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HOTRÂREA

NR.34/01.03.2022

privind vanzarea imobilului - locuinta A.N.L., situat in orasul Ovidiu,
Str. Primariei nr.44A, bloc T2, et.1, ap.6, judetul Constanta
Titular contract Sarbu lonelaa

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, îintrunit îin yedina

extraordinara din data de 01.03.2022,

Având în vedere:
Proiectul de hotarare nr.4599/28.02.2022 privind vanzarea imobilului - locuinta A.N.L., situat in

orasul Ovidiu, Str. Primariei nr.44A, bloc T2, et.1, ap.6, judetul Constanta-Titular contract Sarbu

Ionela

Referatul de aprobare nr.4598/28.02.2022

al domnului

Primar, Scupra George

Raportul de specialitate nr.4597/28.02.2022 al Serviciului ADPP-Utilitati Publice din cadrul

Primriei ora_ului Ovidiu,
Cererea doamnei Sarbu lonela,
inregistrata cu nr.3923/21.02.02.2022, prin
Cumpararea locuintei ce face obiectul Contractului pentru locuinte destinate

prin A.N.L. Nr.13717/12.09.2007, cu plata in rate;
Prevederile Contractului pentru locuinte destinate

solicita

inchirierii, construite

inchirierii,

Nr.13717/12.09.2007 si ale actului aditional de prelungire a valabilitatii

Tinand cont de:

care

construite

prin

A.N.L.

contractului;

Avizul de legalitate al secretarului
general al ora_ului Ovidiu;
Avizul comislor de specialitate
ale Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;

In temeiul prevederilor:

art.10 din

Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, republicata,
cu modificarile si
completarile ulterioare;

19 2, alin.12 din HG nr. 962/2001 pentru
aprobarea Normelor metodologice de punere in
aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata
si republicata;
art.

I n conformitate
cu

alin.(1) lit."a

prevederile

din din O.U.G.

art. 129

alin.(1), alin. (2) lit. ,c" _i aBín.(6) lit."b"
nr. 57/2019
privind Codul administrativ

HOTRTE:

si art.196

U LLOCA

Art.I Se

aproba valoarea de vanzare a

apartamentului

imobilului din orasul

ANL,

uinta

jocu

-

1 al
la etajul

situat

la

de

su
um
n a

Constanta,

Ovidiu, str.Primariei nr.44A, bloe ap.b6,judetul
T2,
79.384,61 lei, care include T.V.A.-ul
prevazut de lege
CI
Art.2 (1) Se
aproba vanzarea catre doamna Sarbu lonelay

nr.261907,

seria

KZ

a

posesoare

eliberat de SPCLEP
Ovidiu, in calitatce de titulara a Contractctului pentru
construite

prin A.N.L.

Nr. 13717/12.09.2007,

imobilului

a

inchirierii,
destinate

locuinte

situat

la etajul

nr.6,

apartament

-

stanta.

imobilului din orasul Ovidiu, str.Primarici nr.44, bloe 12, judetulo

1

(2) Apartamentul

identificat cu

este

umar

cadastral

1 al

avand o
1

1

4

3

5

-

C

1

-

U

6

suprafata

,

utila

atribuit

baie,

cu o

dormitor,

suprafata

suprafata

bucatarie, debara,
respectiv
1d1a de
7%,
56,70 mp. compus din hol, camera de zi,
i n d i v i z a de
din imobil,
ota parte
de 51,80 mp., balcon, cu o suprafata de 4,90 mp
partilor
comune

fortata

indiviza de 9,57 mp. din dreptul decoproprietate
care

prin natura sau destinatia lor

respectiv suprafata

rt

al
domeniul privat

din

anexa

din
la art.3 face parte
inventarului
aprobarea
8 0 / 0 7 . 0 7 . 2 0 2 0 privind

9.384,61

Vanzarea

lei,

T.V.A.

inclus,

centrala termica aferenta

(1)

care

aceasta

modificarile

cu

dobanda fiind

si completarile

ulterioare

blocului T2.

cu achitarea

Ratele lunare

se

regaseste

apartin

unui

cuprind

la art.2

se va

face

cu

valoarea
minim 15% din
avans de

dobanda de referinta

aplicabila la soldul

ramas

la pretul

de

prezenta
la art.2 din
alin.(8)
prevazut de art.19*2,
1%,
de
comisionului

contine valoarea

identificata
Vanzarea locuintei

perioada de 25 ani,

(2)

de 770,

bunurilor care

face
hotarare, se

identificata

locuintei,

actualizata,
din HG nr.962/2001,

Art.6

indiviza

la HCL nr.

