HOTĂRÂREA NR. 13
privi d apro area Regula e tului de vâ zare a lo ui elor o struite pri ANL, a odelelor adru ale
promisiunilor bilaterale de vânzare u plata i tegrală sau î rate lu are egale şi a pre urilor de vâ zare
ale lo ui elor situate în municipiul Tulcea

Co siliul Lo al al Mu i ipiului Tul ea, judeţul Tul ea, î tru it î şedi ţa ordi ară la data de
31 ianuarie 2018
Exa i â d proie tul de hotărâre privi d aprobarea Regula e tului de vâ zare a lo ui ţelor
construite prin ANL, a modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare u plata i tegrală sau î
rate lu are egale şi a preţurilor de vâ zare ale lo ui ţelor situate în municipiul Tulcea, proiect din
i iţiativa Pri arului
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului u i ipiului Tul ea î registrată su
nr.
/ . .
şi Raportul Dire ţiei de Î treţi ere şi Ad i istrare Patri o iu
nr. 1330/22.01.2018;
Reţi â d avizele o isiilor de spe ialitate ale Co siliului Lo al al Municipiului Tulcea;
Având în vedere dispoziţiile:
- Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Age ţiei Naţio ale pe tru Lo ui ţe, repu li ată, u
odifi ările şi o pletările ulterioare;
- Hotărârii Guver ului Ro â iei r.
/
punerea în aplicare a prevederilor Legii r.
/
Lo ui ţe, u odifi ările şi o pletările ulterioare;
- Legii lo ui ţei r.

/

, repu li ată, u

privi d apro area Nor elor etodologi e pe tru
privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru
odifi ările şi o pletările ulterioare;

- Hotărârii Guver ului Ro â iei nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
pu erea î apli are a prevederilor Legii lo ui ţei r.
/
, u odifi ările şi o pletările ulterioare;
În temeiul art.
ali . , lit.
şi lit. d şi ali .
lit. a p t. , art.
ali .
,
şi ,
art.
şi art.
ali .
lit. di Legea r.
/
privi d Ad i istraţia Pu li ă Lo ală, repu li ată,
u odifi ările şi o pletările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se apro ă Regula e tul de vâ zare a lo ui ţelor o struite prin ANL situate în municipiul
Tul ea, aflate î ad i istrarea Dire ţiei de Î treţi ere şi Ad i istrare Patri o iu, conform anexei nr. 1
la preze ta hotărâre, pre u şi a exele a estuia, după u ur ează:
Anexa nr. 1.1 - modelul cadru - promisiune bilaterală de vâ zare u părare u plata i tegrală,
în numerar sau virament bancar;
Anexa nr. 1.2 - modelul cadru - pro isiu e ilaterală de vâ zare u părare u plata î rate;
Anexa nr. 1.3 - preţurile de vâ zare pe tru lo ui ţele ANL situate în municipiul Tulcea.
Art. 2. A exele r. , r. . , r. . şi r. . fa parte i tegra tă di preze ta hotărâre.
Art. 3. Se î puter i eşte Primarul municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea sau
unul din cei doi Viceprimari, doamna Andaluzia Luca ori domnul Petre Marinescu să se eze
contractele de vânzare – u părare u plata i tegrală sau î rate.
Art. 4. Cu data adoptării preze tului a t ad i istrativ, Hotărârea Co siliului Lo al al
Municipiului Tulcea nr. 223/29.09.2010 privind aprobarea Regulamentului de vâ zare a lo ui ţelor
o struite pri ANL şi a modelului- adru al o tra tului de vâ zare u părare u plata i tegrală,
odifi ată şi o pletată pri Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 79/30.04.2015 se
revo ă.
Art. 5. Cu du erea la î depli ire a preze tei Hotărâri se î puter i eşte Dire ţia de Î treţi ere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea.
Art. 6. Secretarul U ităţii ad i istrative-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea
preze tei Hotarâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
sale.

Hotărârea a fost adoptată u
preze ţi.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

voturi ale o silierilor lo ali di totalul de

o silieri lo ali

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
VIZAUER Lavinia

ANEXA 1 la HCL nr. 13/31.01.2018

Regulament de vânzare a locuinЮelor construite prin ANL
Capitolul I
Scop Ьi defi i ii

Art. 1- Termeni Ьi expresii

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au
ur ătoarea se ifi aţie:
1. locuinЮe A.N.L. – locuințe pentru tineri destinate închirierii, realizate în
condițiile Legii nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, u odifi ările și o pletările ulterioare, are fa o ie tul proprietății
private a statului și su t ad i istrate de autoritățile administrației publice locale
ale u ităților administrativ- teritoriale în care acestea sunt amplasate;
2. ad i istratorii lo ui elor - su t prevăzuți la art. 8 alin (2) din Legea nr.
152/1998 – Locuințele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în
o for itate u prevederile legale î
aterie aflate î vigoare, de autoritățile
administrației pu li e lo ale ale u ităților administrative-teritoriale în care
acestea sunt amplasate, respe tiv Pri arul U ităţii ad i istrativ-teritoriale
Mu i ipiul Tul ea şi Co siliul Lo al al Mu i ipiului Tul ea;

3. solicitant – persoa ă fizi ă, titulară o tra tului de î hiriere, şi /sau
persoa a î
e efi ial ăreia s-a o ti uat î hirierea î o diţiile legii, după
î pli irea a el puţi u a de î hiriere eî trerupt;
4. amortizare (A) – valoarea al ulată î o for itate u prevederile art. ,
lit . d di Legea r.
/
privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru
Lo ui ţe, repu li ata, u odifi arile şi o pletarile ulterioare, ale art.
di
Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale
aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului
economiei și finanțelor r. .
/
, de la data pu erii î fu ţiu e a lo ui ţei
A.N.L.
5. data pu erii î fu iu e a lo ui ţelor A.N.L. – este data încheierii
Protocolului de Predare-Primire între autoritatile publice locale ale unitatilor
administrative-teritoriale î are a estea su t a plasate si Age ţia Naţio ală
pe tru Lo ui ţe;
6. comision (C) – venit la bugetul local al municipiului Tulcea, reprezentând
1% din valoarea de vânzare a locuinței, are se i lude, î preu ă u valoarea de
vânzare a locuinței, în prețul final de vânzare al acesteia și revi e u ității prin care
se realizează vâ zarea, pe tru a operirea heltuielilor de pro ovare, pu li itate
i o iliară, evide ță și vânzare, confom atr. 10, alin 2, lit. d din Legea nr.
/
, repu li ată şi o pletată;
7.coeficient de ponderare (Q) – valoarea de vâ zare va fi po derată u u
coeficient determinat în funcție de ierarhizarea lo alităților pe ranguri, stabilit
prin Legea nr.
/
, u odifi arile şi o pletările ulterioare, î azul
u i ipiului Tul ea oefi ie tul de po derare, vala il la data apro ării
prezentului Regulament este de 0,94 orespu zător ra g II.
u i ipii de
i porta ţă i terjudețea ă, județea ă sau u rol de echilibru în rețeaua de
lo alități, între 50.001 și 100.000 locuitori);
8. valoare de inventar – valoarea locuințelor înregistrate în contabilitatea
autorității pu li e lo ale, sta ilită u o azia evaluării la i ve tariere, respe tiv
valoarea înscrisă î listele de i ve tariere;

