
HoTAn,.4,.REA NR. Is

Privind modificarea Regulamentului de v0nzare a locuinfelor pentru tineri destinate lnchirierii
construite prin ANL situate in oraqul Sinaia

Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare intocmit de dl. Vlad Oprea - Primarul oraqului Sinaia, inregistrat cu
nr.1387114.01.2022;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu qi Protecfie Civila inregistrat cu
nr.1448114.01.2022 prin care propune aprobarea modificarii Regulamentului de vdnzare a locuinlelor
pentru tineri destinate inchirierii conskuite prin ANL in oraqul sinaia;
Yazdnd avinil comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Av0nd in vedere prevederile:

- Legii nr.l52ll998 privind infiinlarea Agentiei Na(ionale pentru LocuinJe republicat6, cu
modifi cErile qi complet6rile ulterioare;

- HG nt.ll74l0l.ll.202l privind modificarea qi completarea Normelor Metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr, 15211998 - privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate HG
w.96212001'

- Ordinutl nr.l+lllzlXl pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluare si
amortizarca activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor pubiice;

in temeiul art.l29 alin.(l) coroborat cu art. t:e aiin.(t) si art.196 alin(l), lit.a) din Ordonanfa de
Urgenf6 w.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile uiterioare,

coNSrLruL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HorAnAgrE:

ART.I. - Aprobd modificarea Regulamentului de vdnzare a locuinlelor pentru tineri destinate
inchirierii construite prin ANL situate in Sinaia, aprobat prin HCL mlqiDe .ti.ZOt4,conform anexei
nr. 1 la prezentahotir6re.
ART.2. - Apartamentele pentru care nu sunt inregistrate solicitlri de cumpfuare in condiliile legii, din
pafiea titularilor contractelor de inchiriere, sau cele vacante se administreizdin continuare ca locuinle
pentru tineri, destinate inchirierii.
ART.3. - Stabilirea, in condifiile legii, a prelului pentru vdruarea locuintelor pentru
?nchirierii construite prin ANL situate in Sinaia, se face de cdtre o comisie numitd

tineri destinate
prin Dispozilia

Sinaia sd semneze

Primarului oraqului Sinaia potrivit fiqei de calcul, anexa nr.2laprezentahot6r6re.
ART.4. - Imputernicegte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oragului
contractul deydnzare-cumpdrare in fala notarului public.
ART.S. - Se abrog6 HCL nr.142126.tt.2014.
ART.6. - Compartimentul Patrimoniu qi Protecfie Civild qi Serviciul Buget qi Resurse Umanevor duce
I a indeplini r e pr ezenta hotdrdre.
ART.7. - Prezenta hotardre se comunicd: Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova, primarului Oraqului
Sinaia, Serviciului Buget qi Resurse

tr
Compartimentului Patrimoniu ;i Protecfie Civild.
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Anexa nr.l la HCL nr. 15121,02,2022

REGULAMENT DE VANZARE A LOCUINTELOR ANL

SITUATE IN SINAIA

CAP.I DISPOZITII GENERALE

Art.1

Prezentul regulament arc ca scop stabilirea cadrului general, a principiilor si a procedurii privind
Yanzarea locuintelor construite prin A.N.L. aflate in proprietatea Statului Roman Ji in adminisharea
Consiliului Local Sinaia.

Art.2

Prezentului regulament ii sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale in domeniu:

- Legea nr.l52ll998 - privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu
modifi carile si completarile ulterioare;

- HG nt.96212001 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr. 15211998 - privind infiintarea Agentiei Nationale pentru iocuinte,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr.347112008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluare si
amottizuea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice.

