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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

     

privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situate in mun. Sacele, 

Cartier Stefan cel Mare, catre titularul contractului de inchiriere 

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara in data de 19.09.2013. 

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului 

Urbanism, Patrimoniu înregistrat cu Nr. 44720 / 17.09.2013  prin care s-a propus: 

- vanzarea apartamentului nr.19 situat in bl.19, sc.B, cart. Stefan cel Mare din municipiul Sacele, imobil 

inscris in CF 102514-C1-U39 Sacele, nr.top./nr.cad. 102514-C1-U39, precum si cota parte imobil (spatiu 

tehnic) inscris in CF nr.102514-C1-U22, nr.top./nr.cad. 102514-C1-U22 (F.N., sc.B), la pretul de  18081,42 

euro (valoarea in lei va fi calculata  la cursul BNR din ziua platii), titularului contractului de inchiriere, 

Covataru Ramona Elena, casatorita cu Covataru Mihai - Rodin, pret calculat conform anexei. 

- pretul final de vanzare al unitatii locative ANL sa se achite in lei la cursul din ziua incheierii contractului de 

vanzare cumparare in forma autentica, diminuat cu cota de amortizare corespunzatoare momentului vanzarii. 

- aprobarea mandatarii Primarului Municipiului Sacele in vederea semnarii tuturor documentelor necesare 

vanzarii acestei unitati locative. 

  Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de analiza a documentelor privind vanzarea locuintelor 

ANL pentru tineri, conform procesului verbal nr.2 din data de 17.09.2013  

Vazand prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, ale art.2 din Ordinul nr.2401/2013 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, ale art.14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 

corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 

nr. 3471/2008, precum si ale Legii nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie 

construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art.10, art. 36, alin.1, alin.2, lit.c, alin. 5, lit. b, alin. 9, art.43, alin.1 si al art.45 din Legea 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1.  Se aproba vanzarea apartamentului nr.19 situat in bl.19, sc.B, cart. Stefan cel Mare din 

municipiul Sacele, imobil inscris in CF 102514-C1-U39 Sacele, nr.top./nr.cad. 102514-C1-U39, precum si 

cota parte imobil (spatiu tehnic) inscris in CF nr.102514-C1-U22, nr.top./nr.cad. 102514-C1-U22 (F.N., sc.B), 

la pretul de  18081,42 euro (valoarea in lei va fi calculata  la cursul BNR din ziua platii), titularului 

contractului de inchiriere, Covataru Ramona Elena, casatorita cu Covataru Mihai - Rodin, pret calculat 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Pretul final de vanzare al unitatii locative ANL se va achita in lei la cursul din ziua incheierii 

contractului de vanzare cumparare in forma autentica, diminuat cu cota de amortizare corespunzatoare 

momentului vanzarii. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 3. Se mandateaza Primarul Municipiului Sacele in vederea semnarii tuturor documentelor 

necesare vanzarii acestei unitati locative. 

Art. 4. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

        KOVÁCS LEHEL - ISTVÁN                                                         CJ. DASCALU BIANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8 ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA HCL nr. 104 din 19,09,2013

nr.crt.

adresa 

STEFAN 

CEL 

MARE TIP LOCUINTA

suprafata 

utila

suprafata 

balcon

suprafata 

construita

cota parti de uz 

comun, 74,22 

mp, casa scarii

cota parti de uz 

comun, mp, 

spatiu tehnic

cota parti 

subsol, 

mp

total cote 

parti uz 

comun 

subsol

valoare de 

inlocuire pe 

mp in anul 

2013, EURO

valoare de 

vanzare, 

EURO

amortizare 

cumulata  

valoare 

vanzare, 

EURO

cota 

comision 

1 %, 

EURO

pret total de 

vanzare 

constructie, 

EURO

COTA DIN 

TEREN af. 

U.L.

cota teren 

subsol

cota 

totala 

teren

supraf. Totala 

teren ( cladire 

si subsol)

EVALUARE 

TEREN( 

EURO/MP)

VALOARE 

TEREN/LOCUI

NTA  ( EURO )

PRET TOTAL - 

LOCUINTA+T

EREN 

COVATARU 

RAMONA ELENA 19,B,19 APARTAMENT 55 3,4 70,47 1,27 0,66 4,99 5,65 326,00 25.229,14 7.778,14 17.451,00 174,51 17.625,51 1,71% 0,18% 1,89% 20,13 22,65 455,91 18.081,42

1,71%
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