9. valoarea de înlocuire (Vi) – valoarea edie po derată pe etru pătrat,
al ulată pe aza valorii o tra telor de a trepriză î heiate, î o dițiile legii, în
cursul a ului a terior de ătre A.N.L. u a trepre orii, are se ajorează u u
oefi ie t rezultat di raportul di tre valoarea edie po derată pe etru pătrat
a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea edie po derată pe
etru pătrat o tra tată la o e tul î eperii lu rărilor a estor lo ui țe. În
cazul în care, în cursul anului anterior A.N.L. nu a încheiat cel puți două o tra te
de a trepriză u a trepre orii, pe tru sta ilirea valorii de î lo uire se utilizează a
an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puți două o tra te de
antrepriză. Valoarea de î lo uire pe etru pătrat, al ulată î o for itate u
prevederile art.
, ali
, lit. d di Legea r.
/
, repu li ată, u
odifi ările şi o pletările ulterioare, se sta ilește a ual, el târziu pâ ă la data
de 31 iulie a anului ur ător, pri ordi al Mi isterului Dezvoltării Regio ale şi
Administrației Pu li e şi Fo durilor Europe e, are ur eză a fi pu li at î
Mo itorul Ofi ial al Ro â iei, Partea I, şi este vala il pâ ă la pu li area î
Monitorul Oficial al României, Partea I, a ur ătorului ordi ;
10. valoarea de vânzare al locuinЮei (Vv) - valoarea de înlocuire pe metru
pătrat, ultipli ată u suprafață o struită efe tiv, i lusiv otele i divize,
stabilite conform legislației î vigoare, di i uată u a ortizarea al ulată de la
dată pu erii î fu țiune a locuinței pâ ă la dată vâ zării a esteia;
11. pre ul de vâ zare al lo ui Юei (Pv) – valoarea de vâ zare al ulată
o for p t.
, se po derează u u
oefi ie t deter i at î fu ție de
ierarhizarea lo alităților pe ranguri la are se adaugă o isio ul de % di
valoarea de vânzare a lo ui ţei;
În situația în care prețul de vânzare calculat conform pct. 10, este mai mic
decât valoarea de inventar, atunci prețul de vânzare al locuinței este egal cu
valoarea de inventar a acestuia, actualizat conform prevederilor legale în vigoare,
mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând
recuperarea investiției, al ulată î fu ție de durata or ală de fu ționare a
lădirii, reți ută de autoritățile administrației publice locale și virată ătre A.N.L.

conform prevederile art. 8 alin (13) di Legea
/
, repu li ată, u
odifi ările și o pletările ulterioare, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale
pe tru Lo ui ţe;
12. venit mediu net - pe membru de familie – âştigul salarial et pe
e ru de fa ilie o ţi ut pri î su area âştigurilor salariale ete pe e ru
de fa ilie raportat la u ărul a estora, are la data vâ zării, să u depaşeas ă u
100% salariul brut pe economie;

Art. 2 - Dispozi ii ge erale
Preze tul regula e t are ă s op sta ilirea adrului ge eral, pri ipiilor și a
pro edurii privi d vâ zarea lo ui ţelor o struite pri A.N.L.
Baza legală pe tru sta ilirea adrului ge eral, pri ipiilor și a procedurii
privind vânzarea locui ţelor o struite pri ANL o reprezi tă:
1. Legea r.
/
, repu li ată, u
odifi ările și o pletările
ulterioare, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru Lo ui ţe;
2. Hotararea de Guver
r.
/
, a tualizată, privi d apro area
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
r.
/
privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru Lo ui ţe;
3. Legea r.
/
, a tualizată, privi d apro area O.U.G. r. /
,
privind instituțiile de redit şi ade varea apitalului;
4. Ordinul nr. 3776 din 25.07.2017 privind stabilirea valorii de înlocuire pe
etru pătrat pentru anul 2017, în vederea vâ zării lo ui țelor pentru
tineri.

Capitolul II

Procedura de valorificare a locuinЮelor ANL
Art. 3 - Vânzarea locuinЮelor A.N.L.
(1) Locui ţele A.N.L., reprezi tă lo ui ţe pe tru ti eri, desti ate î hirierii,
repartizate î o diţiile art. ali . , di Legea r.
/
, repu li ată, u
odifi ările și o pletările ulterioare, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale
pe tru Lo ui ţe.
(2) Lo ui ţele A.N.L., se pot vi de titularilor o tra telor de î hiriere,
numai la solicitarea acestora.
Vâ zarea lo ui ţelor de tip A.N.L, se realizează î o for itate u
prevederile Legii r.
/
, repu li ată, u odifi ările şi o pletările
ulterioare, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru Lo ui ţe şi î
o for itate u prevederile HG r.
/
, u odifi ările și o pletările
ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr.152/199 privi d î fii ţarea Age ției Naţio ale pe tru
Lo ui ţe.
Vâ zarea lo ui ţelor A.N.L., se realizează la soli itarea persoa elor
e ţio ate la ali .
după expirarea a i i u
a de î hiriere eî treruptă
ătre a elaşi titular şi/sau ătre persoa ă î
e efi iul ăreia s-a continuat
î hirierea î o diţiile legii, fără a vâ zarea să fie o diţio ată de vârsta
soli ita tului. Cererea de u părare va fi î soțită de ur atoarele do u e te:
- opie după o ta tulul de î hiriere a lo ui ţei şi ulti ul a t adiţio al î
termen de valabilitate;
- opie după artea de
soției/soțului,copiilor majori;

ide titate

a

titularului

- opie după ertifi atele de aştere ale opiilor

de

o tra t

şi

i ori;

- opie după ertifi atul de ăsatorie, se ti ţă de divorţ, în cazul
persoa elor aflate î î treţi ere, se va preze ta se ti ţa/de izia de î redi ţare;

-dovada a hitării hiriei la zi i lusiv lu a î

are se fa e vâ zarea ;

-adeveri ţe de la aso iaţia de lo atari sau după az adeveri ţe de la
furnizorii cu care s-au î heiat o tra te i dividuale di are să rezulte a hitarea
la zi a cheltuielilor;
- adeveri ţe de salariu sau u alt do u e t pri are să se ateste venitul net
pe e ru de fa ilie pe ulti ele lu i. Persoa ele are u ulează ve ituri sau
are realizează ve ituri di profesii li erale, vor preze ta dovada ve iturilor
realizate, eli erată de ătre Fi aţele Pu li e;
-de laraţii otariale, pe proprie răspu dere, ale titularului de o tra t şi
membrii familiei acestuia-soţ/soţie, opii şi alte perso e aflate î î treţi erea
acestuia - ă u deţi o altă lo ui ţă î proprietate, i lusiv asă de va a ţă, u
ex epţia otelor-părţi di tr-o lo ui ţă, do â dite î o diţiile legii, da ă a estea
u depăşes suprafaţa utila de
p, suprafaţă i i ală/persoa ă, prevăzută î
Legea r.
/
, repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare
pre u şi ă u deţi la data î heierii o tra tului de vâ zare - u părare u
teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat
ti erilor pe tru o struirea u ei lo ui ţe proprietate perso ală;
Cererile prevăzute la art. , ali .
di preze tul regula e t se
soluțio ează de ătre ad i istratorii lo ui ţelor î ter e de axi
zile de la
data la care locuințele îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pe tru a fi
vândute. În caz contrar administratorii locuințelor datorează ANL pe alități de
î târziere, al ulate pe tru fie are lu ă, î ua tu de , % / lu ă, și se apli ă la
valoarea de investiție a locuinței, înregistrată î o ta ilitatea autorității publice
locale și pentru care s-a depus solicitarea de achiziționare, dar nu mai mult de
u tu ul su ei asupra ărei su t al ulate.
Pe alităţile se al ulează pe tru fie are lu ă î epa d u pri a zi
urmatoare celei î are a expirat ter e ul de
zile, pâ ă la î depli irea
o ligaţiei de vâ zare a lo ui ţei ătre titularul o tra tului de î hiriere, î
o diţiile legii.