Art.3
In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1. Locuinte conqtruite prin ANL - locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in
conditiile Legii nr. 15211998 - privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac obiectul proirietatii private a
statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice lbcale ale unitatilor
administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate (art.8 Ain.Z din Legea w.l52ll99g).
Terenul aferent acestora apartine UAT Sinaia in calitate de adminishator al loiuintelor;

2. Solicitant - persoana frzica, titularul contractului de inchiriere si/sau persoana in beneficiul
carcia s-a continuat inchirierea in conditiile legii (art.8 alin.4 din Legea nr.l52/1998);

3. Amortizare(A) - valoarea calculata in conformitate cu prevederile afi14 din Normele
Metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fiie corporale aflate in patrimoniul
institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei sifinantelor w.lqll?00g cu
modificarile si completarile ulterioare

4. Data punerii in functiune a locuintelor ANL - este data incheierii Protocolului de predare-
Primire intre Consiliul Local al orasului Sinaia si Agentia Nationala pentru Locuinte;

5. Bata inflatiei (Ril comunicata de INS. pentru perioada cuprinsa intre data punerii in
functiune si data vanzarii locuintei, data vanzarii locuintei este considerata dati depunerii
cererii de achizitionare a locuintei, cu respectarea pievederilor art.10 alin.(l) din Legea
nr.l 52/ 1998 republic ata, cu modifi carile si completarile ulterioare.

6. Comision (C) - venit la bugetul local al orasului Sinaia, rcprezentand l% din valoarea de
vartzare a locuintei, suma ce se include, impreuna cu valoare i de vanzare a locuintei in pretul
devanzwe al acesteia ( art.lO alin.2lit.d din Legea rc.152199g);

7. Venitul familiei - venitul mediu net pe membru de familie la data va1y1a;1i al titularului
contractului de inchiriere, care sa nu depaseasca IOO% salariul mediu net pe economie (art.10,
alin.2,lit.g din Legea l52ll99S);



CAP.II PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINTELOR CONSTRUITE PRIN ANL

Lrt,4

Locuintele ANL reprezinta locuinte pentru tineri destinate inchirierii, repartizate in conditiile art.8
alin.3 din Legea nr.l52ll998 - privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu
modifi carile si completarile ulterioare.

Art.5

Locuintele ANL se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere si/sau catre persoanele in beneficiul
carora s'a continuat inchirierea, in conditiile legii, numai la solicitarea acestora.

Art.6

Yanzatea acestor locuinte se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.l5zllggS,republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, privind infiintarea Agentiei Nalionale pentru iocuinte si a
Normelor Metodologice de aplicare ale acesteia.

/^rt,7

Yarlzwea locuintelor construite prin ANL se rcalizeaza numai la solicitarea persoanelor mention ate la
art.5 dupa expirarea a minimum I an de inchiriere neintrerupta catre aielasi titular si/sau cahe
persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, fara ca yanzarea sa fie
conditionata de varsta solicitantului.

Art.8

ArL9

(1) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate in conditiile art.8, alin.(3), din Legea
nt.l52ll998, republicata, se vand solicitantilor care indeplinesc cumulativ la daia formularii
cererii de cumparare, conform anexei nr.l la prezenful regulament, urmatoarele conditii
obligatorii:

- Titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia-sot/sotie, copii si/sau alte
personae aflate in intretinerea acestuia- sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa
de vacanta, cu exce-ptia cotelor-parti dintr-o locuinta, dobandite in conditiile legii, daca acestea
nu depasesc suprafata utila de 37mp, suprafata utila minimala/persoan a, preiaanta de Legea
nr. I I 4 I I 9 96, republic ata, ot modifi carile si compl etarile ulterioare;- Sa nu detina la data incheierii contractului de vwtzare-cumparare un teren atribuit conform
prevederilor Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala, republicata;

' La data vanzaii venitul mediu net pe membru de familie, al titularului contractului de
inchiriere a locuintei realizat in ultimele 12 b,ni, sa nu depaseasca cu 100% salariul mediu net
pe economie;

- Contractul de inchiriere sa fie valabil la data efectuarii cererii de cumparare precum si la data
vanzaii;

- Sa nu aiba debite laplata cheltuielilor cu titlu de chirie si de intretinere
Nota: Indeplinirea conditiei referitoare la venitul med.iu pe membru de faruilie, se stabileste
raportat la castigul salarial mediu net pe econornie, comunicat in ulfimul buletin statistic
lunar al fnstitutului National d.e Statistica, inainte de data incheierii contractului de
vanzare-cun parare.

(2) Actele necesare pentru cumparare sunt conform Anexei nr.2laprezentul regulament.



