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HOT RÂREA

NR. 31/31.03.2021
Ovidiu si

in orasul
daprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor tip ANL
modelului-cadru al contractului de

vanzare

a

cumparare

L o c a l al ora_ului Ovidiu întrunit în gedinta ordinara in data de 31.03.20Z1,

Avand in vedere:

Kereratul de aprobare nr.6367/25.03.2021 al domnului primar, Scupra ieorg
Kaportul de specialitate al Serviciului Tehnic si

Kulcsar Petre, inregistrat
ADPP, prin Sef Serviciu,

sud

nr.6368/25.03.2021;
Tinand cont de:

Avizul de legalitate al secretarului general;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;
In conformitate cu
art. 4 alin.

prevederile

(8) _i (9),

art.

152/1998, republicat,
a r t . 19^2 din H.G.

prevederilor Legii
completrile

Legi
cu

11 din

Legea privind înfiintarea Ageniei

pentru Locuine

Naionale

nr.

_i completrile ulterioare;
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare

modificrile

962/2001

nr.
nr.

art.

152/1998

privind înfiinarea Ageniei Naionale

pentru Locuinte,

cu

modific rile

a

_i

ulterioare;

Art. 1657, art.

republicat,

cu

10,

cu

1666,

art.

1676,

modificarile si

art.

1728-1729,

art. 1755-1757 din LEGE

nr.

287 din 17 iulie

2009,

completarile ulterioare;

nr. 24/2000 privind normele detehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat,
modific rile

_i completrile ulterioare;

fn temeiul prevederilor art.129 alin(1), alin(2), lit.c), alin.(6) lit.b), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarilesi
completarile ulterioare,

HOTRTE:

NIA

OM,

CONSTA
CONS
SIL

LO

NTAO

Art.1 (1) Se aprob

aferente),

Regulamentul de vânzare a locuintelor de tip ANI, (uniti

situate pe raza orasului

privind imtinarea

Ovidiu, jud. Constanta,

Agentiei Naionale

intocmit conform
pentru Locuinte nr. 152/1998, republicat,

locative i cote inaivi

prevederilor 5
cu modificrile

i conup

letrile

terioare _i a Hotärárii nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in apuc
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuin e,

completrile

ulterioare, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Se

)

aproba contractul-cadru de vânzare

plataîn rate lunare,

cu

plata integralá

de
pretului, contractul-cadru

a

vanzare

promisiunea bilaterala (antecontract) cadru de vanzare cumparare prin crednt ba

aditional cadru la promisiunea bilaterala (antecontract) de vanzare cumparare i

ocuinfelor

cu m

în anexele 2-6 la prezenta hoträre

ANL, prevzute

cererea penru v

(anexele nr.1-5 la Regulamenul

u

ar, act
area

de vanzarc

a

locuintelor construite prin ANL).
Art 2 de

imputernicete

Primarul orasului Ovidiu s

semneze,

vanzare cumprare i alte documente aferente, încheiate cu solicitanii
pentru cumpärarea unei locuine de tip A.N.L
Art.3 Cu ducerea la

Secretarul

indeplinire a prezentei hotarari

general al ora_ului

Ovidiu

va

a fost aprobata

ocali prezenti la sedinta ordinara din

cu

care

îndeplinesc

A.D.P.P.
incredinteaza Serviciul Tehnic si

comunica prezenta hot râre

Institutiei Prefectului-judetul Constanta _i tuturor celorlali
Prezenta hotäráare

se

contractele de
în numele orasului Ovidiu,
condiiile de eligibilitate

16 voturi

factori

interesai,

"pentru"

si 1

,

în

Primarului

termen

legal.

abtinere" de c re

31.03.2021 din totalul de 17 consilieri locali

ora_ului Ovidiu,

alei

cei 17 consilieri

înfuncie.

NE

NY
PREEDINTE

DE EDINT,

CONTRASEMNEAZA,

SULIMAN SESNUR

SECRETAR GENERAL U.A.T.
ANTONIE LAURA - ELENA
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