Î situaţia î are ad i istratorii lo ui ţelor u soluţio ează ererile de
u părare a lo ui ţei î ter e de axi u
de zile de la data la are
lo ui ţele î depli es o diţiile prevăzute de lege pe tru a fi vâ dute, titularii
o tra telor de î hiriere se pot adresa i sta ţelor jude ătoreşti î o diţiile
prevăzute de Legea o te iosului ad i istrativ r.
/
, u odifi ările și
o pletările ulterioare.
(6) Î o tra tul de vâ zare u părare u plata î rate se vor e ționa
pro e tul de do â dă afere t su ei ră asă de a hitat, rata lu ară, ter e ul
scadent, perioada de contractare, nivelul ajorărilor de î târziere de % di
cuantumul obligațiilor ea hitate la ter e , al ulate pe tru fie are lu ă sau
fracțiu e de lu ă, î epa d u ziua i ediat ur ătoare ter e ului de s ade ță şi
pâ ă la data sti gerii su ei datorate i lusiv, prevăzut în H.G.nr. 962/2001.
(7) Lo ui ţele pe tru ti eri, desti ate î hirierii, repartizate î o diţiile art.
, ali . , di Legea r.
/
, se vâ d soli ita ţilor are î depli es la dată
exer itării opţiu ii de u părare, ur ătoarele o diţii o ligatorii:
- titularul contractului de închiriere, sau membrii familiei acestuia soţ/soţie, opii şi/sau alte persoa e aflate î î treţi erea a estuia să u deţi ă o
altă lo ui ţă î proprietate, asă de va a ţă, sau tere atri uit o for Legii r.
15/2003, excepție fă â d otele-părți dintr-o locuință, do â dite î o dițiile
legii, da ă a estea
u depășesc suprafață utilă de 37mp, suprafață
i i ală/persoa ă, prevăzută de Legea
/
, repu li ată, u odifi ările și
o pletările ulterioare;
-la dată vâ zării, ve itul ediu et pe e ru de fa ilie al titularului
contractului de închiriere a locuinței, realizat în ultimile 12 luni, să u depăşeas ă
cu 100% salariul mediu net pe economie.
-titularul contractului de închiriere sau membrii familiei acestuia soţ/soţie, opii şi/sau alte persoa e aflate î î treţi erea a estuia - pot beneficia
o si gură dată de u părarea u ei lo ui ţe pe tru ti eri desti ate î hirierii.

(8) Valoarea de vâ zare a lo ui ţei se al ulează de ătre autorităţile
administraţiei pu li e lo ale şi reprezi tă valoarea de î lo uire pe etru pătrat,
ultipli ată u suprafaţa o struită efe tivă, i lusiv otele i divize, di i uată u
a ortizarea al ulate de la dată pu erii î fu țiune a locuinței pâ ă la dată
vâ zării a esteia. Valoarea de î lo uire este valoarea edie po derată pe etru
pătrat, al ulată pe aza valorii o tra telor de a trepriză î heiate, î o diţiile
legii, î ursul a ului a terior de ătre A.N.L. u a trepre orii, are se ajorează
cu un coeficient rezultat di raportul di tre valoarea edie po derată pe etru
pătrat a lo ui ţelor puse î fu ţiu e î a ul a terior şi valoarea edie po derată
pe etru pătrat o tra tată la o e tul î eperii lu rărilor a estor lo ui ţe.
Valoarea de înlocuire pe etru pătrat astfel al ulată se sta ileşte a ual
pri ordi al i istrului dezvoltării regio ale şi ad i istrației pu li e şi fo durilor
europe e, are ur ează a fi pu li at î Mo itorul Ofi ial al Ro â iei, Partea I. De
la dată pu li ării î Mo itorul Oficial al României, Partea I, a ur ătorului ordi , se
va utiliza valoarea de î lo uire pe etru pătrat sta ilită pri oul ordi .
Valoarea de vâ zare se deter i ă după for ula :
Vvânzare = Vînlocuire/mp x Scd – A(amortizare)
iar prețul final se va calcula după ur ătoarea for ulă:
Preţ de vâ zare = Vvâ zare x Q oefi ie t de po derare + Vvanzare x 1 %
În situația în care prețul de vânzare calculat conform pct. (8), este mai mic
decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuinței este egală u
valoarea de i ve tar a a esteia, a tualizată o for prevederilor legale î
vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei
reprezentând recuperarea investiției, al ulată î fu ție de durata or ală de
funcționare a lădirii, reți ută de autoritățile administrației publice locale și virată
ătre A.N.L. o for prevederile art. ali
di Legea
/
, repu li ată,
u odifi ările și o pletările ulterioare, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale
pe tru Lo ui ţe;

(9) Î azul lădirilor dotate u e trale ter i e proprii, valoarea a estora
se cuprinde în prețul locuințelor. Ce tralele ter i e ră â î ad i istrarea
o siliilor lo ale sau a u or u ități aflate în subordinea ori sub coordonarea
acestor autorități pâ ă la vâ zarea a ju ătate plus u u di u ărul lo ui țelor
pe care le deservesc.
(10) Prețul de vânzare al locuinței se poate achita:
-i tegral la dată î heierii o tra tului de vâ zare u părare, di sursele
proprii ale solicitantului și/sau din credite contractate de acesta de la instituții
fi a iare autorizate, i lusiv u gara ţia statului, î ter e de axi u
zile
lu rătoare de la data î s rierii dreptului de proprietate î artea fu iară;
-în rate lunare egale, inclusiv dobânda afere tă, u u ava s de i i u
15% din valoarea de vânzare, vânzarea realizându-se de ătre Co siliul Lo al
Tulcea prin Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu.
(11) În cazul achizițio ării locuințelor A.N.L., cu plata în rate lunare egale,
in lusiv do â da afere tă, la dată î heierii o tra tului de vâ zare u părare se
a hită u ava s de i i
% din valoarea de vânzare și comisionul de 1%.
Difere ţa de preț ră asă
egale, ce se pot achita astfel:

ea hitată se eşalo ează î rate lu are

a î
axi u
a i pe tru azul î are, la dată vâ zării, ve itul ediu
pe e ru de fa ilie al titularului o tra tului de î hiriere a lo ui ţei depăşeşte
salariul ediu rut pe e o o ie u el puţi
%, dar u ai ult de
%;
b) în maxi u
de a i pe tru azul î are, la dată vâ zării, ve itul ediu
pe e ru de fa ilie al titularului o tra tului de î hiriere a lo ui ţei depăşeşte
salariul ediu rut pe e o o ie u el puţi
%, dar u ai ult de %;
c) în maximum 2 de a i pe tru azul î are, la dată vâ zării, ve itul ediu
pe e ru de fa ilie al titularului o tra tului de î hiriere a lo ui ţei u
depăşeşte u % salariul ediu rut pe e o o ie.

