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Referat de aprobare 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru vanzarea locuințelor 

pentru tineri tip A.N.L. aflate pe raza U.A.T.  Orașul Hațeg 
 
 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 152/1998  locuinţele prevăzute 
la alin. (3) lit. a) pot fi vândute, la cererea chiriaşului şi înaintea expirării primului an de 
închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiţia 
respectării dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului, de către autorităţile administraţiei 
publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
în care sunt amplasate. În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeaşi 
locuinţă, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de 
cumpărare a locuinţei. Valoarea de vânzare este dată de valoarea de inventar a locuinţei, 
actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puţin 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 prevederilorlegale. Sumele obţinute se virează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către A.N.L. Sumele obţinute din vânzarea 
locuinţelor prevăzute la alin. (3) se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. 
 Acest art. 4 alin 3 lit a prevede ca în cazul în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe 
proprietate personală construite prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1), sunt construite 
locuinţe şi/sau dependinţe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi 
valorificate prin transmiterea locuinţelor de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de 
administraţie, către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care acestea sunt amplasate, prin protocol 
de predare-primire, în vederea închirierii. Aceste locuinţe domeniului privat al statului şi sunt 
administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate. Ele se repartizează de 
către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, specialiştilor din învăţământ, sănătate, precum şi 
specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii 
judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor. Prin specialist se înţelege angajaţii 
unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, care nu deţin 
o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. Suma reprezentând 
recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, din 
cuantumul total al chiriei stabilit conform alin. (7^1), se virează de către autorităţile 
administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, către A.N.L., în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, 
orice întârziere atrăgând plata de penalităţi, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei 
de locuinţe. Cota de 1% prevăzută ca venituri ale autorităţilor publice locale şi se utilizează 
pentru dezvoltarea fondului de locuinţe la nivel local. 
 Este de mentionat ca potrivit art. 6 lit.c din Legea nr. 152/1998 resursele A.N.L. se 
păstrează în conturi pe numele agenţiei, la instituţii bancare agreate, şi se pot constitui din 
sumele încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programele prevăzute la 
art. 2 alin. (1) lit. c), care se virează în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, conform 
structurii prevăzuteîn anexa nr. 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 şi 
se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul 



acestor programe. Aceste sume reprezintă fonduri publice şi se administrează potrivit legislaţiei 
privind finanţele publice. 

In conformitate cu art. 10 din Legea nr. 152/1998 si art. 19² din normele de aplicare a a 
caestei legi 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. Autorităţile administraţiei publice 
locale, au obligaţia să soluţioneze cererile prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 90 de 
zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi 
vândute. În caz contrar, datorează A.N.L. penalităţi de întârziere, calculate pentru fiecare lună, 
în cuantum de 0,01%/lună, şi care se aplică la valoarea de investiţie a locuinţei, înregistrată în 
contabilitatea autorităţilor publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, 
după caz, şi pentru care s-a depus solicitarea de achiziţionare, dar nu mai mult de cuantumul 
sumei asupra căreia sunt calculate. 

Vânzarea locuinţelor se face cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: 
a) 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; 
b) titularul contractului de închiriere, precum şi soţul/soţia acestuia pot beneficia o singură dată 
de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 
c) 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
c^1) 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 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. 
d) valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale 
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, 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 de mai sus, 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, in 
conditiile legii. 
e) 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; 
f) 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; 
g) 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. 
   Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate lunare egale, ratele lunare cuprind o 
dobândă anuală 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. 

Faţa de aceste aspecte va rugam a dezbate si aproba proiectul de hotărâre in forma 
prezentata. 
         

        PRIMAR, 
Adrian Emilian Pușcaș 

 
 


