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                                                                          Proiect  
Nr.183/22.11.2021                                         Avizat secretar general UAT Nădlac 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.     

din ______2021 

privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, 

destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. 
Arad, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 
         Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

______2021 

    Având în vedere: 
- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

7350/22.11.2021 

- Referatul Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

orașului Nădlac nr.7349/22.11.2021 
- prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

– republicată, actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea  Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind 

înființarea  Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

- prevederile Hotărârii nr.1174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 962/2001 

- prevederile Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă 

destinație, construite din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, 
republicată, actualizată 

- prevederile Legii nr.227/2007 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 
- prevederile Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, actualizat 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.139 din 16.10.2018 privind aprobarea 
Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate  închirierii, situate 

în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe 
- Avizul __________al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
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- Avizul ___________al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală 

- Avizul__________al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 

        În temeiul prevederilor art.129 alin. (1) și (2), lit. c), d), coroborat cu (6), lit.b), 

(7), punctul e) și q), ale art. 139 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată  
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art.1. Se actualizează Regulamentul de vânzare a locuințelor pentru tineri, 

destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, 

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Prezenta hotărâre abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 

139 din 16.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru 

tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

       Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, 

prin Compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 
        - Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ 

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios         

 
 

 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 
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       Anexa la H.C.L. nr_____/____2021 
 

REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN ANL, 

SITUATE ÎN ORAȘUL NĂDLAC  

 
CAP.I DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, a principiilor și a 
procedurii privind vânzarea locuințelor construite prin A.N.L. aflate în proprietatea Statului 

Român și în administrarea U.A.T. Nădlac. 

Art.2. Prezentului Regulament îi sunt aplicabile următoarele prevederi legale în domeniu: 
- Legea nr.152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată și actualizată 

- Hotărârea Guvernului nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
- Hotărărea nr.1174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
962/2001, 

- Legea nr.85/1992 – privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație 

construite din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, actualizată 

- Legea nr.227/2007 – pentru aprobarea OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit 
si adecvarea capitalului 

- Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea 

și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, 
actualizat 

 

Art.3. În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au 
următoarea semnificație: 

1. Locuințe construite prin ANL – locuințe pentru tineri destinate închirierii, 

realizate în condițiile Legii nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe, republicată și actualizată, care fac obiectul proprietății private a 
statului și sunt administrate de către autoritățile administrației publice locale ale 

unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate (art.8 alin.2 din 

Legea nr.152/1998); 
2. Solicitant – persoana fizică, titularul contractului de închiriere și/sau persoana în 

beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii (art.8 alin.4 din Legea 

nr.152/1998); 

3. Amortizare(A) – valoarea calculată în conformitate cu prevederile art.10 din 
Legea nr.152/1998, republicată și prevederile din Normele Metodologice privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor 

publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.3471/2008, de 
la data punerii în funcțiune a locuinței A.N.L. până la momentul vânzării acesteia, 

iar perioada de amortizare este calculată conform anexei 16 din H.G. nr.962/2001; 

4. Data punerii în funcțiune a locuințelor ANL – este data încheierii Protocolului 
de predare-primire între orașul Nădlac și Agenția Națională pentru Locuințe; 

5. Comision (C) – venit la bugetul local al orașului Nădlac, reprezentand 1% din 

valoarea de vânzare a locuinței, sumă ce se include, împreună cu valoarea de 
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vânzare a locuinței în prețul de vânzare a acesteia ( art.10 alin.2 lit.d din Legea 

nr.152/1998); 

6. Valoarea de vânzare a locuinței (V_1) - valoarea de vânzare reprezintă 
valoarea de investiţie a construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate 

din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de 

durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei 

publice locale şi virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) şi 
actualizată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică 

(art.10, alin.2, lit.d, din Legea nr.152/1998); 

7. Prețul de vânzare a locuinței sau Valoarea finală de vânzare a locuinței 
(V_v1) – la valoarea de vânzare calculată conform pct.6 se diminuează la 85% 

conform art.10, alin.2, lit.d^1 din Legea 152/1998 şi se adaugă comisionul de 1% 

din valoarea de vânzare a locuinței (art.10, alin.2, lit.d din Legea 152/1998); 
8. Venitul familiei – venitul mediu pe membru de familie la data vânzării, al 

titularului contractului de închiriere, care să nu depășeasca 100% salariul mediu 

brut pe economie (art.10, alin.2, lit.g din Legea 152/1998); 
 

CAP.II PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN ANL 

 
Art.4. Locuințele A.N.L., reprezintă locuințe pentru tineri destinate închirierii, repartizate 

în conditiile art.8 alin.3 din Legea nr.152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe, republicată și actualizată. 
Art.5.Locuințele A.N.L. se pot vinde titularilor contractelor de închiriere și/sau către 

persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea, în condițiile legii, numai la 

solicitarea acestora. 