Ratele lu are upri d o do â dă are a operă do â da de referință a
B.N.R., la are se adaugă două pu te pro e tuale, a eastă do â da fii d
apli a ilă la valoarea ră asă de a hitat. Rata do â zii de referi ță a Bă ii
Naționale a României este rata do â zii de politi ă o etară sta ilită de B.N.R.
Rată do â zii de referință este ea vala ilă de la dată î heierii o tra tului de
vâ zare u părare și ră â e es hi ată pe î treagă durata a o tra tului,
conform HG 962/2001, art. 19^2, alin. (13).
Î azul ea hitării a trei rate o se utive, o tra tul de vâ zare
u părare se o sideră reziliat de drept, fără i io altă for alitate, titularul
contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda
locuința la dată otifi ată. Î a est az, titularul o tra tului este de ăzut di
dreptul de a soli ită restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în
venituri la A.N.L.
(15) În cazul achizițio ării locuințelor A.N.L., cu plata în rate lunare egale,
u părătorul are posi ilitatea a hitării î ava s, î totalitate sau parțial, a ratelor
ră ase, i lusiv do â da, pâ ă la dată a hitării i tegrale.
(16) Lo ui ţele A.N.L., u pot fa e o ie tul u or a te de dispoziție între vii
pe o perioada de a i de la dată do â dirii a estora. A eastă i terdi ție se va
o se a î artea fu iară concomitent cu înscrierea dreptului de proprietate în
condițiile legii.
(17) Prin excepție lo ui ţele pot fa e o ie tul u or gara ții reale imobiliare,
o stituite î favoarea i stituţiilor de redit, are fi a ţează a hiziţia a estor
lo ui ţe, i stituţii definite conform Ordonanței de urge ţă a Guver ului r.
/
privi d i stituţiile de redit şi ade varea apitalului, apro ată pri Legea
r.
/
, u odifi ările și o pletările ulterioare, și/sau în favoarea statului
român, în cazul creditelor a ordate de i stituţiile de redit, u gara ţia statului,
conform prevederilor legale în vigoare. Instituțiile de redit sau, după az, statul
ro â , pri orga ele o pete te, vor putea valorifi a lo ui ţele şi a terior
expirării ter e ului de a i, pe alea exe utării silite, î o diţiile legii, î azul
eî depli irii o ligaţiilor di o tra tele de redit de ătre proprietarii lo ui ţelor.

(18) Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare
î heiate de e efi iar î o diţiile legii se î s rie sau se otează, după az, î
artea fu iara potrivit dispoziţiilor Legii
/
, repu li ată, u odifi ările
ulterioare și ale Legii cadastrului și a pu li ităţii i o iliare r. /
, repu li ată,
u odifi ările ulterioare.
(19) Interdicţia de a î străi a prevăzută la art. , ali . , lit f di Legea
/
, repu li ată, u odifi ările și o pletările ulterioare, se radiază la
ererea persoa elor i teresate, după î pli irea ter e ului de a i de la data
do â dirii lo ui ţei pri o tra tul de vâ zare, î o diţiile legii.
Radierea dreptului de ipote ă o stituit î apli area dispoziţiilor art. ,
ali . , lit. F, teza a treia di Legea r.
/
, repu li ată, u odifi ările și
o pletările ulterioare, u atrage radierea i terdi ţiei de î strai are a terior
împlinirii termenului de 5 ani.
(21) În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale,
i terdi ţia de î strai are a lo ui ţei pri a te î tre vii pe o perioada de a i de la
data do â dirii, i lusiv ex epţia de apli are a a esteia, operează după a hitarea
integrala a valorii de vânzare și efectuarea transferului de proprietate asupra
lo ui ţei î favoarea e efi iarului.
Î azul vâ zării lo ui țelor A.N.L. u plata i tegrală î u erar sau
prin virament bancar, transferul dreptului de proprietate asupra locuinței se
produ e după a hitarea i tegral a valorii de vâ zare, u î depli irea for alităților
de pu li itate i o iliară.
Co tra tul de vâ zare u plata î rate egale, i lusiv do â da afere tă,
prevede urmatoarele:
a) transferul de proprietate asupra locuinței se produ e după a hitarea
i tegrală a valorii de vâ zare, u î depli irea for alităților de publicitate cerute
de lege;
pâ ă la a hitarea valorii de vâ zare, lo ui țele ră â î ad i istrarea
Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniu;

u părătorul se o ligă să a hite ratele lu are la s ade ță. Pe tru
neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, a esta datorează ajorări
de întarziere;
d) executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspe dată pe tru o
perioadă de axi u
lu i. Suspe darea se dispu e de ătre autoritățile publice
locale în care sunt amplasate locuințele, în condițiile în care titularul contractului
de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere otivată u
zile î ai te de
data sta ilită pe tru plata ratei ure te, î soțită de a te doveditoare privi d
diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru
care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind re al ulată
orespu zător;
e suspe darea exe utării o ligației de plata a ratelor poate fi soli itată
doar după i i u
de lu i de la expirarea u ei alte perioade de suspe dare
și axi u
ori pâ ă la a hitarea i tegrală a valorii de vâ zare;
f) după expiratea perioadei de suspe dare a exe utării o ligației de plată a
ratelor lu are, î azul ea hitării pri ei rate, o ta tul de vâ zare- u părare se
o sideră reziliat de drept, fără i io altă for alitate, titularul o tra tului fii d
considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda lo ui ţa la data
otifi ată;
g posi ilitatea a hitării î ava s, î totalitate sau parțial, a ratelor, inclusiv
do â da, pâ ă la dată a hitării i tegrale;
h) în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. f), titularul contactului este
de ăzut di dreptul de a soli ita restituirea su elor a hitate, a estea
considerându-se în venituri la A.N.L.
Odată u dreptul de proprietate asupra lo ui ţei se do â deşte şi
dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de o stru ţii și i stalaţii, pre u și
asupra dotărilor are, pri atura lor, u se pot folosi de ât î o u , o for
prevederilor legale în vigoare.

(25) Odata cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței,
titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra otei-părți de
teren aferent acesteia, pe durata existenței lădirii, î o for itate u prevederile
legale în vigoare.

Capitolul III
Dispozi ii tra zitorii Ьi finale

Art. 4 - Dispoziţii fi ale

(1) Sumele obținute din vânzarea locuințelor A.N.L., sunt destinate, exclusiv
finanțării o stru ției de lo ui ţe pe tru ti eri.
(2) Sumele reprezentând valoarea de vânzare a locuințelor A.N.L., se
virează î
o tul Age ției Naționale pentru Locuințe în vederea finanțării
programului de locuințe pentru tineri.
(3) Sumele reprezentând comisionul de 1% aplicat valorii de vânzare a
locuințelor A.N.L., se î asează și se constituie venituri ale bugetului local al
Municipiului Tulcea.
(4) Autoritaţile ad i istrației publice locale vor o u i a, lu ar pâ ă la
data de 15 a lu ii î urs pe tru lu a a terioară, Age ției Naționale pentru
Locuințe, situația privind sumele încasate/virate reprezentând valorile de vânzare
ale locuințelor A.N.L., în vederea conducerii evidențelor prevăzute de Legea nr.
/
u odifi ările și o pletările ulterioare.

Autorităţile ad i istrațiile publice locale – prin structurile abilitate vor
iniția procedurile legale pentru înființarea asociațiilor de proprietari la nivelul
imobilelor A.N.L., după vâ zarea u ui u ăr de el puți
u ități locative din
imobil.
Co tra tele de vâ zare u părare, pre u și orice alte acte încheiate
u î ăl area dispozițiilor art. 8 alin 3 și ale art. 10 din Legea 152/1998- privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, su t lovite de ulitate a solută.
Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor jude ătorești pentru constatarea
ulității și restabilirea situației a terioare se fa pri grijă prefe ţilor.
(7) Î aza fişei de al ul a pretului de vâ zare a aparta e tului i to ită i
vederea va zării se va plati ava sul de 15 % şi o isio ul de % şi se va î heia
pro isiu e ilaterală de vâ zare u părare, ur â d a perfectarea contractului
de vânzare – u părare la iroul otarial, să ai ă loc pâ ă la sfârşitul lu ii î
ursul ăreia a fost î heiată pro isu ea ilaterală de vânzare - u părare, cu
posibilitatea prelungirii termenului prezentei promisiuni bilaterale de vânzare u părare pri a t adiţio al, u a ordul părţilor.
(8) Preze tul regula e t se o pletează u prevederile legale î vigoare.
(9) Fa parte i tegra tă di preze tul regula e t ur ătoarele a exe:
1) Anexa nr. 1.1- Modelul cadru - Pro isiu e ilaterală de vâ zare u părare
u plata i tegrală în numerar sau prin virament bancar);
2) Anexa nr. 1.2 - Modelul cadru - Pro isiu e ilaterală de vânzare u părare
cu plata
în rate;
3) Anexa nr. 1.3– Calculul prețurilor de vâ zare u părare pentru locuințele
A.N.L stabilite la nivelul lunii decembrie 2017.
Promisiunile bilaterale de vâ zare u părare sus-mențio ate prevăzute î
Anexele nr. 1.1 si 1.2 vor putea fi adaptate și modificate raportat la
parti ularitățile fie ărei vâ zări.

