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Nr.188/09.12.2021                                                                          Proiect  
                                                                        Avizat secretar general UAT Nădlac 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.     

din______2021 

privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, 

str. G. Coșbuc  nr. 54,  et.1, ap.5, jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 
305290-C1-U5 Nădlac, către d-na Sidor Anda Laura 

 

 
 

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

______2021 
    Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac  nr. 7677/09.12.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr. 7676/09.12.2021 
- procesul-verbal nr. 7675 din 09.12.2021 al comisiei numite în vederea 

calculării valorii de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, situate în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, jud. Arad 
- Hotărârea Consiliului local Nădlac 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 

- cererea doamnei Sidor Anda Laura, înregistrată la primăria orașului Nădlac 

sub nr.7583/07.12.2021 

- contractul de închiriere nr. 2493/07.03.2014  
- actele adiționale nr. 819/22.01.2015, 684/01.02.2018, 728/04.02.2019, 

520/31.01.2020, 1322/06.03.2020, 663/29.01.2021 

- 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, republicată, actualizată 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2021pentru modificarea Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

- prevederile Hotărării nr. 1.174 din 28 octombrie 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 
-    Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. ____/___.12.2021 privind actualizarea 

Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 
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situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, jud. Arad, construite prin 

Agenția Națională pentru Locuințe 

-    Extras C.F. nr.305290-C1-U5 Nadlac     
- Avizul __________ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 

- 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)(2), lit. c), d), coroborat cu alin. (6) lit.b), 

alin.(7), lit. e) și q), respectiv art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 
Coșbuc  nr.54,  et. 1, ap.5, Jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 305290-C1-U5 Nădlac, 

număr cadastral 305290-C1-U5, către doamna Sidor Anda Laura, căsătorită, ca bun 

comun, conform anexei nr. 1. 
Art.2 Preţul de vânzare al apartamentului menţionat la art. 1 este de 

112.358,50 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 

1%, este în cuantum de 1.123,58 lei; 
- se achită un avans în valoare de 49.000,00 lei, care cuprinde şi comisionul UAT; 

- restul de plată în cuantum de 63.358,50 lei, se va achita în 120 rate egale, 

conform graficului din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare –cumpărare în forma autentică, 
se desemnează :  

                   -   IOAN-RADU MĂRGINEAN  – primar 

                   -   ALEXANDRU GROS – secretar general 
 care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul. 

Art.4. Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind 
nulă. 

Art.5. Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – 

cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea 

Funciară vor fi suportate de către cumpărători. 
Art.6. Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în cotă de 28/444, se atribuie 

cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției pentru extras CF 

nr. 305290-C1-U5 Nadlac. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul 
aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal. 

Art.7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, 

prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 

 d-na Sidor Anda Laura, domiciliată în Nădlac, str. George Coșbuc nr. 
54, et.1, ap. 5, judetul Arad 

 Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

Administrativ–Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 

 

Inițiator 
PRIMAR UAT NĂDLAC 

 



Anexa nr.1 la HCL nr.______/_____.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 5

Data depunerii solicitării de cumpărare: 07.12.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 113

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila): 2781

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul Sidor Anda Laura legitimat cu CI seria AR nr. 857027, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 05.04.2018, 

CNP 2860506020097, domiciliata în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, et.1, ap. 5, judetul Arad

Beneficiarul Sidor Andrei Paul legitimat cu CI seria AR nr. 899027, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 28.03.2019, 

CNP 1940210029106, domiciliat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, et. 1, ap. 5, judetul Arad

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

iunie 2012 2.006.967,43 1373 86,04 19.738,58 125.768,00 103.248,42 126,76 130.877,69 111.246,04 1112,46 112.358,50

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
      SECRETAR GENERAL



  

  
       
Nr. 7676/09.12.2021 

 
 

 

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, pentru înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe - art.10 alin.(1), (2) lit. a) – g), precum şi a Normelor 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998,- locuințele 
pentru tineri destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, 

numai la solicitarea acestora. 

