
 

                                     R O M Â N I A          

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 

Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

 

         Nr. 6795/09.02.2017   

 

 

 

 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea REGULAMENTULUI  de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza 

Municipiului Săcele 

           Primarul Municipiului Săcele – Virgil Popa – iniţiator, 

        Analizând obligativitatea armonizării prevederilor Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip 

ANL aflate pe raza Municipiului Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 113 din 

29.09.2011 privind vânzarea locuinţelor de tip ANL din Municipiul Săcele, în conformitate cu noile 

modificări legislative adoptate în domeniul locuinţelor tip ANL; 

       Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 

Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare; ale H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 

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

infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii 

nr. 114/1996 – Legea locuintei cu modificarile si completarile ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996; ale Ordinului 

Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.471 /2008 cu completarile ulterioare, privind reevaluarea si 

amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice; 

         În temeiul art.10; art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.d), alin. (6) lit. a) pct. 5 ; al art.43 alin.(1); al 

art.45, alin.(1); al art.61 alin.(2); al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

        Art.1. Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului 

Săcele, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Săcele, Dl. Ing. Virgil Popa, să semneze, în 

numele şi pe seama Municipiului Săcele, contractele de vânzare-cumpărare, actele adiţionale şi alte 

documente aferente, încheiate cu tinerii solicitanţi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru 

cumpărarea unei locuinţe tip ANL. 

       Art.3. Hotărârea de Consiliul Local nr 113 din 29.09.2011 privind vânzarea locuinţelor de tip 

ANL din Municipiul Săcele, îşi încetează aplicabilitatea. 

       Art.4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
        

       I N I Ţ I A T O R                                                                              VIZAT  PENTRU  LEGALITATE 

                PRIMARUL                                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI SĂCELE 

        Ing. POPA VIRGIL                                                            Cj.  GORAN ADRIANA    

 

 

Vizat Birou Cont. Adm.: cj. DASCĂLU BIANCA_____________ 

Red: Ec. Matei Viorel  ____________ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

pentru aprobarea REGULAMENTULUI  de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului 

Săcele  
 

Odata cu modificarile aduse legislatiei speciale, si anume, Legea nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 

infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune 

adoptarea unui Regulament prin care se reglementeaza cadrul general pentru vanzare a locuintelor tip ANL, 

aflate pe raza Municipiului Săcele.  

Prezentul Regulament are ca scop facilitarea procedurilor administrative de vanzare a locuintelor tip 

prin plata integral la vanzare, plata in rate prin instrumente bancare si plata in rate prin Primaria Municipiul 

Sacele .      

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, privind 

înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, ale H.G. 

nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările 

si completările ulterioare, precum şi ale art.10; art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.d), alin. (6) lit. a) pct. 5 ; al art.43 

alin.(1); al art.45, alin.(1); al art.61 alin.(2); al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, supunem analizei si aprobării 

Consiliului Local al Municipiului Săcele, Proiectul de hotarare  pentru aprobarea REGULAMENTULUI  

de vanzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele., în forma prezentată. 
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