
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Procedurii de vanzare a spa(iilor

locuin(a construite din fondurile statului,
a imobileIor cu destina(ia de locuinfe preluate in proprietatea statului,
a terenurilor aferente locuin{elor, a terenurilor cur{i/gradini Tnchiriate

proprietarilor de construcfii aferente locuinfelor vandute Tn baza Legii
nr.ll2/1995 si a terenurilor aferente construcfiilor locuin{elor vandute in baza

Decretului-Lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992,
aflate in patrimoniul privat al Municipiului Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.935/13 iulie 2016 a membrilor Comisiei buget,

fmante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura, prin care propun aprobarea Procedurii de vanzare a spa{iilor cu
destina{ia de locuin{a construite din fondurile statului, a imobileIor cu destinaJia de
locuin{e preluate in proprietatea statului, a terenurilor aferente locuin{elor, a
terenurilor cur{i/gradini inchiriate proprietarilor de construc^ii aferente locuin{elor
vandute in baza Legii nr.ll2/1995 $i a terenurilor aferente construcJiilor locuinJelor
vandute in baza Decretului-Lege nr.61/1990 $i a Legii nr.85/1992, aflate in
patrimoniul privat al Municipiului Campina;

- raportul de specialitate promovat de Directiajuridica;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

Municipiului Campina, respectiv:
- Comisia buget, fman{e, programe de fman{are europeana,

administrarea domeniului public si privat $i agricultura;
- Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,

servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.
- avizul secretarului Municipiului Campina;
Vazand dispozitiile:
-Decretului Lege nr.61 din 7 februarie 1990 privind vanzarea de locuin{e

construite din fondurile statului catre populaJie;
- Legii nr.85 din 22 iulie 1992 privind vanzarea de locuinJe si spa{ii cu alta

destinaJie construite din fondurile statului $i din fondurile unita^ilor economice sau
bugetare de stat, republicata;

- Legii nr.ll2 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situa{ieijuridice
a unor imobile cu destina{ia de locuinJe, trecute in proprietatea statului, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

- Hotararii nr.20 din 17 ianuarie 1996 privind aplicarea Legii nr.ll2/1995
pentru reglementarea situa^iei juridice a unor imobile cu destina$ia de locuin{e,
trecute in proprietatea statului, republicata;

- Legii nr.lO din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului Romaniei nr.250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare unitara a Legii nr.lO/2001 privind regimul



juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989;

- Legii nr.273/2006 privind fman^ele publice locale, cu modificarile $j
completarile ulterioare;

- dispozi{iile art.6, alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica sj regimul juridic al acesteia, modificata sJ completata;

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."b" $i
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

In temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba Procedura de vanzare a spa{iilor cu destina{ia de locuin{a
construite din fondurile statului, a imobilelor cu destina{ia de locuin{e preluate in
proprietatea statului, a terenurilor aferente locuinJelor, a terenurilor cu4i/gradini
inchiriate proprietarilor de construc{ii aferente locuin{elor vandute in baza Legii
nr.ll2/1995 ^i a terenurilor aferente construc$iilor locuin^elor vandute in baza
Decretului-Lege nr.61/1990 ^i a Legii nr.85/1992, aflate in patrimoniul privat al
Municipiului Campina.

(2) - Prezenta hotarare nu se aplica locuin{elor construite prin A.N.L.
Art.2. - Se imputernice$te Primarul Municipiului Campina pentru emiterea

Dispozi^iei in vederea constituirii comisiei de verificare a solicitarilor ^i de
indeplinire a condi{iilor de cumparare a imobilelor aflate in patrimoniul privat al
Municipiului Campina.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instin4iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- DirecJiei investi^ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Biroului de urbanism;
- Oficiului agricol;
- Mass - mediei locale.