Având în vedere cererea doamnei Sidor Anda Laura, înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr.7583/07.12.2021 prin care solicită cumpărarea apartamentului 

pe care îl deține în baza contractului de închiriere nr.2493/07.03.2014 și a actelor 

adiționale, apartamentul construit prin A.N.L., situat în orașul Nădlac, str. George 
Coșbuc  nr.54,  et. 1, ap. 5, jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 305290-C1-U5, număr 

cadastral 305290-C1-U5, Comisia constituită în vederea calculării valorii de vânzare a 

locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, a stabilit, potrivit 

legislației în vigoare, prețul de vânzare a apartamentului,  la valoarea de 112.358,50 
lei. La determinarea valorii de vânzare s-a avut în vedere Hotărârea Guvernului 

1174/28.10.2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pemtru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001. 

Apartamentul este compus din două camere de locuit + dependințe, în suprafata utila 

de 56,19 mp, balcon- 1,85mp, suprafață construită de 86,04mp,  cote părți comune: 

28/444, cote teren 26/424. Cumpărătorul și-a exprimat intenția de a achiziționa 
locuința cu plata avansului de 49.000 lei, iar diferența în rate lunare egale pe o 

perioadă de 10 ani. Acesta va suporta și cheltuielile ocazionate de perfectarea 

contractului de vânzare – cumpărare în fata notarului public precum și ale intabulării 
ulterioare în Cartea Funciara. 

În conformitate cu art.10 alin.(25) ” odată cu dobândirea dreptului de proprietate 

asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-
părti de teren aferente acesteia, pe durata existentei clădirii, în conformitate cu 

prevederile legale in vigoare.” 

Apartamentul care face obiectul acestui proiect de hotărâre, aparține domeniului 

privat al statului român  și este în administrarea Orașului Nădlac. 

 Având în vedere cele expuse mai sus,  
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PROPUN: 

 

      Aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc  nr. 

54, et. 1, ap. 5, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U5, număr cadastral 
305290-C1-U5, către doamna Sidor Anda Laura, căsătorită, ca bun comun, la prețul de 

112.358,50 lei, conform procesului verbal  nr. 7675 din 09.12.2021 al comisiei numite 

în vederea calculării valorii de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe, situate în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, jud. Arad 
 

  

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Compartiment APL 

Insp. Aldea Ioan 
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Nr. 7677 din 09.12.2021 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului 
situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, et.1, ap.5, Jud. Arad, 

evidențiat în C.F. nr. 305290-C1-U5 Nădlac, către doamna Sidor 

Anda Laura 
 

 

Primarul oraşului Nădlac, Ioan-Radu Mărginean,  
Având în vedere: 

- Referatul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul 

primăriei nr. 7676 din 09.12.2021 

- 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, republicată, actualizată, 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2021  pentru modificarea Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
- prevederile Hotărării nr. 1.174 din 28 octombrie 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 
- cererea d-nei Sidor Anda Laura, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.7583/07.12.2021  prin care solicită cumpărarea apartamentului pe care îl 

deține în baza contractului de închiriere nr.2493/07.03.2014 și a actelor 
adiționale, situat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc  nr.54,  et. 1, ap. 5, jud. 

Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U5, număr cadastral 305290-C1-U5 

- procesul-verbal nr. 7675 din 09.12.2021 al comisiei numite în vederea 
calculării valorii de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, situate în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, jud. Arad 

- cumpărătorul va suporta cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului de 

vânzare – cumpărare în fața notarului public precum și ale intabulării ulterioare 
în Cartea Funciară 

- apartamentul care face obiectul acestui proiect de hotărâre, aparține 

domeniului privat al statului român, fiind în administrarea orașului Nădlac  
-    prevederilor art.129 alin. (1)(2), lit. c), d), coroborat cu alin. (6), lit.b), alin.7, 

lit. e), și q), respectiv art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 
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Având în vedere cele prezentate, supun spre analiza și aprobarea Consiliului local al 

orașului Nădlac, proiectul de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat în orașul 

Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, et. 1, ap. 5, Jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 305290-

C1-U5, număr cadastral 305290-C1-U5, către d-na Sidor Anda Laura, căsătorită, ca bun 

comun, la prețul de 112.358,50 lei. 

 

 

Primar oraș Nădlac 
IOAN-RADU MĂRGINEAN 
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