Ovidiu.
domeniului privat al orasului
Art.s

pentru

gratuita

parte

cota

folosinta
dreptului de
blocului T12
terenul aferent
din
Ovidiu si
teren,
indiviza de 30,38 mp
orasului

lerenul mentionat

pozitia 183

sunt de folosinta comuna

aproba atribuirea

D e

d

si p e r p e t u a

asupra

BNR, la

si

valoarea cotei

plata in

rate lunare

de v a n z a r e a

care se

parti

din

egale, pe

o

imobilului.

procentuale,
adauga 2 puncte

cea
a BNR este
dobanzii de referinta
de achitat. Rata
data incheierii
ramanand valabila la

beneficiarilor,

valabila

cererii de cumparare a
la data inregistrarii
a
pe intreaga durata
si
de vanzare -cumparare neschimbata

contractului.

contractului

3) Cumparatorul

are

dreptul

dobanda, pana la achitarea integrala
Art.7

(1) Cumparatorul

termenul scadent

cuantumul

a

se

a

sa

totalitate
achite in avans, in

sau

partial

ratele ramase, inclusiv

pretului contractului.

obliga

obligatiilor de plata,

sa

scadenta. Pentru neachitarea la
achite ratele lunare la
intarziere in cuantum de 2% din

acesta datoreaza

obligatlor neachitate in termen,

majorari de

calculate pentru fiecare luna

scadenta si pana la data stingerii
ziua imediat urmatoare termenului de

sau

fractiune de

luna, incepand

sumei datorate inclusiv.

MA,
perioada de maxim 3
o
suspendata
pentru
(2) Executarea obligatiei plata
administratiei publice/locale in care sunt amplasate
luni. Suspendarea se dispune de catre autoritatile
cu

de

locuintele, in conditiile in
motivata

cu

prelungeste

care

a

ratelor poate fi

titularul contractului de

15 inainte de data scadenta stabilita
cu

perioada pentru

care a

intervenit

vanzare cu

plata in rate lunare depune o

pentru plata ratei

suspendarea,

curente. Durata

contráctului

cerere

nu se

valoarea ratelor lunare fiind recalculata

corespunzator, conform art. 10, alin. 2

2, lit. ,d" din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea

ntiei

Nationale pentru Locuinte, actualizata si republicata.
Suspendarea executrii

)

obligatiei de plat

dup

ratelor lunare poate fi solicitat

a

d0ae la

n a m 3 6 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare _i de maximum 3 o

valorii de

gla a

lunare,

Padia a Tatelor

în cazul neachitrii

nicio alt formalitate,

drepI, fr

c

vânzare; dup expirarea perioadei de suspendare

rezilierii contractului

P l de a

in

care contractul

de

acestea

vanzare

publice locale,

administratiei

uroritatile

in temeiul alin.(3),

solicita restituirea sumelor achitate,

I n cazul

a

(1) Avansul

de

contractul

va

fi achitat in

vanzare-cumparare

va

fi

nsider

fost reziliat de drept,

intarac

este decazut

contractului

titularul

constituindu-se

la
in venituri A.N.L
de
repartizeaza
locuinta se
n.

Legii

prevederilor

respectarea

cu

Locuinte.
infiintarea Agentiei Nationale pentru
Art.8

obligaje

executrii

vânzare-cumpårarc
primei rate, contractul de
in
considerat de drept
titularul contractului fiind

având obligaia de a preda locuina la data notificat;
cazul

a

p

152/1998

cauc

privind

hotararil,

comunicarii

zile de la data
de maxim 90
de la data
maxim 30 zile
termen de
in

termen

an

1ar

achitar

autentificat

incheierii

avansului.