Art.6.Vânzarea acestor locuințe se realizează în conformitate cu prevederile Legii 
nr.85/1992, republicată și actualizată, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă 

destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau 

bugetare de stat coroborate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată și actualizată, 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. 

Art.7.Vânzarea locuințelor construite prin A.N.L. se realizează numai la solicitarea 

persoanelor menționate la art.5 după expirarea a minimum 1 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. 

Art.8.Vânzarea menționată va face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare,  

încheiat la Birou Notarial. 
Art.9.(1) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condițiile art.8, 

alin.(3), din Legea nr.152/1998, republicată, se vând solicitanților care îndeplinesc la data 

formulării cererii de cumpărare, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, 
următoarele condiții obligatorii: 

 Titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia-soț/soție, copii 

și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - să nu dețină o altă locuință 
în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o 

locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă 

de 37 mp, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 

114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Venitul mediu pe membru de familie la data vânzării, ai titularului contractului 

de închiriere a locuinței, să nu depășească cu 100% salariul mediu brut pe 

economie, 
 Contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare 

precum și la data vânzării, 

 Să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie și de întreținere 
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Nota: Îndeplinirea condiției referitoare la venitul mediu pe membru de 

familie, se stabilește raportat la câștigul salarial mediu brut pe economie, 

comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Național de 
Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

 

(1)  Documentele necesare pentru cumpărare sunt cele prevăzute în Anexa nr.2 la 
prezentul Regulament. 

Art.10.(1) Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de investiţie a construcţiei, diminuată 

cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea 
investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de 

autorităţile administraţiei publice locale şi virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 

alin.(13), actualizată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică. 
Rata inflaţiei se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării 

acesteia.  

Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare, 
unităţile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de 

până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, comision care se include, 

împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul final de vânzare al acesteia; 

           (2) Valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor art. 10 alin(1), se 
ponderează, numai după diminuarea cu amortizarea calculată şi actualizarea cu rata 

inflaţiei, cu un coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, 

stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
   - coeficientul de ponderare este 0,85 pentru localităţi de rang III, unde localităţi de rang 

III sunt oraşe. 

          (3) În cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se 

cuprinde în prețul locuințelor. Centralele termice rămân în administrarea orașului Nădlac,  
până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc. 

 

Valoarea finală de vânzare a locuinței se determină astfel: 
1. Valoarea de investiţie a imobilului (V_ii) se comunică de către Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică 

locală. 
  2. Autoritatea publică locală stabileşte suprafaţa construită efectivă a fiecărei 

locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe (S_cdl).  

  3. Se determină amortizarea (A), calculată în conformitate cu prevederile art. 14 

din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi 

finanţelor nr. 3.471/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi virată către 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare A.N.L., conform prevederilor 
art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., republicată, 

actualizată. 

  4. Valoarea de investiţie a locuinţei (V_il) se calculează ca fiind raportul dintre 
valoarea de investiţie a imobilului (V_ii) şi suprafaţa construită desfăşurată (S_cdi) a 

imobilului, multiplicat cu suprafaţa construită a locuinţei (S_cdl). 

  V_il = (V_ii/S_cdi) * S_cdl 

     5. Se determină valoarea de investiţie (V_ild) diminuată cu contravaloarea sumelor 
rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei (V_ila), calculată în 

funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile 

administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, şi 
virată către A.N.L., şi amortizarea (A). 

  V_ild = V_il – V_ila – A 

  6. Se stabileşte rata inflaţiei (Ri)*, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, 
pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune şi data vânzării locuinţei, în 
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baza indicelui anual al preţurilor de consum, total, disponibil la adresa web: 

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro.  

  NOTĂ:  
  În sensul normelor metodologice, în cuprinsul sintagmei „rata inflaţiei (Ri), 

comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data 

punerii în funcţiune şi data vânzării locuinţei“, „data vânzării locuinţei“ este considerată 

data depunerii cererii de achiziţionare a locuinţei, cu respectarea prevederilor art. 10 
alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, actualizată.  