Pre$edinte de
Consih"

Campina, 28 iulie
Nr. i02:

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldbveanu Paul

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nrJfi2f28 iulie 2016

Pre$edinte de $edin$a,
Consilier^^ _

"Q

PROCEDURA
privind aprobarea vanzarii spa{iiIor cu

construite din fonduriIe statului,
a imobilelor cu destina{ia de Iocuin{e preIuate in proprietateastatului,
a terenurilor aferente locuinfelor, a terenurilor curfi/gradini inchiriate

proprietarilor de construcfii aferente locuinfelor vandute in baza Legii
nr.ll2/1995 $i a terenurilor aferente construcfiiIor locuin{elor vandute in baza

Decretului-Lege nr.61/1990 $i a Legii nr.85/1992,
aflate in patrimoniul privat aI Municipiului Campina

CADRUL DE REGLEMENTARE
-Decretul Lege nr.61 din 7 februarie 1990 privind vanzarea de locuin{e

construite din fondurile statului catre popula{ie;
- Legea nr.85 din 22 iulie 1992 privind vanzarea de locuin{e $i spa{ii cu alta

destina^ie construite din fondurile statului $i din fondurile unita{ilor economice sau
bugetare de stat, republicata;

- Legea nr.ll2 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situa|iei
juridice a unor imobile cu destinaJia de locuin^e, trecute in proprietatea statului, cu
modificarile sJ completarile ulterioare;

- Hotararea nr.20 din 17 ianuarie 1996 privind aplicarea Legii nr.ll2/1995
pentru reglementarea situa{iei juridice a unor imobile cu destina{ia de locuin{e,
trecute in proprietatea statului, republicata;

- Legea nr.lO din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata,
cu modificarile $i completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare unitara a Legii nr.lO/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989;

- Legea nr.273/2006 privind fman{ele publice locale, cu modificarile $i
completarile ulterioare;

- dispozi$iile art.6, alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica sJ regimul juridic al acesteia, modificata sJ completata;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."b", art.45, alin.(3) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata.

OBIECT
Vanzarea directa cu plata integrala sau in rate a spatiilor cu destina^ia de

locuin{a construite din fondurile statului, imobilelor cu destina{ia de locuin{e
preluate in proprietatea statului, a terenurilor aferente locuin{elor, a terenurilor
cur^i/gradini inchiriate proprietarilor de construc{ii aferente locuin{elor vandute



in baza Legii nr.ll2/1995 si a terenurilor aferente construcJiilor locum^elor
vandute in baza Decretului-Lege nr.61/1990 $i a Legii nr.85/1992, aflate in
patrimoniul privat al Municipiului Campina, de{inute in baza contractelor de
inchiriere.

PERSOANELE CARE POT AVEA CALITATEA DE
CUMPARATOR

1. Chiria$ii care de{in in baza unor contracte de inchiriere valabile imobile cu
destina{ia de locuinJe. In cazul in care exista persoane care renunta la
cumpararea locuin{ei este necesar sa prezinte declara{ie notariala de renun{are.

2. Proprietarii sau mostenitorii (atesta{i de documentele prevazute de legisla{ia
in vigoare) locuin{elor cumparate in condi{iile Legii nr.ll2/1995, a Decretului-Lege
nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992 care deJin un contract de inchiriere valabil avand
ca obiect terenul curte/gradini. Aceste persoane vor achizi{iona si terenurile situate
sub locuin{e (in exclusivitate sau in indiviziune determinate potrivit legisla{iei), in
situa^ia in care acesta nu a fost dobandit odata^ cu locuin{a, conform Legii nr.ll2/1995.

Categoriile de persoane prevazute la acest capitol au posibilitatea sa solicite
cumpararea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotarari aflate in proprietatea privata
a Municipiului Campina, cererile fiind necesar sa fie inso{ite de urmatoarele acte:

- Cererea privind op{iunea de cumparare formulata de catre titularul
contractului de inchiriere;

- Copiile documentelor de identificare (B.I./C.I., etc.);
- Copia actelor de proprietate a locuin{ei dobandite. fn cazul in

care locuin^a proprietate personala a fost inscrisa in Cartea Funciara este necesara
prezentarea documentelor doveditoare.