Art.10

(1) Valoarea de vanzwe a locuintei reprezinta valoarea de investitie a locuintei, diminuata cu
contravaloarea sumelor reztltate din cuantumul chiriei rcprezentand recuperarea investitiei,
calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii retinuta de autoritatile
administratiei publice locale si virata catre ANL. Valoarea de investitie a locuintei ( V1) se
calculeaza ca fiind raportul dintre valoarea de investitie a imobilului (Vi) si suprafata
construita desfasurata ( S.a) a imobilului, multiplicat cu suprafata construita a locuintei ( S.oD.
Valoarea de investitie a imobilului ( Vi) se comunica de catre ANL prin protocolul de predare-
primire a imobilului catre autoritatea publica locala.

Vr= (Vt / S.ar) * Scdl

(2)Se determina valoarea de investitie (Vla) din valoarea de investitie a locuintei diminuata cu
contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezerfiand recuperarea investitiei ( Vro) ,
calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile
administratiei publice locale si virata catre ANL, si amortizarea (A)

Vtld : Vl- Viru- A

Se stabileste rata inflatiei (Ri), comunicata de INS, pentru perioada cuprinsa inhe data punerii in
functiune si data vanzarii locuintei, in baza indicelui anual al prefurilor de consum, total. Se
acbnlizeaza valoarea de investitie c:urata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica,
pentru perioada cuprinsa intre data punerii in functiune a locuintei si data var:zwii acesteia, data
vartzuii fiind data depunerii cererii de achizitionare a locuintei

Vr=Vlro*RY100

(3)Valoarea actualizata se pondereza cv coeficientul (Cp) prevaztfi de art.l0, alin(2) lit.dt; din
Legea nr.152/1998, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Vz=Vr*Cp

(4)ln cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul
locuintelor.Centralele termice raman in administarea Consiliului Local Sinaia pana la ,u*ir"u u
jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc.

(5) La valoarea de vanzare calculata pentru fiecare locuinta se adauga un comision (C) de l% &n
aceasta, ptevaant la art.10 alin.Q) lit.d) din Legea nr.l52ll998, republicata, or modificarile si
completarile ulterioare..

C:Yzxlo/o

valoarea finala devaruare a locuintei se determina dupa formura:

Vvl= Vz + C

CAP.III MODALITATEA DE VANZARE A LOCUINTELOR AIIL
Art.11

Yanzarea locuintelor ANL se poate face:

(1)- cu achitarea integrala a pretului final, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din
surse proprii ale beneficiarului;



(2)- cu achitarea integrala a pretului final din surse proprii ale beneficiarului si/sau din credite
contractate de beneficiar de la institutii financiare autonzate, inclusiv cu garantia statului, cu plata in
termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la data inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara;

(3)- in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, cu un avans de minimum 15Yo din valoarea de
YAnZAre.

Irrt,12

In cazul achizitionaii locuintei cu plata in rate lunare egale, plata avansului de minimum 150lo, precum
si a comisionului de 1o/o se face la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma
autentificata.

Art.13

Ratele lunare se pot achita astfel:

a) In maximum 15 ani pentru cazul in care,la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie
al titularului contractului de inchiriere a locuintei depaseste salariul mediu net pe economie cu
cel putin 80Yo, dar nu mai mult de 100%;

b) In maximum 20 ani pentru cazul in care,la data vanzaii, venitul mediu pe membru de familie
al titularului contractului de inchiriere a locuintei depaseste salariul mediu net pe economie cu
cel putin 50o/o, dar nu mai mult de 80%;

c) In maximum 25 ani pentru cazul in care,la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie
al titularului contractului de inchiriere a locuintei nu depaseste cu 50% salariul mediu net pe
economie.

Itrt,|4

In cazul vanzarii locuintelor cu plata in rate, dupa stabilirea pretului final, se adauga cuantumul
integral al dobanzii, valoarea finala fiind esalonata in rate lunare egale pentru intreaga perioada a
contractului.

Art.l5

Pentru achizitionarea locuintelor cu plata in rate lunare egale, iclusiv dobanda aferenta, ratele lunare
cuprind o dobanda anuala care acopera dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei la care se
adauga doua puncte procentuale, aceasta dobanda fiind aplicabila la valoarea ramasa de achitat. 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
si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului.