  7. Se actualizează valoarea de investiţie cu rata inflaţiei.  

      V_1 = V_ild x Ri/100 
  8. Valoarea rezultată la pct. 7, V_1, se ponderează cu coeficientul (Cp) prevăzut la 

art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, actualizată. 

        V_2 = V_1 x Cp 
  9. La valoarea de vânzare calculată pentru fiecare locuinţă se adaugă un comision 

(C) de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, prevăzut la art. 10 

alin.(2) lit. d), din Legea nr. 152/1998, republicată, actualizată. 

   C = 1% x V _2 
10. Valoarea finală de vânzare a locuinţei se calculează: 

   V _vl = V_2 + C 

Prețul de vânzare a locuinței va fi stabilit în lei, conform fișei de calcul. 
 

CAP.III MODALITATEA DE VÂNZARE A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN ANL 

 
Art.11.Vânzarea locuințelor A.N.L. se poate face: 

         (1)-cu achitarea integrală a prețului final, la data încheierii contractului de vânzare-

cumpărare, din surse proprii ale beneficiarului; 

        (2)- cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului și/sau 
din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu 

garanția statului, cu plata în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la data înscrierii 

dreptului de proprietate în cartea funciară; 
        (3)- în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. 

Art.12. În cazul achiziționării locuinței cu plata în rate lunare, plata avansului de 

minimum 15%, precum și a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare în forma autentificată. 

Art.13. Ratele lunare se pot achita astfel: 

a) În maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru 

de familie a titularului contractului de închiriere a locuinței depășeste salariul mediu 
brut pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%; 

b) În maximum 20 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru 

de familie a titularului contractului de închiriere a locuinței depășeste salariul mediu 
brut pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%; 

c) În maximum 25 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru 

de familie a titularului contractului de închiriere a locuinței nu depășeste cu 50% 

salariul mediu brut pe economie. 
Art.14. În cazul vânzării locuințelor cu plata în rate, după stabilirea prețului final, se 

adaugă cuantumul integral al dobânzii, valoarea finală fiind eșalonată în rate lunare 

pentru întreaga perioadă a contractului. 
Art.15. Pentru achiziționarea locuințelor cu plata în rate, ratele lunare cuprind o dobândă 

care acoperă dobânda de referință a Băncii Naționale a României la care se adaugă două 

puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat. Rata 
dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este rata dobânzii de politică 

monetară stabilită de BNR. Rata dobânzii de referință este cea valabilă la data încheierii 
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contractului de vânzare-cumpărare și rămâne neschimbată pe întreaga durată a 

contractului. 

Art.16. În cazul achiziționării cu plata în rate cumpărătorul se obligă să achite ratele 
lunare la scadență. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, 

cumpărătorul datorează majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor 

neachitate în termen. Aceasta se calculează pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 

Art.17. 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 și având obligația de a preda locuința la data notificată (pact 

comisoriu expres grad IV) 

Art.18. Locuințele A.N.L. nu pot face obiectul unor acte de dispoziții între vii pe o 
perioadă de 5(cinci) ani de la data dobândirii acestora. 

CAP.IV DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 
 

Art.19. Sumele obținute din vânzarea locuințelor A.N.L. sunt destinate exclusiv finanțării 

construcției de locuințe. 

Art.20. Sumele reprezentând valoarea de vânzare a locuințelor A.N.L.  se încasează inițial 
în contul primăriei orașului Nădlac, apoi se vor vira în contul deschis de către Agenția 

Națională pentru Locuințe în vederea finanțării programului de locuințe pentru tineri. 

Art.21. Sumele reprezentând comisionul de 1% aplicat valorii de vânzare a locuințelor 
A.N.L. se încasează și se constituie venit al bugetului local al orașului Nădlac. 

Art.22. Contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate lunare v-a cuprinde obligatoriu: 

- Transferul de proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrală a 

valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege; 
- Până la achitarea valorii de vânzare, locuințele rămân în administrarea autorităților 

administrației publice locale ale unităților administrativ- teritoriale în care acestea 

sunt amplasate. 
Art.23. Autoritatea publică locală, prin Serviciul buget, va comunica lunar cel mai târziu 

până la data de 05 a lunii următoare, Agenției Naționale pentru Locuințe, situația tuturor 

locuințelor vândute conform machetei transmise de aceasta. 
Art.24. Vânzarea fiecărei unități locative va face obiectul unei hotărâri de Consiliu Local. 

