantă
din prezentul raport;
3. transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei construcţiei, asupra
cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafaţa indiviză de 15.86 mp, aferentă
apartamentului situat în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, din terenul în suprafaţă
de 1518 mp din acte şi 1468 mp din măsurători pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în
Cartea funciară nr 210186 a localităţii Craiova.
4. în cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate asupra locuinţei
prevăzute la punctul 1 din prezentul raport, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate
(vânzare - cumpărare, donaţie, contract de intreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei
părţi indivize din terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în
prealabil Consiliului Local al Municipiului Craiova vânzarea - cumpărarea terenului aferent locuinţei.
Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un
expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de Către Consiliul Local al Municipiului Craiova;
5. înscrierea in evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a locuinţei dobandite în
condiţiile Legii nr. 152/1998 cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea Municipiului
Craiova, pana la achiziţionarea terenului aferent locuinţei;
6. împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de
vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la punctul 1 din prezentul raport.

Pt. DIRECTOR EXECUTIV,
Pîrvu Doina

Întocmit,
Pt. ŞEF SERVICIU,
Georgescu Sorin

Vizat pentru legalitate,
Cons.Jur. Ana-Maria Chirilă
Viză Control Financiar Preventiv,
Insp. Rugeanu Simona Crenguţa

ANEXA NR. 1

FIŞA DE CALCUL
pentru stabilirea valorii de vânzare a locuinţei situate în Str. _Oltenia_ Nr. _1C_ Bl. _T3_ Sc. _2_ Ap. _15_
titular contract _Mogosanu George Dan_

Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27*
28*
29*

Denumire elemente componente pentru calculul pretului
Suprafaţă utilă (mp)
Balcon/logie (mp)
Suprafaţă locuinţă (mp) 3=1+2
Suprafaţă părţi comune (mp)
Suprafaţă construită efectiv inclusiv cotele indivize (mp) 5= 3+4
Valoare înlocuire (lei/mp)
Valoarea de înlocuire a locuinţei (lei) 7 = 5 * 6
Valoare de inventar
Amortizare la 28.02.2019
Cotă lunară amortizare
Valoarea calculată a locuinţei (SCE*Val Inlocuire - Amortizare) 11= 7 - 9
Comision 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare 12=11*1%
Valoare locuinţă fără ponderare rang localitate - art. 10 lit. d) 13=11+12
Valoare locuinţă ponderată cu rangul localităţii (Craiova 304030 loc–0.98) art. 10 lit. d^1)
Cotă valorică centrală temică neamortizată la 30.11.2018
Amortizare centrală termică de la 30.11.2018 până la momentul vânzării
Cotă amortizare lunară centrală termică
Cotă valorică de cumpărat – centrală termică 18=15-16
Valoarea de vânzare calculată este mai mica decât val. de inventar 14<8 (art. 10 lit. d^2)
Valoarea de inventar actualizată la momentul vânzării
Recuperarea investitiei calculata de la 13.04.2016 si pana la momentul vânzării
Valoare de vânzare potrivit art. 10 lit. d^2) 22 = 20-21
Comision de 1% pentru cazul în care valoarea calculată este mai mică decât valoarea de
inventar 23 = 22*1%
Suma cuvenită ANL 24 = 14 (NU) sau 22(DA)
Suma cuvenită autorităţii locale (comision 1% + cotă centr. termică) 25=12+18 sau 23+18
PREŢ FINAL - PLATA INTEGRALĂ 26=24+25
Avans de minim 15% din suma cuvenită ANL 27=24*15%
Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate 28=25+27
Suma rămasă de plată (în rate pe max 15/20/25 ani) în contul ANL 29=26-28

* - În cazul în care vânzarea-cumpărarea se face cu plata în rate

Valoare
36.98
1.73
38.71
14.18110
52.89110
1578.57
83492.31
71679.80
16924.40
99.56
66567.91
665.68
67233.59
65888.92
561.82
9.86
3.29
551.96
DA
71679.80
3960.95
67718.85
677.19
67718.85
1229.15
68948.01
10157.83
11386.98
57561.03

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 32513/ 15.02.2019
RAPORT DE AVIZARE
Avand in vedere:

− Expunerea de motive nr. 24234/05.02.2019 a Directiei Fond Locativ şi Control
−
−
−
−
−

−

−
−
−

Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe;
Raportul nr. 25964/06.02.2019 al Directiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de
Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe;
Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Legea locuinţei nr. 114/1996;
HCL nr. 154/27.04.2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare
pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
Hotararea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin Programul de
construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform prevederilor Legii
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Craiova nr. 2781/21.03.2017, privind stabilirea pretului de vanzare al
locuintei situata in Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15;
Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 23281/04.02.2019, prin
care dl Mogoşanu George Dan a solicitat cumpărarea cu plata integrală a preţului, a
locuinţei situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, pe care o
deţine în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239066/29.12.2004;
Codul Civil;
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, către
Domnul Mogoşanu George Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.
239066/29.12.2004.
Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Întocmit,
consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