(2) Ratele

vor

fi

achitate pana

in ultima zi

a fiecarei

contractului de vanzare.

Art.9

publice locale în

administra iei

(3) De la data
capitale sunt în

(4)

sunt

amplasate,

cheltuielile

de

vânzare

cu

în

r mân

pân la

plata în

pentru întreinere,

contractului
sarcina titularului

data

locuintelor împotriva

a

alunec rilor

_i inundalor _i pläii
în rate lunare egale;

Art.10 Locuintele

nu

pot face obiectul

unor

acte

autorit ilor

transferului

de proprietate

la

egale _i pân

curente, precum

consemna

Art.11

de

teren

260/2008 privind
_i

inundaiilor,

cutremurelor,

Contractele

se

asigurarea

republicat ,

alunec rilor

contractului de vânzare
revin titularului

de zile
incheie in termen de maxim 30

(2) Cumparatorul

obliga

sa

achite toate

teren

cu

plata

interdictie

de la plata avansului

minimum 15%.
se

de

de 5 ani de
o
de dispozitie intre vii, pe perioada

la inscrierea dreptului de proprietate

(1)

achitarea

repara ille

i

de vanzare. Aceasta
achitarea integrala a pretului
dupa
respectiv
acestora,
dobandiri
la data
conditile legii.
in cartea funciara, in
se va

i

în rate lunare egale.

a locuintelor împotriva
încheierii contractelor de asigurare

primelor de asigurare obligatorii

a valorii

integral

administrarea

rate lunare

reparaii

de vânzare cu plata

cutremurelor,

urmatoare

de lege;

Legea nr.
prevederile art. 3 alin. (2)din
Prin derogare de la

obligatorie

obligaile

cerute

luna

achitarea

dup
se produce

acestora.

contractului

semn rii

valorii de vânzare,

a

integral

de publicitate

care acestea

numele
rolului fiscal pe

schimbarea

locuinei

luni, incepand

locuinele
valorii de vánzare,

achitarea

la

Pân

(2)

de proprietate asupra

îndeplinirea formalit ilor

cu

de vânzare,

Transferul

(1)

cu

obligatiile fiscale

care

decurg din notarile

de

in cartea

instrainare,
de inscrierea si radierea interdictiei de
funciara, costurile notariale, costurile legate

a

costuri legate de
sarcinilor si ipotectilor in cartea funciara, precum si orice alte

incheierea, exccutarca,

modificarea sau rezolutiunea contractului.
Art.12 Se imputerniceste Primarul orasului Ovidiu sa semneze in fata notarului public contractu
de vanzare-cumparare

cu

privire la acest imobil,

precum

si declaratia de radiere

pactului comisoriu.
contractului de
Art. 13 La data autentificarii
Ichirieri, construite

locuinte destinate
31.03.2023,

prin

A.N.L. Nr.

cumparatorul avand astfel obligatia

Art.l4

Cu ducerea

la indeplinire

a

vanzare

-

cumparare

a

ipotecii legale

pentru
inceteaza Contractului

13717/12.09.2007,

data de
valabil pana la

la dataautentificarn
de plata a chiriei pana

hotarari
prevederilor prezentei
rambursare

graficelor de
pentru emiterea
fisei bunului imobil.
Publice pentru emiterea

si

si a

urmarirea

se

imputermiceste

ServicU

si

servicu

incasarii ratelor

5uget-Contabilitate

ADPP-Utilitati

hot râre

Secretarul

Jude ul

Constan a

interesati, în

Ovidiu va

general al ora_ului

în

termenul

vederea

exercit rii

comunica

controlului cu

Prezenta

prezenta

a fost

aprobat

extraordinara

de

cu

din 01.03.2022,

din

voturi ,pentru",

17
totalul de

Prefectulu
factori

celorlalti

legalitate si
privire la

tuturor

legal.
unanimitate

hotärâre

Instituiei

de c tre

consitieri

cei 16

consilieri

locali

înfuncie.

locali ale_i

sedinta
prezen i la

CONTRASEMNEAZ ,
MA

PREEDINTRDE EDINA,
DUMITRU DORU

SECRETAR GENERAL U.A.T

ANTONIE LAYRA- ELENA