Art.16

In cazul achizitionarii cu plata in rate lunare egale, cumparatorul se obliga sa achite ratele lunare la
scadenta. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor de plata, cumparatorul datoreaza
majorari de inlarziere de 2o/o din cuantumul obligatiilor neachitate in termen. Aceasta se calculeaza
pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

1lrt,17

(1) Executarea obligafiei dc platd a ratclor poate 1i suspenclatd pentru o perioacl[ de maxirnurn 3 luni.
Sttspendarca se dispuno dc cdtre autoritdlile administra[iei publioe locale i1 cale sunt amplasate
locuiufele, in condiliile iu care titularul coutractului de v6nzare cu plata in rate lunale clepune o cerere
tlotivatd cu [5 zile irlainte de data stabiliffi pentru plata ratei cureute, insolitd dc acte doveditoare



intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare tiind recalculatf, corespunzdtor. Suspendarea executdrii
obliga{iei de platii a ratelor lunare poate fi solicitat[ cloar dup[ minimum 36 de luni de la expirarea
unei alte perioacle cle suspeuclare qi cle maxirnum 3 ori pind la achitarea iutegrald. a valorii de v6nzare.

Dupi expirarea pedoadei de suspeudare a execut[rii obligafiei de platd a ratelor lunare, in cuzul
neaclritarii primei Latc, contractul de vAnzare-cumpdtare se considerd rezilial de drept, fdld nicio alt[
fbrrnalitate, titularul contractului fiind considerat de drept in intAlziere gi avAnd obligalia de a preda
locuirr{a 1a data notificatir;

(2)In cantl neachitarii a trei rate consecutive, altul decat cel prevazut la alin.(l), contractul de
vanzare-crrrrtparare se considerareziliat de drept, fara nicio alta formalitate, titularul contractului fiind
considerat de drept in intarziere si avand obligatia de a preda locuinta la data notificata. Pentru
recuperarea sumelor datorate, orasul Sinaia va proceda la initierea masurilor de executare silita potrivit
prevederilor legale.

Art.18

Locuintele ANL nu pot face obiectul unor acte de dispozitii intre vii pe o perioada de 5(cinci) ani de la
data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in
cartea funciara in conditiile legii.

Art.19

1. In cazvl achizitionarii locuintelor ANL cu plata in rate, cumparatorul are posibilitatea achitarii
in avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase, inclusiv dobanda, pana la data achita/1i
integrale.

2. In cazul achitarii in avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase, inclusive dobanda, pana la
data achitarii integrale, dobanda se poate recalcula prin:

- Mentinerea ratei lunare la acelasi nivel si reducerea perioadei;
- Reducerea ratei lunare si mentinerea perioadei
3. Dobanda se va aplica la suma ramasa de achitat se reprezinta diferenta dintre valoarea datorata

la incheierea contractului si suma ratelor efective platite pana la momentul rambursarii in avans
si valoarea achitata anticipat, iar graficul se va reface conform optiunii cumparatorului, astfel:

- Rambursare partiala prin mentinere rata si reducere perioada;
- Rambursare partiala prin reducere rata si mentinere perioada.
4. In cazril achitarii in avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase, valoarea contractului de

vanzate-cumparare cu plata in rate va fi diminuata cu contravaloarea dobanzii calculate prin
diferenta dobanzii initiale si a celei aplicate la noua valoare ramasa de achitat.

CAP.IV DOBANDIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA COTE.PARTI DE
TEREN SI ASUPRA COTELOR.PARTI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

AF'ERENTE LOCUINTELOR ANL

Art.20

(l)' Transf-orul cle ploprietate asLlpra locuinlei se produce dup[ achitarea integrald a valorii de vAnzarc,
cLr indeplinirea forrnalita4ilor cle publicitate cerute de lege;
(2)' Pnna la achitarea valorii cle vinzarc, locuin{ele rlmAn in administrarrea autoritdlilor adn"rilistra(iei
publice locale ale unitirlilor administrativ-teritoriale in care aoestea sunt arnplasate, pind la ciata
transfbrului de proprietatc 5i schirnbarea rolului fiscal pe numele acestclra pdn[ la data tralsfbrului de
propr"ietate Ei schirnbarea rolului liscal pe numele acestora.



