
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vânzării unui apartament construit prin 

 Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina,  
  

 Având în vedere referatul de aprobare nr.26.890/18 noiembrie 2019 al d-nei 
consilier Clinciu Monica – Iozefina și al d-lui consilier Pițigoi Ioan - Adrian, prin care 
propun aprobarea vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru 
Locuințe, situat în Municipiul Câmpina; 
 Ținând seama de: 

- raportul înregistrat sub nr.27.406/21 noiembrie 2019, promovat de Direcția 
juridică - Compartimentul îndrumare asociații de proprietari din cadrul Primăriei 
Municipiului Câmpina;  

 - raportul înregistrat sub nr.27.536/22 noiembrie 2019, promovat de Direcția 
economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;  
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d. 

- avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.27.537/       
22 noiembrie 2019; 

- H.C.L. nr.34/25 februarie 2016 privind aprobarea Procedurii de vânzare a 
locuințelor cu chirie, pentru tineri, construite prin A.N.L., din Municipiul Câmpina, 

În conformitate cu prevederile: 
- art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.192 din Normele Metodologice din 27 septembrie 2001 pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe aprobate prin Hotărârea nr.962/2001, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(14) și art.363, alin.(6) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 
 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 



 Art.1.(1) - Se aprobă vânzarea unui apartament construit prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, identificat conform ANEXEI 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2) – Perfectarea contractului de vânzare – cumpărare între 
Municipiul Câmpina și solicitant se va face prin înscris autentic, cu suportarea 
cheltuielilor notariale de către cumpărător și cu respectarea condițiilor și 
clauzelor contractuale impuse prin legislația aplicabilă în materie, în termen de 
60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.  
 Art.2. – Prețul de vânzare al apartamentului construit prin Agenția Națională 
pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, este cel stabilit prin Raportul de 
evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, conform ANEXEI nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. – Cumpărătorul va achita avansul din prețul locuinței conform modalității 
de plată stabilite în Anexa nr.1 și comisionul de 1% din valoarea apartamentului, 
datorat unității vânzătoare, odată cu autentificarea contractului de vânzare – 
cumpărare.  
 Art.4. – Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul 
contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei părți de teren aferente 
acesteia, pe durata existenței clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.5. – Primarul Municipiului Câmpina, în calitate de reprezentant legal al 
unității administrativ - teritoriale, poate împuternici, în condițiile legii, persoane cu 
studii juridice din aparatul de specialitate, să semneze pentru și în numele Municipiului 
Câmpina contractul de vânzare – cumpărare încheiat între această unitate administrativ 
- teritorială și solicitant.   

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii;  
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Compartimentului îndrumare asociații de proprietari; 
- Persoanei nominalizate în Anexa nr.1.   

 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                   Contrasemnează, 
       Consilier,                  Secretar, 
                    jr.Moldoveanu Elena 
 

 
Câmpina, 28 noiembrie 2019 
Nr. ___ 
                                       Cod FP-06-01, ver.1   

 



              
                                                                                            ANEXA nr.1 

                                                          la H.C.L. nr.___/28 noiembrie 2019  
                                                        Preşedintele şedinţei, 
                                                        Consilier, 
                              
         
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ADRESA PREȚ 
VÂNZARE 

MODALITATE 
DE PLATĂ 

1. M. D. G. CAMPINA 136.387,00 lei 
(T.V.A. inclus) 

20.458,00 lei (T.V.A. inclus) - avans 
644,37 lei (T.V.A. inclus) x 300 rate 
lunare 

 
 

    



    ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
   CONSILIERI 
Nr.26.890/18 noiembrie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Subsemnații: Clinciu Monica – Iozefina și Pițigoi Ioan – Adrian, consilieri locali 
ai Municipiului Câmpina, membri ai Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, 
urbanism, ecologie si protecția mediului, în conformitate prevederile art.136, alin.(1) și 
alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și 
art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supunem 
analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea 
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat 
în Municipiul Câmpina. 

Promovarea proiectului de hotărâre este necesară ca urmare a adoptării de către 
Consiliul local al Municipiului Câmpina a H.C.L. nr.34/25 februarie 2016 privind 
aprobarea Procedurii de vânzare a locuințelor cu chirie, pentru tineri, construite prin 
A.N.L., din Municipiul Câmpina, act normativ în baza căruia a fost înregistrată încă o 
solicitare de cumpărare și întocmit un Raport de evaluare. 

Vânzarea apartamentului situat în blocul E11 se va realiza cu respectarea strictă a 
prevederilor Legii nr.152/1998 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia în 
ceea ce privește valoarea locuinței, avansul minim de plată, numărul de rate, comisionul 
de 1% din valoarea apartamentului datorat vânzătorului, precum și stabilirea situației 
juridice a terenului aferent acestuia. 

În conformitate cu prevederile art. 363, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prețul vânzarii a fost stabilit ca fiind ”valoarea cea mai mare dintre 
preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice 
sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de 
inventar a imobilului”. Valoarea de inventar aflată în evidențele contabile ale 
Municipiului Câmpina pentru apartamentul este de 119.400,89 lei. 

Rata dobânzii pentru sumele rămase de plată este de 4,50%/an și este constituită 
din nivelul dobânzii de referință B.N.R., plus un procent de 2%.  

Cadrul legal aplicabil: 
- prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.192 din Normele Metodologice din 27 septembrie 2001 pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe aprobate prin Hotărârea nr.962/2001, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art.129, alin.(14), art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, 
alin.(2) și art.363, alin.(6) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  

   CONSILIER,                                 CONSILIER, 
  Clinciu Monica – Iozefina                     Pitigoi Ioan – Adrian       
 

edit.O.L.                                                                               Cod FP-06-02, ver.1  



 
 

S E C R E T A R 
Nr.27.537/22 noiembrie 2019 
 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile art.243, 

alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, analizând prin 
prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.26.890/18 noiembrie 2019, formulat de d-na Clinciu 
Monica – Iozefina și dl.Pițigoi Ioan – Adrian – consilieri locali; 

- raportul nr.27.406/21 noiembrie 2019, întocmit de Direcția juridică - 
Compartimentul îndrumare asociații de proprietari din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpina;  

 - raportul nr.27.536/22 noiembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;  

- H.C.L. nr.34/25 februarie 2016 privind aprobarea Procedurii de vânzare a 
locuințelor cu chirie, pentru tineri, construite prin A.N.L., din Municipiul Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament construit prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina,  motivat de prevederile: 

- art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.192 din Normele Metodologice din 27 septembrie 2001 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe aprobate prin Hotărârea nr.962/2001, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(14), art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(2) și 
art.363, alin.(6) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 
SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
edit.B.L.         
                                                                                       Cod FP-06-04, ver.1   
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