Calculul prețurilor de vâ zare e ţio ate î A exa r. . vor fi actualizate
orespu zător, fii d i flue ţate de i di ele preţului de o su a tualizat lu ar,
re uperarea i vestiţiei pre u şi de valoarea de înlocuire pe metru pătrat
sta ilită a ual pri Ordi al i istrului dezvoltării regio ale şi ad i istrației
publice şi fo durilor europene, are ur ează a fi pu li at î Mo itorul Ofi ial al
României, Partea I.

PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă,
Consilier

A exă 1.1.

Consiliul Local Tulcea
DirecЮia ÎntreЮinere şi

La HCL nr.13/31.01.2018

Administrare Patrimoniu Tulcea

PROMISIUNE BILATERALĂ CADRU DE VÂNZARE - CUMPĂRARE
pentru lo ui ţe ANL u plata i tegrală
u plata preţului î

u erar/pri vira e t a ar

NR………..…../………………….
I . PĂR ILE CONTRACTANTE
Î tre su se

a ii:

1. Statul Român prin Unitatea Administrativ-Teritorială Mu i ipiul Tulcea cu sediul in
u i ipiul Tul ea, str. Pa ii, r.
, judeţ Tul ea, repreze tat pri Pri ar _________ si Dire tor
economic ec. _________si Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu – reprezentata prin
Director________ si Contabil Sef ________, în calitate de PROMITENT –VÂNZĂTOR
şi
2.
Dl.
/D-na
_________ asătorit ă u______________,
do i iliat ă în
Tulcea,
str______________nr._______, bl. ___, sc.__, et.__, ap. ___, jud. Tulcea, CNP __________, CI (BI)
seria________nr________ eliberat de ___ __, la data de __________, titular al Contactului de închiriere
nr ___, din _________, în calitate de PROMITENT- CUMPĂRĂTOR,

A INTERVENIT PREZENTA PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE - CUMPĂRARE, ÎN
URMĂTOARELE CONDI II:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 PROMITENTUL - VÂNZĂTOR promite să vândă PROMITENTULUI -CUMPĂRĂTOR locuința
tip ANL situată î
u i ipiul Tul ea, str. ___________ nr. __, bl.___, ap. ___ sc. _, et. _, jud. Tulcea,
proprietatea privată a Statului Ro â , o pusă di __ a eră e u suprafaţă o struită efe tiv i lusiv
părţile o u e i divize î suprafaţă de ______ p, suprafaţă utilă de ______şi ota-parte
i diviză_______, di părţile o u e afere te, înscris în C.F. nr.______Tulcea.
Sau Art. 1* PROMITENTUL - VÂNZĂTOR promite să vândă PROMITENTULUI -CUMPĂRĂTOR
locuința tip ANL situată î
u i ipiul Tul ea, str. ___________ nr. __, bl.___, ap. ___ sc. _, et. _, jud.
Tulcea, proprietatea privată a Statului Ro â , o pusă di __ a eră e u suprafaţă o struită efectiv
i lusiv părţile o u e i divize î suprafaţă de ______ p, suprafaţă utilă de ______şi ota-parte
i diviză_______, di părţile o u e afere te, î s ris î C.F. r.______Tul ea, iar difere ţa de
________ p, e reprezi tă ota parte i diviză o pusă di su ol şi pod, u se vi de o for
prevederilor STAS
/
, ale Legii r.
/
privi d a e ajarea teritorilui şi ur a is ului, u
odifi arile şi o pletările ulterioare şi a Legii lo u ţei r.
/
for ulare e va folosita î azul
vâ zării apartamentelor ANL din municipiul Tulcea cu exeptia celor din str. Izvorului).
Art.2 Cota-parte de teren, aferentă lo ui ţei A.N.L., î suprafaţă de______ p, se va atribui în
folosi ţa PROMITENTULUI - CUMPĂRĂTOR pe durata existe ţei o stru ţiei, î o formitate cu HCL
nr______.
Art.3 Lo ui ţa care face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare – u părare, este o upată de
PROMITENTUL - CUMPĂRĂTOR în baza contractului de închiriere nr. __, prelungit prin act adițional

nr.______, contract ce va înceta de drept de la data de 1(întâi) a lunii următoare de la data autentificării
contractului de vânzare - u părare la biroul notarial, fără pu ere î î târziere și fără i io altă
formalitate.

III. PREЭUL ЫI CONDIЭIILE DE PLATĂ

Art.4 Preţul o tra tului va fi o pus di : valoarea a tualizată de vâ zare a lo ui ţei ANL şi
comisionul de vânzare şi este de ______lei T.V.A i lus.
Art.5 (1) Preţul de vâ zare al lo ui ței ANLva fi stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.
/
, repu li ată, u odifi ările și o pletările ulterioare, a Regula e tului de vâ zare a
lo ui ţelor ANL, apro at pri HCL, r.__________, fii d o ţi ut pri î su area ur ătoarelor valori:
- Valoarea a tualizată ) de vâ zare a lo ui ţei ANL _______lei, T.V.A. inclus, reprezentând
produsul di tre valoarea de î lo uire pe etru pătrat ultipli ată u suprafaţa o struită efe tivă,
inclusiv cotele indivize, în cuantum de______ lei, di i uată u a ortizarea al ulată de la data pu erii
î fu ţiu e a lo ui ţei pâ ă la fi ele lu ii a terioare, î ua tu de ______şi po derată u coeficientul
de 0,94, aferent municipiului Tulcea // valoarea de i ve tar a a esteia, a tualizată o for prevederilor
legale î vigoare, ai puţi o travaloarea su elor rezultate di ua tu ul hiriei reprezentând
re uperarea i vestiţiei, al ulată î fu ţie de durata or ată de fu ţio are a lădirii, reţi ută de
autorităţile pu li e lo ale şi virată ătre Age ţia Naţio ală pe tru Lo ui ţe
- Comision de vâ zare

% di valoarea a tualizată de vâ zare): _____lei, T.V.A. inclus.