- Procedura de vanzare demareaza sub condi{iile indeplinirii clauzelor
contractual pecuniare (achitarea chiriei la zi, a cheltuielilor comune si a
obligatiilor fata de bugetul local) de catre solicitanJi, inexistenta ac^iunilor pe
rolul instanJelor judecatoresti privind nerespectarea clauzelor contractuale (total sau
in parte), precum si a litigiilor privind dreptul de proprietate inclusiv
dezmembramintele acestuia asupra imobilului respectiv.

PROCEDURA DE VANZARE

ETAPAI
Autoritatea locala va intocmi documenta{iile privind inscrierea in Cartea

Funciara prin intermediul societatii de servicii de cadastru si topografie aflata
sub contract cu Municipiul Campina.

Dupa inregistrarea cererii de cumparare la registratura Primariei Municipiului
Campina, Municipiul Campina va asigura intocmirea documenta$iei privind inscrierea in
Cartea Funciara a bunurilor aflate in patrimoniul privat.

^

m cazul in care solicitanJii doresc sa indeplineasca fornialita^ile de publicitate
imobiliara pe cheltuiala proprie, acest lucru va fi posibil fara recuperarea sumelor
cheltuite de la bugetul local sau de deducere a acestora din pre{ul de vanzare a
imobilului.

Autoritatea locala va asigura intocmirea documentaJiilor privind eliberarea
certificatului energetic.



Autoritatea locala va asigura intocmirea rapoartelor de evaluare, prin
evaluatorul autorizat selectat de a presta servicii de evaluare si reevaluarea bunurilor
apar^inand domeniului public si privat a Municipiului Campina. Rapoartele de
evaluare vor con{ine valoarea imobilului la care se adauga T.V.A. Cheltuielile
aferente efectuarii rapoartelor de evaluare vor fi suportate de catre cumparator.

ETAPA II
PREJUL DE VANZARE SI CONDITHLE DE ACHITARE:
Potrivit legisla{iei in vigoare pre{ul de vanzare se va achita astfel:
- pre{ul de vanzare a spa{iilor cu destina{ia de locuin{a construite din

fondurile statului, imobilelor cu destina{ia de locuin{e preluate in proprietatea
statului se stabileste in lei si se calculeaza raportat la pre{ul pie{ei, pe baza
rapoartelor de evaluare intocmite de evaluatori autoriza$i;

- terenurilor aferente locum{elor, terenurilor curji/gradini inchiriate
proprietarilor de construc{ii aferente locuin{elor vandute in baza Legii nr.ll2/1995
sl a terenurilor aferente construc{iilor locuinJelor vandute in baza Decretului-Lege
nr.61/1990 $i a Legii nr.85/1992, aflate in patrimoniul privat al Municipiului
Campina, ce face obiectul prezentei Proceduri se stabileste in lei la valoarea de
piaJa pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de evaluatori autoriza{i.

MODALITATEA DE EVALUARE
Sa eviden{ieze diferen{a dintre valoarea dotarilor la momentul predarii

imobilului (conform fisei tehnice) si valoarea eventualelor imbunata{iri existente in
imobil, dovedite prin inscrisuri (chitante, facturi) ce vor fi anexate la rapoartele de
evaluare.

Nu sunt acceptate declaraJiile notariale pe propria raspundere.
Pre{ul poate fi achitat astfel:
1) Integral, in termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobarii

vanzarii de catre Consiliul Local al Municipiului Campina;
- Termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu 30 zile la solicitarea

bancilor creditoare.
- Boxele se vor vinde doar cu plata integrala potrivit art.4, alin.(l) din

Legea nr.85/1992. PreJul de vanzare al acestor spatii se stabileste la valoarea de
circula{ie de la data vanzarii.