Art.25. Modalitatea de stabilire a prețului de vânzare pentru locuințele A.N.L. v-a fi 

supusă controlului financiar-preventiv, acesta urmând a fi exercitat, conform prevederilor 

legale în vigoare, de către persoana desemnată din cadrul primăriei orașului Nădlac. 
Art.26. Calculul prețului de vânzare pentru locuințele A.N.L. va fi realizat de către o 

comisie numită prin Dispoziția primarului orașului Nădlac. 

Art.27. Taxele notariale în vederea vânzării locuințelor A.N.L. vor fi suportate în totalitate 
de către cumpărători. 

Art.28. Autoritatea publică locală – prin structurile abilitate va iniția procedurile legale 

pentru înființarea asociațiilor de proprietari la nivelul blocurilor de locuințe construite prin 
A.N.L., după vânzarea unui număr de cel puțin 3 unități locative din imobil. 

Art.29. Contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu 

încălcarea dispozițiilor prevăzute în Legea 152/1998- privind înființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe, republicată și actualizată,  Legea 85/1992, actualizată, OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată, sunt lovite de nulitate absolută. 

Art.30. Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea 

nulității și restabilirea situației anterioare, se fac prin grija prefecților. 
Art.31. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 

Întocmit 
Compartiment administrarea patrimoniului local – insp. Aldea Ioan 
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Anexa nr.1 la Regulamentul privind vânzarea locuințelor, construite prin A.N.L. 

 
 

CERERE  

PENTRU CUMPĂRAREA LOCUINȚEI ANL 

 
 

Domnule primar, 

 

 Subsemnat-ul(a),__________________,domiciliat(ă) în___________________, 

str.________________, nr._____, bloc_____, et.____, ap.___,în calitate de titular (ă) 

a (-l) contractului de închiriere nr._______ din data _________, valabil până la data de 

___________, vă rog să-mi aprobați cumpărarea locuinței pentru tineri, destinată 

închirierii, situată în Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, bl.____,et._____,ap._____, 

compusă din două camere. 

Telefon contact ____________ 

 

Doresc să achit locuința astfel: 
□ cu achitarea integrală a prețului final, la data încheierii contractului de vânzare 

cumpărare, din surse proprii ale beneficiarului; 

□ cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului și/sau din 

credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu 
garanția statului, cu plata în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la data 

înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară; 

□ în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Data_______                                                             Semnătura____________ 
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                Anexa nr.2 la Regulamentul privind vânzarea locuințelor, construite prin A.N.L. 

 
 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE ACHIZIȚIONĂRII LOCUINȚEI ANL 
 

 

       Cererea de cumpărare (întocmită în forma olografă de către titularul contractului 
de închiriere) se va depune la Biroul administrativ-secretariat, din cadrul primăriei, 

împreună cu următoarele documente: 

1. Cerere tip; 

2. Contractul de închiriere însoțit de toate actele adiționale de prelungire a 

termenului, în original; 

3. Certificat fiscal pentru soț/soție și ceilalți membri majori, aflați în contractul de 

închiriere care să ateste achitarea la zi a tuturor contribuțiilor datorate; 

4. Chitanța de achitare a chiriei la zi, în copie; 

5. Adeverința eliberată de administratorul blocului de locuințe că este cu plata la zi 

a cheltuielilor de întreținere; 

6. Carte de identitate a titularului de contract și/sau soției, soțului și după caz a 

copiilor - în copie; 

7. Certificate de naștere a copiilor minori, în copie; 

8. Certificat de căsătorie sau sentința de divorț după caz, în copie; 

9. În cazul persoanelor aflate în întreținere se va prezenta sentința/decizia de 

încredințare, în copie; 

10. Declarații notariale ale titularului de contract și după caz a soțului/soției, precum 

și a altor persoane aflate în întreținerea titularului de contract, membrii ai 

familiei acestuia, din care să rezulte că nu dețin o altă locuință în proprietate, 

inclusiv casă de vacanță; 

11. Adeverință eliberată de unitatea angajatoare care să cuprindă venitul net 

realizat anterior lunii în care se depune cererea de cumpărare/anterior lunii în 

care se materializează vânzarea pentru soț, soție și ceilalți membri ai familiei 

menționați în contract; 

12. Pentru persoanele care cumulează venituri sau care realizează venituri din 

profesii liberale sau care nu au niciun venit, se va prezenta dovada pentru 

veniturile realizate, eliberată de Administrația Finanțelor Publice; 

 

