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Nr. 342/24.09.2019

HOTARA.RE

Privind: vanzarea catre domnul Diaconu Relu Alin, a apartamentului AlVL, situat in municOiul
Slatina, str. Armoniei nr. 4, bl. 4, sc. A, up. 17

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU I SLATINA, intrunit in edinta ordinard din data de
24.09.2019.

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 80144/18.09.2019 al Primarului Municipiului Slatina la proiectul de hotarfire;
- nota de fundamentare nr. 12624/18.09.2019 a Directiei Adrninistrare Patrimoniu — Biroul Evidenta
Domeniului Public si Privat;
- raportul de specialitate nr. 80395/18.09.2019 al Primariei Municipiului Slatina;
- solicitarea domnului Diaconu Relu Alin inregistrata la Directia Administrare Patrimoniu sub nr.
10678/29.07.2019 privind cumpararea locuintei — apartarnent nr. 17 din cadrul blocului 4, sc. A, situat in
Slatina, str. Armoniei nr. 4, cu plata in rate;
- contractul de inchiriere nr. 1822/01.11.2018 avand ca object inchirierea care domnul Diaconu Relu Alin a
apartamentului 17 din cadrul blocului 4, sc. A, situat in Slatina, str. Armoniei nr. 4;
- actul aditional nr. 373/26.11.2018 la contractul de inchiriere nr. 1822/01.11.2006;
- Cartea funciara nr. 52932-C1-U17, in care este inscris imobilul — apartament nr. 17 din cadrul blocului 4_ Sc. A
situat in Slatina, str. Armoniei nr. 4;

- dispozitiile H.G. nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate
inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national i aflate in administrarea consiliilor locale,
precurn i a masurilor necesare in vederea aplicArii prevederilor Legii nr-. 152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea i vanzarea acestora;
- dispozitiile art. 10, alin.(1), aim. (2) lit. „a", „d", „f", „g", aim. 25, alin.(3) din Legea m-. 152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile i complearile ulterioare ;

- prevederile anexei nr. 21 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. nr. 152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, aprobate
prin anexa la H.G. nr. 962/2001;

• 
- Ordinul nr. 2097/2019 al Ministrului Dezvoltarii Regionale i Administratiei Publice privind stabilirea valorii
de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2019, in vederea varizarii locuintelor pentru tineri;

- Hotarfirea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 496/15.12.2014 modificata. §i completata prin
Hotararea nr. 169/27.06.2017;
-procesul-verbal nr. 10949/05.08.2019 al Comisiei numita prin Dispozitia Primarului municipiului Slatina nr.

890/11.05.2017;
- avizul favorabil Comisiei Juridice §i de Disciplind i al Comisiei de Buget — Finante din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Slatina,

In conformitate Cu prevederile art. 129 alin (2) lit. c) si alin (6) lit. b) coroborate Cu preVederile
art. 139 alin. (2) lit. g si art. 196 aim. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE :

Art. 1. — Se aproba vanzarea apartamentului ANL situat in Municipiul Slatina, str. Armoniei nr.4, b1.4, sc.
A, ap. 17, jud. Olt, inscris in Cartea Funciara nr. 52932—C1-U17 a UAT Slatina, cu num'ar cadastral 52932-C1-
U17, compus din 2(doua) camere i dependinte in suprafata utild totala de 62,50 mp §i suprafata construita de
78.00 mp, compus din: - camera de zi - Su=21,15 mp; - dormitor - Su =12,50 mp; bucatarie — Su =13,90 mp; -
bale — Su =4,80 mp;- hol - Su = 3,25 mp i hol - Su - 6,90 mp, i balcon in suprafata de 5,10 mp precum si
cota indiviza de 35,04 mp din pArtile de folosinta comuna din imobil, Cu drept de coproprietate, catre domnul
Diaconu Relu Alin - identificat cu C.I. Seria O.T. nr. 808655 eliberatd de SPCLEP Slatina la data de



25.08.2017, avand CNP nr. 1740810284404 in calitatc de chiria§, titular a contractului de inchiriere nr.
1822/01.11.2006.

(2) — Vanzarea apartamentului se va face cu plata in rate lunare egale, qalonate pe o perioada de 20

de ani.
Art. 2. (1) - Se aproba pretul de vanzare al apartamentului mentionat la art. 1 din prezenta hotarare, de

177.686 lei, compus din:
- valoare de vanzare apartament 175.927 lei
- comision 1% - 1759 lei

(2) — pretal de vanzare stabilit potrivit alin. 1, al apartamentului ce face obiectul prezentei
hotarari, se va achita astfel:

a) — avansul - in cuantum de 26389 lei, ce reprezinta de 15% din valoarea de vanzare, §i comisionul in
cuantum de 1759 lei, se vor achita la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.

b) — diferenta de plata in cuantum de 149.538 lei i dobanda aferenta de 4,5% pe an, se vor achita in
rate lunare, in termen de 20 ani (240 luni), termenul scadent pentru plata ratelor lunare find ultirna zi
lucratoare a lunii in curs pentru rata §i dobanda aferenta lunii in curs;
(3) -Valoarea anuala a dobanzii este de 4,5%, i cuprinde valoarea anuala a dobanzii in procente

(dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei) de 2,5% la care se adauga doua puncte procentuale,
rarnane neschimbata pe toata perioada derularii contractului.
(4) - in situatia in care pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a imobilului mentionat

la art. 1, se modified dobanda de referinta. a Bancii Nationale a Romaniei, se va lua in calcul dobanda in
vigoare la acea data, la care se adauga douä puncte procentuale, jar dobanda astiel stabilita, reprezentand
valoarea anuala a dobanzii, ramane neschimbata pe toata perioada derularii contractului.