A

2) In rate, astfel:
a) Pentru locuin$ele construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor

economice sau bugetare de stat si terenurile aferente acestora se va achita un avans de
30% din preJul imobilului in termen de 90 zile calendaristice de la data aprobarii
vanzarii de catre Consiliul Local al Municipiului Campina (termenul de 90 de zile
poate fi prelungit cu 30 zile la solicitarea bancilor creditoare), ratele lunare se vor
esalona pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani, funcJie de op{iunea exprimata de catre
cumparator cu o dobanda anuala de 4%, iar pentru tinerii in varsta de pana la 30 ani
(titular de contract), dobanda va fi de 2%.

b) Pentru imobile cu destina{ia de locuinJe, trecute in proprietatea statului un
avans de 30% din pre{ul imobilului in termen de 90 zile calendaristice de la
data aprobarii vanzarii de catre Consiliul Local al Municipiului Campina
(termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu 30 zile la solicitarea bancilor



creditoare), ratele lunare se vor e$alona pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3
ani, in func{ie de op{iunea exprimata de catre cumparator, cu o dobanda
reprezentand jumatate din dobanda de referin{a stabilita anual de
B.N.R., iar pentru tinerii in varsta de pana la 30 ani (titular de contract)
precum si persoanele trecute de 60 ani vor plati un avans de 10% si ratele
lunare se esaloneaza pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani, in func^ie de
optiunea exprimata de catre cumparator.

c) terenurile curt^i/gradini si terenurile situate sub construc{ii detinute de
proprietarii de constructli aferente locuint,elor vandute Tn baza Legii nr.ll2/1995 si
terenurile aferente constructlilor locuint,elor vandute in baza
Decretului-Lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992 astfel:

- avans 30% din pre{ul de vanzare ce se achita in cel mult 60 de zile de
la data aprobarii vanzarii de catre Consiliul Local al Municipiului Campina.
Contractul de vanzare cumparare se va intocmi in termen de cel mult 10 zile
lucratoare de la data la care cumparatorul face dovada platli avansului.

- diferent,a de pre{, in rate lunare, pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 3
ani in func{ie de op{iunea exprimata de catre cumparator.

Nu este permisa vanzarea part^iala a imobilelor de{inute in baza contractelor de
inchiriere inclusiv a terenurilor situate sub construc{ii.

In toate cazurile de vanzare in rate acestea se achita pana la ultima zi lucratoare
a fiecarei luni sub sanc$iunea aplicarii obliga{iei de plata accesorii in conformitate cu
prevederile fiscale.

In cazul neachitarii de catre cumparator a pre{ului de vanzare cu plata integrala
sau in rate stabilit, acesta va plati majorari de intarziere si dobanda, in conformitate
cu prevederile fiscale din cuantumul obliga{iei neachitate in termen, incepand cu ziua
urmatoare de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Contractele de vanzare cumparare se vor considera reziliate de drept conform
dispozi{iilor Codului Civil, in cazul in care cumparatorii nu achita ratele lunare timp
de 3 luni consecutiv, sumele platite cu titlu de rate pana la momentul rezilierii vor
ramane in tot dobandite de vanzator, iar ace$tia, la cerere, vor putea folosii imobilul
in calitate de chiriasi.

Pentru spatiile cu destinatia de locuinte construite din fondurile statului sau
preluate in proprietatea statului care fac obiectul vanzarii, comisionul cuvenit
unitatilor care vand aceste bunuri este de 1% din valoarea apartamentului si se retine
integral numai la incheierea contractului de vanzare - cumparare.

Cumparatorul intra in stapanirea de drept si de fapt a bunului cumparat de la
data semnarii contractului de vanzare cumparare atunci cand se achita pre|ul
integral si de la data achitarii ultimei rate din pret^ in situatia achitarii pretului in
rate.

Cumparatorul are obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de
perfectarea contractului de vanzare cumparare.

Municipiul Campina va efectua demersurile privind instituirea unei ipoteci
in favoarea sa pana la achitarea integrala a pretului de vanzare, iar costurile vor fi
achitate de cumparator.