Art.2l

Odat[ cu dreptul cle proprietate asupra locuinlei ANL , titularul contractului dobtndelte li
dleptul de proprietarte asupra cotelor-pdr{i dc construcfii qi instalafii, precutn Ei asupra dotdrilor cale,
prin tratura lor, nu se pot fblosi cleo6t in comun, conform prevederilor legale in vigoare.

411,22

Transmiterea dreptului dc fblosinta asupra cotei-parti de teren afbrenta locuirrtelor ANL se
realizeaza ooucomiteut ou transf'erul clreptului c1e proprietate asupra locirintei ANL, Folosinta terenului
at.erent va fl notata iu contractul de vanzare-cumparare incheiat in fbnna autentica la Notaliat.

CAP.V DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art.23

Sumele obtinute din vanzarea locuintelor ANL sunt destinate exclusiv finantarii constructiei de
locuinte pentru tineri.

1lrt.24

Sumele reprezentand valoarea de vanzare a locuinteloir ANL se incaseaza initial in contul Primariei
orasului Sinaia, apoi se vor vira in contul deschis de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in
vederea finantarii programului de locuinte pentru tineri, in termen de maxim de 30 de zile de la
incasare.

{rt,25

Sumele reprezentand comisionul de lo/o aplicat valorii de vanzare a locuintelor ANL se incaseaza si se
constituie venit al bugetului local al orasului Sinaia.

Art.26

Contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate lunare va cuprinde obligatoriu:

- Transferul de proprietate asupra locuintei se produce dupa achitarea integrala a valorii de
vanzare, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege;

- Pana la achitarea valorii de vanzare, locuintele raman in administrarea autoritatilor
administratiei publice locale ale unitatilor administrative- teritoriale in care acestea sunt
amplasate.

1trt,27

Autoritatea publica locala, prin Comparlimentul Patrimoniu si Protectie Civila, va comunica lunar cel
mai tarziu pana la data de 05 a lunii urmatoare Agentiei Nationale pentru Locuinte, situatia tuturor
locuintelor vandute conform machetei transmisa de aceasta.

Art.28

Yanzarea fiecarei unitati locative va face obiectul unei hotarari de Consiliu Local.

411.,29

Calculul valorii finale de vanzare pentru locuintele ANL va fi realizat de catre o comisie numita prin
Dispozitie a Primarului orasului Sinaia.



Art.30

Contractele de vanzarc-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor
prevazute in Legea 15211998- privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absoluta.

Art.31

Depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea
situatiei anterioare se fac prin grija prefectilor.

Art.32

Prezentul regulament se complet eaza sJ prevederile

PRESEDINTE
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Anexa nr.l la Regulamentul de yanzare a locuintelor ANL situate in Sinaia

CERERE CUMPARARE LOCUINTA ANL

Domnule Primar

Subsemnatul(a) domiciliat(a) in
flf._, bloc_, ot._, dp._, in calitate de

contractului de inchiriere nr. din data , valabil pana la
cumpararea locuintei pentru tineriva rog sa-mi aprobati

inchirierii(ANl), situata in Sinaia, str. flr._, bl._, ot._,
ap._, compusa din

Telefon contact

camerulcarrrere.

Doresc sa achit pretul locuintei astfel:

n integral, la incheierea contractului de v anzare-cumparare;

r in rate lunare egale, pe o perioada de ani cu avans de

Tel. Contact

Semnatura

Sinaia,

titular al

data de

destinata

o.//o

6tA *

Data

Domnului Primar al orasului Sinaia



Anexa nr.2la Regulamentul de vanzare a locuintelor ANL situate in Sinaia

LISTA CU ACTELE NECESARE ACHIZITIONARII LOCUINTELOR ANL

Dosarul ce se va depune la Departamentul Relatii cu publicul, va contine urmatoarele documente:

t. Cerere tip;
2. Contractul de inchiriere insotit de toate actele aditionale de prelungire a termenului, in original;
3. Certificat fiscal pentru sot/sotie si ceilalti membri majori aflati in contractul de inchiriere care

sa ateste achitarealazi atuturor conkibutiilor datorate la bugetul local;
4. Chitanta de achitare a chiriei lazi,in copie;
5. Adeverinta eliberata de administratorul blocului de locuinte ca este cu plata la zi a cheltuielilor

de intretinere;