- Î azul î are i o ilul este dotat u e trale ter i e proprii, la preţul fi al de vâ zare se va
adauga şi valoarea a estora.
Fisa de calcul a pretului apartamentului in baza careia a fost incheiat prezentul act, face parte
integranta din prezenta promisiune bilaterala de vanzare-cumparare.
(2) La evaluarea i o ilului u va fi luat î o siderare plusul de valoare adus lo ui ţei pri
lu rări efe tuate de hiriaşi pe heltuiala proprie, u respe tarea prevederilor legale.
Art.6. Preţul fi al de vâ zare al lo ui ţei se va a hita i tegral î u erar sau pri vira e t
a ar, pâ ă la sfârşitul lu ii î ursul ăreia a fost î heiată pro isu ea ilaterală de vâ zare u părare _______
di

Art.7 (1) Plata preţului o tra tului din surse proprii ale beneficiarului sau prin virament bancar
redite o tra tate de u părător de la i stituţii financiare autorizate, se va efectua astfel:

-

a) Suma de ...........lei – T.V.A. inclus, reprezentând preţul de vânzare al locuinţei:
În numerar la casieria Prim riei Municipiului Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe sau

-

-

Prin virament bancar, în contul vânz torului, Municipiul Tulcea, cod identificare fiscal
nr. 4321429, cont IBAN nr. RO63TREZ64121390210 XXXXX, deschis la Trezoreria
Tulcea.
b) Suma de ...........lei – T.V.A.inclus, reprezentând comisionul vânz torului:
În numerar la casieria Prim riei Municipiului Tulcea, Serviciul Impozite și Taxe sau
Prin virament bancar, în contul vânz torului, Municipiul Tulcea, cod identificare fiscal
nr. 4321429, cont IBAN nr. RO63TREZ64121390210 XXXXX, deschis laTrezoreria
Tulcea.

(2) Dovadă a hitării preţului fi al de vâ zare al lo ui ţei A.N.L. o va constitui documentul de
plată – hita ţe/O.P.-urile vizate de a ă, î soţite de extrasul de o t al u părătorului.

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
Art.8 Dreptul de proprietate cât și posesia asupra lo ui ţei ai sus e ţio ată, se tra sferă
de la PROMITENTUL – VÂNZĂTOR la PROMITENTULUI - CUMPĂRĂTOR, la data încheierii contractului de
vânzare - u părare la iroul otarial.

V. OBLIGA II

Art.9. (1) Perfectarea contractului de vânzare – u părare la biroul notarial, va avea loc pâ ă la
sfârşitul lu ii în ursul ăreia a fost î heiată pro isu ea ilaterală de vâ zare - u părare, cu
posibilitatea prelungirii termenului prezentei promisiuni bilaterale de vânzare - u părare prin act
adiţio al, u a ordul părţilor.
(2) Eu promitentul- u părător,
fa turilor e ise de fur izorii de utilităţi.

ă o lig să suport toate heltuielile legate de plata

(3) Eu promitentul- u părător, ă o lig a după se area o tra tului de vâ zareu părare î for ă aute ti ă să preiau toate o ligățiile afere te lo ui ţei și tere ului, ur â d să e
asu ă î treaga răspu dere pe tru toate o ligăţiile e de urg din calitatea de proprietar.
(4) Eu promitentul- u părător, a luat u osti ţă de prevederile Legii r.
/
republicată, u odifi ările şi o pletările ulterioare, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru
Lo ui ţe, u privire la i terdi ţia de î străi are a lo ui ţei, pri a te î tre vii, pe o perioada de
i i
ani de la data transferului dreptului de proprietate, u ex epţia situaţiei î are lo ui ţa o stituie
o ie tul u or gara ţii reale i o iliare, î favoarea i stituţiilor de redit are fi a ţează a hiziţia
acesteia.

(5) Eu promitentul- u părător și membrii familiei mele (copii și/sau alte persoane aflate
î î treţi ere de lară pri preze ta, u os â d sa ţiu ile prevăzute de arti olul
Cod Pe al,
privind falsul î de laraţii, ă u deţi e
i io lo ui ţă proprietate perso ală, i lusiv asă de va a ţă,
ex epţie fă â d otele-părţi di tr-o locuință, do â dite î o dițiile legii, da ă a estea u depăşes
suprafața utilă de
p, suprafaţă i i ală/persoa ă prevăzută de Legea
/
, repu li ată, u
odifi ările și o pletările ulterioare şi u deţin la data încheierii contractului de vânzare- u părare,
un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
o struirea u ei lo ui ţe proprietate perso ală.
(6) Eu promitentul- u părător, ă o lig a după se area o tra tului de vâ zareu părare î for ă aute ti ă, să preiau toate taxele și impozitele aferente imobilului ce face obiectul
preze tei pro isiu i , î ter e de zile de la dată se ării o tra tului de vâ zare- u părare.
Art.10. (1) Vâ zătorul pri repreze ta t/repreze tanți, ă o lig să o ţi si să prezi t la data
încheierii contractului de vânzare- u părare î for ă aute ti ă, do u e taţia e esara perfe tării
a telor, extrasul de arte fu iară pe tru aute tifi are u e ţiu ea „liber de sarcini” urmând a se
o ţi e de iroul otarial î aza ererii depusă de vâ zător.
(2) Vâ zătorul pri reprezentant/reprezentanți, de lar pe proprie răspu dere ă imobilul
ce face obiectul prezentei promisiuni, este liber de sarcini și servituţi, u a fost î străi at su i i o
for ă și nu a fost promis spre vânzare vreunei alte persoane fizice, nu este revendicat și u există litigii
orespu zătoare prevederilor Legii r. /
sau alte litigii şi u for ează o ie tul vreu ui litigiu
jude ătores .
(3) Vâ zătorul prin reprezentant/reprezentanți, se o ligă să u î străi eze su i io for ă
imobilul ce face obiectul prezentei pro isiu i, să u îl ipote heze și i i să îl pro ită spre vâ zare
vreunei alte persoane fizice.
Art.11 S hiţa aparta e tului este asu ată de părţi la încheierea prezentei promisuni bilaterale
de vânzare- u părare și fa e parte i tegra tă di a easta.

Art.12Costurile

privind inscrierea dreptului de proprietate a cumparatorilor sau radierea

interdictiei de instrainare, taxele si onorariile notariale, precum si orice alte cheltuieli generate de
incheierea contractului de vanzare cumparare si finalizare efectiva a vanzarii vor fi suportate de
cumparator
Art.13 Su s risele părţi, de lară
ă înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul
a estuia o statâ d ă el orespu de voi ţei și o diţiilor sta ilite de oi părţile de o u a ord, drept
pentru care suntem de acord cu semnarea prezentului act.

PROMITENTUL - CUMP R TOR se oblig ca, pân la încheierea contractului de
vânzare-cump rare la biroul notarial, s foloseasc apartamentul ca bun proprietar, s efectueze
reparațiile curente și utile și s achite toate cheltuielile aferente apartamentului.
Prezentul act nu constituie și nu ţine locul contractului de vânzare - cump rare ce trebuie
s fie perfectat la un birou notarial cu respectarea prevederilor legale în vigoare, acesta constituie

doar o promisiune bilateral de vânzare – cump rare, in baza c reia se va perfecta contractul de
vânzare - cump rare, cu respectarea clauzelor și termenilor stipulaţi și acceptaţi de ambele p rţi,
ce își exprim acordul prin semnarea sa.
Prezenta promisune bilateral de vânzare – cump rare a fost întocmit în 2 (dou )
exemplare, unul pentru vânz tor și unul pentru cump r tor.
VÂNZĂTOR,

CUMPARATORI

Primar
Director economic
Director General DIAP
Contabil sef

Viza control financiar preventiv

Viza consilier juridic

Birou Fond Locativ

Consiliul Local Tulcea
DirecЮia ÎntreЮinere şi

A exă 1.2
La HCL nr.13/31.01.2018

Administrare Patrimoniu Tulcea

PROMISIUNE BILATERALĂ CADRU DE VÂNZARE - CUMPĂRARE
pe tru lo ui ţe ANL u în rate

NR………..…../………………….