Prevederile prezentei Proceduri se completeaza cu prevederile legislaJiei in
vigoare in materia vanzarii tipurilor de imobile care fac obiectul prezentei hotarari.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.935/13iulie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Albu Elena, Lupu Livia - Rodica, Bondoc Viorel - Gheorghe,
Frincu Anda - Lorena si Dochia Adrian - membri ai Comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului local al Municipiului Campina buget, fmante, programe fmantare
europeana, administrarea domeniului public si privat, in conformitate cu prevederile
art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale, republicata, a
art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al
Consiliului local al municipiului Campina, inaintam la Aparatul permanent al
Consiliului local proiectuI de hotarare privind aprobarea Procedurii de vanzare
a spafiilor cu destina{ia de Iocuin{a construite din fondurile statului, a
imobilelor cu destinafia de Iocuin|e preluate in proprietatea statului, a
terenurilor aferente locuinfelor, a terenurilor cur{i/gradini inchiriate
proprietarilor de construcfii aferente locuinfelor vandute in baza Legii
nr.ll2/1995 si a terenurilor aferente construcfiilor locuinfelor vandute in baza
Decretului-Lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992, aflate in patrimoniul privat al
Municipiului Campina.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a faptului ca
societatea comerciala care era abilitata prin hotarare de Guvern, sa mtocmeasca
documentatia tehnica (lucrari de cadastru, intabulare, evaluare), necesara vanzarii
locuintelor din fondul locativ de stat, nu mai desfasoara activitate Tn acest domeniu,
iar la nivelul Municipiului Campina se inregistreaza, in acest moment, un numar de
7 (sapte) solicitari de cumparare a locuintelor detinute in baza contractelor de
inchiriere.

Pentru rezolvarea acestor situatii a fost lntocmita o Procedura prin care
autoritatea locala permite solicitantilor sa achizitioneze locuintele si terenurile
aferente direct, cu plata integrala sau in rate, in baza unui Raport de evaluare
intocmit de un evaluator autorizat, pretul de vanzare fiind stabilit la pretul pietei
pentru zona in care se afla imobilul care urmeaza a fi vandut.

In cazul vanzarii in rate a imobilelor, dobanzile practicate sunt cele stabilite
de actele normative in vigoare, iar avansul legal este de minim 10%.

Rezilierea contractului de vanzare - cumparare va opera de drept in conditiile
in care cumparatorul nu va achita ratele pe o perioada de 3(trei) luni consecutive.

In aceste conditii pretul platit va ramane in tot dobandit de vanzator, iar
cumparatorul va pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu.



Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Decretului Lege nr.61 din 7 februarie 1990 privind vanzarea de

locuin{e construite din fondurile statului catre popula{ie;
- prevederile Legii nr.85 din 22 iulie 1992 privind vanzarea de locuin{e $i

spa{ii cu alta destina{ie construite din fondurile statului $i din fondurile unita{ilor
economice sau bugetare de stat, republicata;

- prevederile Legii nr.ll2 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea
situa{iei juridice a unor imobile cu destina{ia de locuin{e, trecute in proprietatea
statului, cu modificarile sJ completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii nr.20 din 17 ianuarie 1996 privind aplicarea Legii
nr.ll2/1995 pentru reglementarea situa{iei juridice a unor imobile cu destina{ia de
locuinJe, trecute in proprietatea statului, republicata;

- prevederile Legii nr.lO din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.250 din 7 martie 2007 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitara a Legii nr.lO/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind fman{ele publice locale, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

- prevederile art.6, alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica sJ regimul juridic al acesteia, modificata sJ completata;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."b", art.45, alin.(3) sj
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata.

CONSILIERI,

d-na Albu Elena v|
d-na Lupu Livia - Rodica,
dl.Bondoc Viorel -Gheorghe
d-na Frincu Anda - Lorpna
dI.Dochia Adrian ,,, --/

edit.B.L.

Cod FP-06-02, ver.l


