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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, 

Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.02.2015, 

Analizând cererea nr. 1392/14.01.2015, formulată de d-na Lorincz Adela - Gabriela, titulară a 

contractului de închiriere nr. 9927/10.06.2004, prin care solicită cumpărarea unităţii locative A.N.L. pe care o 

deţine în Municipiul Săcele, Cartierul Ştefan cel Mare;  

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de analiză a documentelor privind vânzarea locuinţelor 

A.N.L. pentru tineri, conform Procesului verbal nr. 9 din data de 06.02.2015; 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 4855/06.02.2015 al Biroului Urbanism, Patrimoniu 

şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

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

Naţionale pentru Locuinţe; ale art. 1 din Hotărârea nr. 644 din 31 iulie 2013 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; ale art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului economiei şi finantelor nr. 

3471/2008;  ale Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile 

statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale H.C.L.  nr. 97/27.05.2004, privind includerea în domeniul public al Municipiului 

Săcele a locuinţelor pentru tineri şi familii tinere destinate închirierii, construite prin A.N.L. din Cartierul Ştefan 

cel Mare şi H.C.L.  nr.103/24.06.2010, privind trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

din proprietatea publică a Municipiului Săcele în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a 

terenurilor aferente acestora, ale art. 2 din Ordinul nr. 1391/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţei Publice; 

În temeiul art. 10; al art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin.(5), lit. b); al art. 45 alin. (3); al art. 

61 alin. (2);  al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă vânzarea apartamentului nr. 1, bl. 19, sc. B, etaj P, Cartier Ştefan cel Mare 

F.N. din Municipiul Săcele, imobil înscris în C.F. nr. 102514-C1-U23 Săcele, nr.top./nr.cad.  

102514-C1-U23, precum şi cota parte imobil (spaţiu tehnic), înscris în C.F. nr. 102514-C1-U22, 

nr.top./nr.cad. 102514-C1-U22 (F.N., sc.B), la preţul de 16.103,80 euro (valoarea în lei va fi 

calculată  la cursul B.N.R. din ziua plăţii), titularului contractului de închiriere, Lorincz Adela-

Gabriela, preţ calculat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Preţul final de vânzare al unităţilor locative A.N.L. se va achita în lei la cursul din ziua 

plăţii, diminuat cu cota de amortizare corespunzătoare momentului vânzării. 
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Art.3. Se mandateaza Primarul Municipiului Săcele în vederea semnării tuturor documentelor 

necesare vânzării acestor unităţi locative. 

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

  

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  17 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

-    1 ex. D-l Primar  

-    3 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 

 