I . PĂR ILE CONTRACTANTE

Î tre su se

a ii:

1. Statul Român prin Unitatea Administrativ-Teritorială Mu i ipiul Tulcea cu sediul in
u i ipiul Tul ea, str. Pa ii, r.
, judeţ Tul ea, reprezentat prin Primar _________ si Director
economic ec. _________si Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu – reprezentata prin
Director________ si Contabil Sef ________, în calitate de PROMITENT -VÂNZĂTOR,
şi
2.
Dl.
/D-na
_________ asătorit ă u______________,
do i iliat ă în
Tulcea,
str______________nr._______, bl. ___, sc.__, et.__, ap. ___, jud. Tulcea, CNP __________, CI (BI)
seria________nr________ eliberat de ___ __, la data de __________, titular al Contactului de închiriere
nr ___, din _________, în calitate de PROMITENT- CUMPĂRĂTOR,

A INTERVENIT PREZENTA PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE - CUMPĂRARE, ÎN
URMĂTOARELE CONDI II:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 1. PROMITENTUL - VÂNZĂTOR promite să vândă PROMITENTULUI -CUMPĂRĂTOR locuința
tip ANL situată î
u i ipiul Tul ea, str. ___________ nr. __, bl.___, ap. ___ sc. _, et. _, jud. Tulcea,
proprietatea privată a Statului Ro â , o pusă di __ a eră e u suprafaţă o struită efe tiv i lusiv
părţile o u e i divize î suprafaţă de ______ p, suprafaţă utilă de ______şi ota-parte
i diviză_______, di părţile o u e afere te, înscris în C.F. nr.______Tulcea.
Sau Art. 1* PROMITENTUL - VÂNZĂTOR promite să vândă PROMITENTULUI -CUMPĂRĂTOR
locuința tip ANL situată î
u i ipiul Tulcea, str. ___________ nr. __, bl.___, ap. ___ sc. _, et. _, jud.
Tulcea, proprietatea privată a Statului Ro â , o pusă di __ a eră e u suprafaţă o struită efe tiv
i lusiv părţile o u e i divize î suprafaţă de ______ p, suprafaţă utilă de ______şi ota-parte

i diviză_______, di părţile o u e afere te, î s ris î C.F. r.______Tul ea, iar difere ţa de
________ p, e reprezi tă ota parte i diviză o pusă di su ol şi pod, u se vi de o for
prevederilor STAS 4908/1985, ale Legii nr. 350/2001 privi d a e ajarea teritorilui şi ur a is ului, u
odifi arile şi o pletările ulterioare şi a Legii lo u ţei r.
/
for ulare e va fi folosita î azul
vâ zării aparta e telor ANL di
u i ipiul Tul ea u exeptia elor di str. Izvorului .
Art.2 Cota-parte de teren, aferentă lo ui ţei A.N.L., î suprafaţă de______ p, se va atribui în
folosi ţa PROMITENTULUI - CUMPĂRĂTOR pe durata existe ţei o stru ţiei, î o for itate u HCL
nr______.
Art.3 Lo ui ţa care face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare – u părare, este o upată de
PROMITENTUL - CUMPĂRĂTOR în baza contractului de închiriere nr. __, prelungit prin act adițional
nr.______, contract ce va înceta de drept de la data de 1(întâi) a lunii următoare de la data autentificării
contractului de vânzare - u părare la biroul notarial, fără pu ere î î târziere și fără i io altă
formalitate.
III. PREЭUL ЫI CONDIЭIILE DE PLATĂ

Art.4 Preţul o tra tului va fi o pus di : valoarea a tualizată de vâ zare a lo ui ţei ANL şi
comisionul de vânzare şi este de ______lei T.V.A i lus.
Art.5 (1) Preţul de vâ zare al lo ui ței ANL va fi stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.
/
, repu li ată, u odifi ările și o pletările ulterioare, a Regula e tului de vâ zare a
lo ui ţelor ANL, apro at pri HCL, r.__________, fii d o ţi ut pri î su area ur ătoarelor valori:
- Valoarea a tualizată ) de vâ zare a lo ui ţei ANL _______lei, T.V.A. inclus, reprezentând
produsul di tre valoarea de î lo uire pe etru pătrat ultipli ată u suprafaţa o struită efe tivă,
inclusiv cotele indivize, în cuantum de______ lei, di i uată u a ortizarea al ulată de la data pu erii
î fu ţiu e a lo ui ţei pâ ă la fi ele lu ii a terioare, î ua tu de ______şi po derată u coeficientul
de 0,94, aferent municipiului Tulcea // valoarea de i ve tar a a esteia, a tualizată o for prevederilor
legale î vigoare, ai puţi o travaloarea su elor rezultate di ua tu ul hiriei repreze tâ d
re uperarea i vestiţiei, al ulată î fu ţie de durata or ată de fu ţio are a lădirii, reţi ută de
autorităţile pu li e lo ale şi virată ătre Age ţia Naţio ală pe tru Lo ui ţe
- Comision de vâ zare

% di valoarea a tualizată de vâ zare : _____lei, T.V.A. i lus.

- În cazul în care imobilul este dotat cu centrale termi e proprii, la preţul fi al de vâ zare se va
adauga şi valoarea a estora.
Fisa de calcul a pretului apartamentului in baza careia a fost incheiat prezentul act, face parte
integranta din prezenta promisiune bilaterala de vanzare-cumparare, precum si graficul de rambursare
informativ.

(2) La evaluarea i o ilului u va fi luat î o siderare plusul de valoare adus lo ui ţei pri
lu rări efe tuate de hiriaşi pe heltuiala proprie, u respe tarea prevederilor legale.
Art.6. Preţul final de vânzare al lo ui ţei se va achita în rate lunare egale inclusiv dobânda
afere tă, u u ava s de i i
% di valoarea de vâ zare, ava s e va fi plătit pa a la data preze tei
promisiuni bilaterale de vanzare cumparare .
Art.7 (1) Preţul fi al de vâ zare al lo u ţei, respectiv suma de _______lei – T.V.A. inclus, se va
achita astfel:
a) Su a de i i u
% di preţ, u titlu de ava s, din preţul de vâ zare al lo ui ţei, sa a hitat î u erar la asieria Pri ăriei Mu i ipiului Tul ea – Serviciul Impozite şi Taxe în data de
..............., u hita ţa r......., sau pri vira e t a ar, î o tul vâ zătorului, Mu i ipiul Tul ea, od
ide tifi are fis ală r.
, cont IBAN nr. RO63TREZ64121390210XXXXX, deschis la Trezoreria
Tulcea.
b) Suma de ……..lei repreze tâ d % di valoarea a tualizată de vâ zare, s-a achitat în
u erar la asieria Pri ăriei Mu i ipiului Tul ea, Servi iul I pozite şi Taxe sau prin virament bancar, în
o tul vâ zătorului, Mu i ipiul Tul ea, od ide tifi are fis ală r.
21429, cont IBAN nr.
RO63TREZ64121390210XXXXX,deschis la Trezoreria Tulcea.
c) Soldul ră as, di preţul o tra tului, î su ă de ….lei, plus do â da î su ă de…lei,
sta ilită o for Art. di preze tul o tra t , respe tiv su a totală de …lei, se a hită î rate lu are
egale, pe o perioadă de….a i, o for prevederilor art. , ali . ^ di Legea r.
/
repu li ată,
u odifi ările şi o pletările ulterioare şi ale atr. ^ , ali .
di Hotărârea nr. 962/2001 privind
aprobarea normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998.
Art.8 Ratele lu are upri d o do â dă a uală are a operă do â da de referi ţă a Bă ii
Naţio ale a Ro â iei la are se adaugă două pu te pro e tuale, a eastă do â dă fii d apli a ilă la
soldul rămas de achitat şi ră â e es hi ată pe î treaga durată a o tra tului.
Art.9 Ratele se vor a hita pe tru lu a î urs, pâ ă el ai târziu î ulti a zi a fie ărei lu i,
după u ur ează: î u erar la asieria Pri ăriei Mu i ipiului Tul ea pri virament bancar în contul
vâ zătorului r. RO TREZ
XXXXX, des his la Trezoreria Tulcea, CIF 4321429.
Art.10 Ni io plată efe tuată pri ordi de plată u va fi o siderată pri ită, de ât î
o e tul
aju gerii ei î o tul a ar al vâ zătorului. Da ă s ade ţa plăţii oi ide u o zi de sâ ătă sau
du i i ă sau u o săr ătoare legală î Ro â ia, promitentul- u părător, va lua toate ăsurile
e esare pe tru a plata să fie re epţio ată, î ziua are pre ede respe tiva sâ ătă, du i i ă sau zi de
săr ătoare.
Art.11 În cazul în care PROMITENTUL - CUMPĂRĂTOR, va înregistra întârzieri la plata ratelor,
i putaţia plăţii se va fa e ai î tâi asupra tuturor ajorărilor de î târziere, î ordi ea ve hi ii lor şi
apoi asupra ratelor restante, în ordinea vechimii acestora.

