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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind privind aprobarea vanzarii in rate a locuintei 
nr.8 situata in blocul S3, sc.A, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita 

prin Agentia Nationala pentru Locuinte 
 

 Prin expunerea nr.29477/19.12.2018 Primarul Municipiului Alexandria 

propune proiectul de hotarare privind privind aprobarea vanzarii in rate  

locuintei nr.8, situata in blocul S3, sc.A, str. Dunarii din municipiul Alexandria, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, 

                    1.- Necesitatea si oportunitatea proiectului 
 
           In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, unitatile locative construite prin A.N.L. pot fi vandute titularilor 
contractelor de inchiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a 
minim un an de inchiriere neintrerupta catre acelaşi titular si/sau catre 
persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, fara ca 
vanzarea sa fie conditionata de varsta solicitantului. 
       Doamna Ogrinja Alina Florina, chirias al apartamentului nr.8 din blocul S3, 
sc.A, str. Dunarii, cu cererea nr.26734/20.11.2018, solicita cumpararea acestei 
unitati locative. 
          Comisia privind determinarea preturilor de vanzare a locuintelor tip ANL, 
constituita prin Dispozitia Primarului nr.2628/11.10.2017, in urma analizarii 
documentelor depuse de doamna Ogrinja Alina Florina, a constatat ca 
indeplineste toate criteriile pentru a putea cumpara aceasta unitate locativa si 
a determinat pretul de vanzare al acesteia si avansul minim care trebuie 
achitat. 
       Doamna Ogrinja Alina Florina, prin cererea nr. 28147/05.12.2018, a 
mentionat ca doreste esalonarea ratelor pe o perioada de 25 ani si ca plateste 
avansul in suma de 17.707,00 lei si  comisionul in suma de 1.140,45 lei.   



       Urmare solicitarii doamnei Ogrinja Alina Florina, comisia a stabilit ratele 
lunare asa cum reiese din Procesul verbal nr. 28377/06.12.2018. 
        Potrivit art.10, alin.(2^1) din Legea nr.152/1998, la valoarea ramasa de 
achitat se aplica o dobanda care reprezinta dobanda de referinta a Bancii 
Nationale a Romaniei la care se adauga doua puncte procentuale. Dobanda de 
referinta actuala a BNR-ului este de 2,50%. 
 
                  2.- Legalitatea proiectului  
        Sustinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este 
fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative : 
         -Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -HGR nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         -Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile şi completarile ulterioare. 
 
              Avand in vedere cele expuse, in conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, s-a intocmit prezentul raport comun de specialitate la 
proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr.8, situata 
in blocul S3, sc.A, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte, care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi 
supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.                                                                                                     
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