Art.3. - Se aproba atribuirea catre cumparator, a suprafetei de teren de 35,04 mp ce reprezinta. cota-
parte de teren ce revine locuintei identificata potrivit art. 1, din suprafata totala de teren aferent blocului
de locuinte situat in stir. Armoniei nr. 4, cu drept de folosinta pe durata existentei constnictiei.

Art. 4. - (1) - Contractul de vanzare-cumparare al apartamentului, ce face obiectul prezentei hotarari,
se va incheia in forma autentica la notarul public, in termen de maxim 90 de zile de la adoptarea prezentei
hotarari.

(2) - Contractul de vanzare cu plata in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, va
cuprinde prevederi referitoare la:

a)- transferul de proprietate asupra locuintei se produce dupa achitarea integrala a valorii de veinzare,
cu Indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege;

- ',dna" la achitarea valorii de vonz,are, locuintele ramtin in administrarea autoritafilor administrafiei
pub/ice locale ale unita Nor administrativ-teritoriale, peina- la data transferului de proprietate ci
schimbarea rolului fiscal pe numele acestora;

c) - cumptireitorul se obliga- sä achite ratele lunare la scadentei. Pentru neachitarea la termenul scadent a
obligatillor de platei, acesta datoreazei majortiri de intorziere;

d) - posibilitatea achitarii in avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase, inclusiv dobeinda, peina la data
achitarii integrale;

e) - executarea obligatiei de plata a ratelor poate ft suspendatei pentru o perioada de maximum 3 luni.
Suspendarea se dispune de ceitre autoritatile administratiei publice locale in care sunt amplasate locuintele, in
condgiile in care titularul contractului de v dnzare cu plata in rate lunare depune o cerere motivate' cu 15 zile inainte
de data stabilitá pentru plata ratei curente, insofitei de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata
contractului nu se prelungeqte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare find
recalculate,* corespunzeitor;

- suspendarea executarii obligatiei de plata a ratelor lunare poate fi solicitata doar dupa minimum 36 de luni
de la expirarea unei alte perioade de suspendare qi de maximum 3 on pcina la achitarea integrala a valorii de
vcinzare;

g) - dupa expirarea perioadei de suspendare a executtirii obligatiei de plata' a ratelor lunare, in cazul neachitarii
primei rate, contractul de veinzare-cumparare se considera reziliat de drept, Ora nicio altei formalitate, titularul
contractului find considerat de drept in inteirziere fi aveind obligatia de a preda locuinta la data notificatei;

h) - in cazul rezilierii contractului in temeiul lit. fi, titularul contractului este deceizut din dreptul de a solicita
restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se in venituri la A.N.L.. "

(3) - Cheltuielile notariale legate de incheierea contractului de vanzare-cumparare, vor fi suportate de
cuinparator.



Art.5.- Primarul Municipiului Slatina, prin persoana imputernicita prin dispozitie, va semna la notarul
public, contractul de vanzare-cumpkare a apartamentului situat in municipiul Slatina, str. Armoniei nr. 4, b1.4,
sc.A, ap. 17, jud.Olt.

Art.6. - (1) - Apartamentul vandut potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, nu poate face obiectul unor acte
de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestuia de cumparator.

(2) - Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in
conditiile legii.

Art.7. - Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Slatina prin Serviciul Financiar Contabilitate,
conform prevederilor art.10 alin (3) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, cu modificarile §i completarile ulterioare, va vira sumele obtinute din vanzarea apartamentului
A.N.L. ce face obiectul vanzarii potrivit prezentei hotathi, astiel:

(1) - Suma de 26.389 lei reprezentand valoarea avansului ce se achita de cumparator la data incheierii
contractului de vanzare - cumparare, a apartamentului ANL se va incasa initial in contul Municipiului Slatina,
apoi se va vira in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte in vederea finantarii programului de locuinte
pentru tineri;

(2) - Suma de 1759 lei, reprezentand comisionul de 1% aplicat asupra valorii de vanzare a
apartamentului ANL, se va vira in contul Primariei Municipiului Slatina, deschis la Trezoreria Municipiului
Slatina, §i se constituie venit al bugetului local al municipiului Slatina.

(3) - Ratele i dobanzile aferente ce se vor achita lunar pand la data scadenta, pe o perioada. de 20
ani, vor fi virate in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte prin grija Directiei Generale Economice din
cadrul Primariei Municipiului Slatina.

Art.8. - Prezenta hotarare se comunica la:
Institutia Prefectului Judetului Olt;
Primarul municipiului Slatina;
Directia Administrare Patrimoniu;
Directia Generala Economica;
Dorrmului Diaconu Relu Alin — cu domiciliul in Slatina, str. Annoniei nr.4, b1.4, sc. A, ap. 17, jud. Olt.

ContrasemneazA,
Secretar general at municipiului Slatina

Mihai - Ion IA

adoptata cu 20 voturi „ PENTRU ".
ri prezenti

leri absenti
nsilieri in functie.