Art.12 Dovada a hitării ava sului şi a o isio ului prevăzute la Art. , lit.a şi o vor o stitui
do u e tele de plată – O.P.-urile vizate de a ă, î soţite de extrasul de o t al u părătorului.

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
Art.14 (1) Dreptul de proprietate asupra i o ilului ai sus e ţio at, se va transfera de la
PROMITENTUL - VÂNZĂTOR la PROMITENTUL - CUMPĂRĂTOR, după a hitarea i tegrală a preţului
o tra tului, u î depli irea for alităţilor de pu li itate erute de lege, î
aza adresei e ise de
PROMITENTUL - VÂNZĂTOR, în acest sens.
(2) Lo ui ţele vor ră â e î ad i istrarea Dire ţiei de Întreţi ere şi Ad i istrare
Patri o iu Tul ea, pâ ă la data a hitării i tegrale a valorii de vâ zare pre u si a tuturor su elor de
recuperat ce ar putea sa decurga din aceasta tranzactie.
V. OBLIGA II
Art.9. (1) Perfectarea contractului de vânzare – u părare la iroul otarial, va avea loc pâ ă la
sfârşitul lu ii î ursul ăreia a fost î heiată pro isu ea ilaterală de vâ zare - u părare, cu
posibilitatea prelungirii termenului prezentei promisiuni bilaterale de vânzare - u părare prin act
adiţio al, u a ordul părţilor.
(2) În cazul în care perfectarea contractului de vânzare - u părare nu se va face în
termenul menţionat sau va fi nevoie de încheierea unui act adiţional, în vederea prelungirii termenului
de perfectarea a contractului de vânzare - u părare, preţul va suferi modificări ca urmare a modului în
care acesta este calculat lunar, conform prevederilor legale, fapt ce îi este adus la cunoşti ţă
PROMITENTULUI - CUMPĂRĂTOR, prin prezenta clauză, acesta declarându-se de acord cu ea prin
semnarea prezentei promisiuni bilaterale de vânzare – u părare.
(3) Eu promitentul- u părător,
fa turilor e ise de fur izorii de utilităţi.

ă o lig să suport toate heltuielile legate de plata

(4) Eu promitentul- u părător, a luat u osti ţă de prevederile Legii nr. 152/1998
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru
Lo ui ţe, u privire la i terdi ţia de î străi are a lo ui ţei, pri a te î tre vii, pe o perioada de
i i
ani de la data tra sferului dreptului de proprietate, u ex epţia situaţiei î are lo ui ţa o stituie
o ie tul u or gara ţii reale i o iliare, î favoarea i stituţiilor de redit are fi a ţează a hiziţia
acesteia.
(5) Eu promitentul- u
î î treţi ere de lară pri preze
privind falsul î de laraţii, ă u deţi
ex epţie fă â d otele-părţi di tr-o
suprafața utilă de
p, suprafaţă

părător și membrii familiei mele (copii și/sau alte persoane aflate
ta, u os â d sa ţiu ile prevăzute de arti olul
Cod Pe al,
e
i io lo ui ţă proprietate perso ală, i lusiv asă de va a ţă,
locuință, do â dite î o dițiile legii, da ă a estea u depăşes
i i ală/persoa ă prevăzută de Legea
/
, repu li ată, u

odifi ările și o pletările ulterioare şi u deţin la data încheierii contractului de vânzare- u părare,
un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
o struirea u ei lo ui ţe proprietate perso ală.
(6) Eu promitentul- u părător, ă o lig a după achitarea integrala a apartamentului ce
face obiectul prezentului act să preiau toate taxele și impozitele aferente imobilului ce face obiectul
prezentei promisiuni , în termen de 30 zile de la data transferului dreptului de proprietate.
Art.10. (1) Vâ zătorul pri repreze ta t/repreze ta ți, ă o lig să o ţi si să prezi t la data
încheierii contractului de vânzare- u părare î for ă aute ti ă, do u e taţia e esara perfe tării
a telor, extrasul de arte fu iară pe tru aute tifi are u e ţiu ea „liber de sarcini” urmând a se
o ţi e de iroul otarial î aza ererii depusă de vâ zător.
(2) Vâ zătorul pri repreze ta t/repreze ta ți, de lar pe proprie răspu dere ă imobilul
ce face obiectul prezentei promisiuni, este liber de sarcini și servituţi, u a fost î străi at su i i o
for ă și nu a fost promis spre vânzare vreunei alte persoane fizice, nu este revendicat și u există litigii
orespu zătoare prevederilor Legii r. /
sau alte litigii şi u for ează o ie tul vreu ui litigiu
judecătores .
(3) Vâ zătorul prin reprezentant/reprezentanți, se o ligă să u î străi eze su i io for ă
imobilul ce face obiectul prezentei pro isiu i, să u îl ipote heze și i i să îl pro ită spre vâ zare
vreunei alte persoane fizice.
Art.11 S hiţa aparta e tului este asu ată de părţi la încheierea prezentei promisuni bilaterale
de vânzare- u părare și fa e parte i tegra tă di a easta.

Art. 12.

Costurile privind inscrierea dreptului de proprietate a cumparatorilor sau radierea
interdictiei de instrainare, taxele si onorariile notariale, precum si orice alte cheltuieli generate de
incheierea contractului de vanzare cumparare si finalizare efectiva a vanzarii vor fi suportate de
comparator.
Art.13 Su s risele părţi, de lară
ă înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul
a estuia o statâ d ă el orespu de voi ţei și o diţiilor sta ilite de oi părţile de o u a ord, drept
pentru care suntem de acord cu semnarea prezentului act.

PROMITENTUL - CUMP R TOR se oblig ca, pân la încheierea contractului de
vânzare-cump rare la biroul notarial, s foloseasc apartamentul ca bun proprietar, s efectueze
reparațiile curente și utile și s achite toate cheltuielile aferente apartamentului.
Prezentul act nu constituie și nu ţine locul contractului de vânzare - cump rare ce trebuie
s fie perfectat la un birou notarial cu respectarea prevederilor legale în vigoare, acesta constituie
doar o promisiune bilateral de vânzare – cump rare pe baza c reia se va perfecta contractul de
vânzare - cump rare, cu respectarea clauzelor și termenilor stipulaţi și acceptaţi de ambele p rţi,
ce își exprim acordul prin semnarea sa.
Prezenta promisune bilateral de vânzare – cump rare a fost întocmit în 2 (dou )
exemplare, unul pentru vânz tor și unul pentru cump r tor.

VÂNZĂTOR,
Primar
Director economic
Director General DIAP
Contabil sef
Viza control financiar preventiv
Viza consilier juridic
Birou Fond Locativ

CUMPARATORI