6. Carte de identitate a titularului de contract si/sau sotiei, sotului si dupa caz a copiilor - in copie;
7. Certificate de nastere a copiilor minori, in copie;
8. Certificat de casatorie sau sentinta de divort dupa caz, in copie;
9. ln cazul persoanelor aflate in intretinere se va prezenta sentinta/decizia de incredintare, in

copie;

10, Declaratii notariale ale titularului de contract si dupa cM a sotului/sotiei, precum si a altor
persoane aflate in intretinerea titularului de contract, membrii ai familiei acestuia, din care sa
rezulte ca nu detin o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta , cu exceptia cotelor-
parti dintr-o locuinta, dobandite in conditiile legii, daca acestea nu depasesc suprafata utila de
37mp;

11. Sa nu detina la data incheierii contractului de vanzarc-cumparare un teren atribuit conform
prevederilor Legii wJ52003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala, republicata;

12. Adeverinte eliberate de unitatea angajatoare/cupoane pensie care sa cuprinda veniturile nete
rcalizate in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se efectueaza cererea de cumparare pentru
sot, sotie si ceilalti membri ai familiei mentionati in conhact;

13. Pentru persoanele care cumuleaza venitty', sau care realizeaza venituri din profesii liberale, se
vaprezenta dovada pentru veniturile rcalizate eliberata de Administratia Finantelor Publice;

14. Pentru persoanele care nu au inregistrat venituri se va prezerfia declarative pe proprie
raspundere autentifi cata la Notariat.

15. NOTA: Actele mentionate mai sus se vor depune intr-un dosar , dupa verificarea si vizarea de
catre un inspector din cadrul Compartimentului Patrimoniu si Protectie Civila. pentru

documentele solicitate in copie, se vor prezentaoriginalele pentru verificare.
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Anexa w.2laHCL nr. 15121.02.2022

FISA DE CALCUL

Nr.crt. Descriere Valoare (lei)
1 Data receptie locuinta ( luna, an )
2 Valoare de investitie imobil ( Vii )
J Suprafata construita desfasurata imobil ( S,ai ) (mp)
4 Suprafata construita desfasurata (mp) locuinta - se determina

de catre UAT in baza masuratorilor cadastrale (S"ar)

5 Amortizarea (A), calculata in conformitate cu prevederile
afi.14 din Normele metodologice privind reevaluarea si
arnortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului
economiei si finantelor nr,347112008, cu modificarile si
compl etarile ulterioare

A

6 Valoare de investitie locuinta (Vl) Vrt =
(Vit/S"ai)*S.ar

7 Sumele rezultate din cuantumul chiriei reprezentand
recuperarea investitiei si virata catre ANL

Vlu

8 Valoare de investitie locuinta diminuata cu amortizareavirata
la ANL si amortizarea (A)

Vld: Vl - Vitu -A

9 Rata inflatiei ( comunicata de INS, pentru perioada cuprinsa
intre data punerii in functiune si data vanzaii locuintei, in
bazaindicelui anual al preturilor de consum, total)

Ri

10 Valoare de investitie actualizata curatainflatiei (Vr) Vr: Vla *Ri/100
11 Valoare de investitie ponderata cu coeficientul Cp prevazut la

art.10 alin(2) lit.dt) din Legea nr.l52ll998 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare (Vz)

Vz=Vr*Cp

12 Comision (C) de panala l% dinvaloarea de vanzarc calculata
a locuintei, prevazut la art.10 alin(2) lit.d) din Legea
nr.l52ll998, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

C:Yz * lo/o

T3 Valoare finala vanzare locuinta ( Vrr) Vvt: Vz *C

NOTA: Coeficientul Cp prevazut de art.10, alin.(2), lit.dt) din Legea m,15211998 republicata, cu
modoficarile si completarile ulterioare pentru orase este de 0,85.

Durata de functionare a cladirii pentru calculul amortizairi este de
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