13. NOTĂ: Documentele se vor depune într-un dosar cu șină, după verificarea de 

către un funcționar din cadrul Compartimentului A.P.L. Pentru documentele 

solicitate în copie, se vor prezenta originalele pentru verificare. 
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Anexa nr.2 la HCL nr.______/_____.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc:

Nr. apartament:

Data depunerii solicitării de cumpărare

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței:

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila):

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața 
construită 

desfășurată imobil 
(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție 
locuință  (B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
 F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 
cu coeficientul Cp        

   I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

       Întocmit
      Compartiment APL

insp. Aldea Ioan



  

  
       
Nr. 7349/22.11.2021 

 
 

R E F E R A T 

 

                        Către, 
                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

 
 

        Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului 

Nădlac, 
      

     În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 republicată, actualizată, privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, până în prezent, la nivelul orașului 

Nădlac  au fost construite, prin Agenția Națională pentru Locuințe, 16 unități locative, 
fiind date în folosință beneficiarilor. 

      Aceste locuințe, fac obiectul proprietății private a statului, conform Hotărârii 

Guvernului nr.506/2014, și sunt administrate de UAT Nădlac. 
      În baza prevederilor art.4 alin.(8) și ale art.10 alin.(1) din Legea nr.152/1998 

republicată, actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

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. 

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2), din Legea nr.152/1998 republicată, 

actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, locuințele pentru tineri, 

destinate închirierii, repartizate în condițiile art.8, alin.(3) se vând solicitanților care 
îndeplinesc la data formulării cererii de cumpărare, următoarele condiții obligatorii: 

- preţul locuinţei se poate achita 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 în rate 

lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de 
vânzare;  

- 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 mp, suprafaţă utilă 

minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, actualizată;  

- titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină la data încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare 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.  

- valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei 

publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici 
în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile 

administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul 

sănătăţii sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor 
autorităţi, potrivit legii. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de investiţie a 

construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei 

reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de 

funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, şi virată către A.N.L. conform 

prevederilor art. 8 alin(13) şi actualizată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul 

Naţional de Statistică.  
        Rata inflaţiei se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data 

vânzării acesteia. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, 

evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, 
beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, 

comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul final de 

vânzare al acesteia;  

- valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor lit. d), din Legea nr.152/1998 
republicată, actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, se 

ponderează, numai după diminuarea cu amortizarea calculată şi actualizarea cu rata 

inflaţiei, cu un coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, 
stabilită prin Legea nr. 351/2001, actualizată, astfel: rangul III- pentru oraşe 

coeficientul de ponderare este 0,85 

- în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în 
preţul locuinţelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale sau a 

autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din 

domeniul sănătăţii, sau a unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor 

autorităţi până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le 
deservesc;  

- 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, actualizată, 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;   
- 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% salariul 

mediu net pe economie.  

       Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.4, art.10, art.11 din 
Legea nr.152/1998 - privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată și 



  

actualizată și ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizată,  

 

PROPUN: 

 
  Actualizarea Regulamentul de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate  

închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, construite prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
   

 

 
 

 

Întocmit, 

Compartiment APL 
Insp. Aldea Ioan 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



  

  
  
Nr. 7338 din 22.11.2021  

 
REFERAT DE APROBARE 

 

Primarul oraşului Nădlac, Ioan-Radu Mărginean,  

 

Având în vedere: 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr. 7337 din 22.11.2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.139 din 16.10.2018 privind aprobarea 
Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate  închirierii, 

situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, construite prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – republicată, actualizată În temeiul 

prevederilor art.10 alin.(1) din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv 

cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din 

învăţământ sau sănătate, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, 

după caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea 

acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către 

acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea 

în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului 

-    prevederile art.129 alin. 1-2, lit. c), d), coroborat cu alin. 6, lit.b), alin.7, 

punctual e și q, respectiv art. 139, alin.2 din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

-    în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, se află un bloc construit prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, în prezent locuinţele fiind repartizate tinerilor în 

vederea închirierii conform prevederilor Legii nr 152/1998 

-     ținând cont de faptul că în prezent există solicitări din partea chiriaşilor pentru 

cumpărarea locuinţelor, este necesară demararea procedurilor în vederea 

stabilirii cadrului juridic de vânzare, sens în care a fost elaborat  Regulamentul 

de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 Având în vedere cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate  închirierii, 

situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, jud. Arad, construite prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe. 

Primar oraș Nădlac 

Ioan-Radu Mărginean 
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