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HOT�RÂREA NR.36/01.03.2022 

privind vanzarea imobilului - locuinta A.N.L., situat in orasul Ovidiu, 

Str. Primariei nr.44A, bloc T4, et.1, ap.7, judetul Constanta 

Titular contract Turcu Florin 

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, întrunit în _edin�a extraordinara din data de 01.03.2022, 

Având în vedere 

Proiectul de hotarare nr.4608/28.02.2022 privind vanzarea imobilului - locuinta A.N.L., situat in orasul 

Ovidiu, Str. Primariei nr.44A, bloc T4, et.1, ap.7, judetul Constanta Titular contract Turcu Florin 

Referatul de aprobare nr.4607/28.02.2022 al domnului Primar, Scupra George;

Raportul de specialitate nr.4606/28.02.2022 al Serviciului ADPP-Utilitati Publice din cadrul Prim�riei

ora_ului Ovidiu; 

Cererea domnului Turcu Florin, inregistrata cu nr.3940/21.02.2022, prin care solicita cumpararea 

locuintei ce face obiectul Contractului pentru locuinte destinate inchirierii, construite prin A.N.L.

Nr.4909/17.04.2006, cu plata integrala; 

Tinand cont de: 

Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu 

Avizul comisiilor 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; 

art. 19^2, alin.12 din HG nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a 

Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata si republicata; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. ,c" _i alin.(6) lit."b" si art.196 alin.(1) lit."a"

din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARÅ�TE:

0 MA 

Art.1 Se aproba valoarea de vanzare a apartamentului - locuinta ANL situat/la etajul 1al imobilului din

orasul Ovidiu, str.Primariei nr.44A, bloc T4, ap.7, judetul Constanta, la suma de 84.850,56 lei, care linclude 

T.V.A-ul prevazut de lege

Art.2 (1) Se aproba vanzarea catre domnul Turcu Florin, posesor al CI seria KZ nr.368475, éliberat de 

L 

SPCLEP Ovidiu, in calitate de titular al Contractului pentru locuinte destinate inchirierii, construite prin A.N.L.

Nr. 4909/17.04.2006, a apartamentului nr.7, situat la etajul 1 al imobilului din orasul Ovidiu, str. Primariei

nr.44A, bl.T4, jud. Constanta.



2) Apartamentul este identificat cu numar cadastral ribuit 
111437-C1-U7, 

avand o supralat

57,30 mp., compus din domitor, baie, debara, hol, bucatarie si camera de A, 
cu o 

suprafata 
utila de 50,20 mp., 

2 

,34 mp. din dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra partilor 
comune 

din
imobilul, 

careprin
natura

sau

o 
suprafata 

totala 
de 

(aoua) balcoane, cu o suprafata totala de 7,10 mp. si cota parte indiviza de b, /070%
espectiv 

suprafata 

indiviza 

de 

destinatia lor sunt de folosinta comuna.

dreptului de folosinta gratuita pentru
cota parte

indiviza
de 

6,76%, 

respectiv 

Art.4 Terenul mentionat la Art.3 face parte din
domeniul privat al 

orasului 
Ovidiu si se 

regaseste 

la 

Supratata indiviza de 28,59 mp. din teren aferent blocului T14. 

pozitia 185 din anexa la HCL nr. 80/07.07.2020 privind 
aprobarea 

inventarului 

bunurilor care apartin 

domeniului 

privat al orasului Ovidiu.

locuintei identificata la Art.2 din 
rezenta

hotarare,
se va 

face la pretul 
de 

84.850,56 
lei 

Art.5 Vanzarea 

T.V.A. inclus, care 

evazut de art.19*2, 
alin.(8) 

din HG 
nr.962/2001, 

contine valoarea
comisionului de 1%, prevazu 

actualizata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ioare si valoarea

cotei pati din 
centrala 

termica 
aferenta 

blocului 

T4. 

Cuparatorul 
se obliga sa 

achite
valoarea

locuintei in termen de 90 zile de la data 
comunicari 

ta - OP-ul 

hotararii. Dovada achitarii pretului final de vanzar zare al locuintei 
ANL o va 

constitui 

documentul de plata- 

VI2at de banca. Dreptul de proprietate cat si posesia asupra 
locuintei 

mentionate 
mai sus, se 

transtera 
de la 

vanzator la cumparator 
la data 

autentificarii 

contractului de vanzare 
-

cumparare. 

Art./ () T ransferul de proprietate asupra
locuintei se produce dupa 

achitarea 
integrala a 

valorii de 

vanzare, cu indeplinirea 
formalitatilor de publicitate 

cerute de lege. 

2) 
Locuintele 

raman in 
administrarea 

autoritatilor 

adminsitratiei publice 
locale ale 

unitatilor 

adiminstrativ- 

terntoriale in care
acestea sunt amplasate, pana la data achitarii valorii de vanzare si a 

transferului de proprietate. 

3) De la data semnarii 
contractului de vanzare 

- cumparare 
cu plata integrala a valorii de vanzare,

cheltuielile 

de intretinere, reparatii curente,precum si reparatii capitale sunt in sarcina 
titularului 

contractului de vanzare

cumparare. 

4) Obligatiile 
incheierii 

contractelor de asigurare a 
locuintelor impotriva 

cutremurelor, 
alunecarilor de teren 

si a 
inundatiilor precum si a platii primelor de asigurare obligatorii revin titularului 

contractului de vanzarre

cumparare. 

Art.8 Locuintele nu pot face obiectul unor acte de dispozitie intre vii, pe o perioada de 5 ani de la data

dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara, in 

conditiile legi. 

Art.9 Cheltuielile privind incheierea contractului de vanzare sunt in sarcina cumparatorului. 

Art.10 Se imputerniceste Primarul orasului Ovidiu sa semneze in fata notarului public contractul de 

vanzare-cumparare cu privire la acest imobil. 

Art.11 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Serviciul Buget

Contabilitate pentru emiterea graficelor de rambursare si urmarirea incasarii ratelor si serviciul 

A 
ADPP-Utilitati 

Publice pentru emiterea fisei bunului imobil.

Art. 12 La data autentificarii contractului de vanzare cumparare inceteaza contractul de inçhiriere nr.

4909/17.04.2006, valabil pana la data de 31.03.2022, cumparatorul avand astfel obligati� de plataa chiriei påna la 

data autentificari. Ora
UL LO 



Secretarul general al ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hot�ráre Institu�ieirec 
tului-Judetul 

Constana in vederea exercit�rii controlului cu privire la legalitate si tuturor celorlalti factori mcie 
in 

termenul legal.
locali

eea holaräre a fost aprobat� cu unanimitate voturi pentru" de cätre cel 16 consune 

prezen�i la sedinta extraordinara din 01.03.202, din totalul de 17 consilleri locall aleyi in funcgie: 

PRESEDINTE DE �EDIN�A, 

CONTRASEMNEAZ�, 

DUMITRU DORU 

SECRETAR GENERAL U.A.T

ANTONIE LAURA- ELENA 


