CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGTIITA

Hotirere
- pentru aprobarea vanzerii locuintei ANL dih Marghita str. Eroilor nr. 7, bl. Al, ap. 9,
compus dintr-un apartament cu 2 camere cu o suprafale construitl de 123,42 mp. din
care supmfata utila de 65,70 mp. catre domnul Santa Marius.

Consiliul Local al Municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din
30 martie 2017
Avand in vedere:
- cererea domnului Santa Marius, inregistrata la primiria municipiului Marghita
cu nr.l/4325 din 20 octombrie 2016
-refeIatul Biroului de Administrare a domeniului public si privat , nr 2064 din
21.03.2017.
- procesele verbale cu nr..9138 din ll.ll.2016 si nr. 2014 din 20.03.20 t 7 prin
care Comisia de analize a solicitdrilor in vederea vanzarii locuinlelor de tip ANt,
in urma analizei dosarului d-nului Santa Marius a constatat ce acesta
indepline$te toate criteriile pentru a putea cumpAra unitatea locative mai sus
menlionate conform Legii nr. 152l1998, republicati
actuali2616, privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
- acordul scris al d-nului Santa Marius din data de 25.0l.20l7cuprivirelapre1ul
de vanzare al locuinlei $ia terenului aferent locuinfei in rate lunare pe o perioade
de 25 ani, pret stabilit in $edinfele Comisiei de analizi a soliciterilor in vederea
vanzerii locuinlelor de tip ANL
ln temeiul :
-an. l0 alin.2'
Legea nr. 15211998, republicat[ Si actualizatA, privind
infiinlarea Agenfiei Nalionale pentru Locuinfe , cu modificarile si completerile ulterioare
-H.G. nr. 96212001, actualizate, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152lt998 privind infiinprei Agentiei
Nationale pentru Locuinte:
- art.l9, alin.l3 din Hotdrarea Guvemului nr. 644/2014 privind modificarea
Normelo. metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/199g
privind infiinlarea Agenfiei Nafiohale pentru Locuinte
- Ordinul MDRAP
107712016
privind stabilirea valorii de inlocuire pe
metru pAtrat, pentru anul 2016, in vederea venzArii locuinlelor pentru tineri care este de
1757,88 Iei
- art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. b, art. 123 alin. I respectiv arr.45 alin.3 din
Legea n,21512001 privind administralia publicd localtr cu modificarile si complerdrile
ulterioare
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Hotirilte:
Art.

I

a)Se aprobe vanzarea apartamentului de tip ANL , situat in municipiul Marghita
str. Eroilor nr. 7, bl. Al, ap. 9,judetul Bihor, c6tre domnul Santa Marius
, in calitate de chiriat ANL conform contractului de inchiriere nr. l/126 din I8.01.2017

. b) Locuinta ce face obiectul prezentei hoterari este construid prin intermediul
Agentiei Nationale pentru Locuinte si este compusa dinr-un apartament cu 2 camere cu
o suprafar6 construittr de 123,42 mp. din care o suprafata utila de 65,70mp.
A,rt,2 yenzarca

apartamentului identificat Ia art. I se va face cu plata in rate lunare, la
vrlorrea de 162168,88 din carc 2169,57 lei - reprezintd comisionul de l% la care se
9i
ad.ugi pretul de vAnzare al terenului aferent locuintei in volorre de l?3;60 euro.. in
sume de 173,60 euro calculat in lei la adoptirii prezentei hotarari restul va fi eralonat
in
,
rate lunare pe 25 ani. Valorite sunt stabilite prin Fisa de calcul anexate Ia prezenla
hottuare

.

Art.3 La data incheierii contractului de vanzare- cumparare, solicitantul va plati un avans
de 15% din preiul locuinlei, l% din prelul locuinlei reprezent6nd comisionul vanzdtor.
precum 9i 100% din prelul de vanzare al terenului, restul va fi eFlonat in rate;

Art. 4 Ratele vor fi pldtire lunar,

eqalonate pe o perioadtr de 25 ani, solicitantul
indeplinind condiliile din H.C. nr,64412014, in sensul ctr venitul mediu pe membru de
familie.este de 1387 lei, fiind in plafonul impus de art. I l, lit. c din normele in vigoare
(venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a loc;infei
nu depe$eite 507o din salariul mediu brut pe economie). pentru neachitarea la termenul
scadent a obligafiilor de plat6, datoreaze majoreri de intarziere. in cazul neachitarii
a trei
rate consecutiver contractul de vanzare-cumpArare se considere incetat de drept, f6rA
nicio
altd formalitate, titularul contractului fiind considerat de drcpt in intarzieri qi av6nd
obligalia de a preda locuinla la data norificat6;

Art.s

Ratele lunare vor cuprinde o dobandtr care acoperA dobanda de referinfd a BNR la
carc se adauga doua puncte procentuale, aceaste dobande fiind aplicabila la valoarea
rtmasd de achitat. Dobanda este cea valabila la data incheierii contmctului de venzare
cumptrrare ti remane neschimbaB pe intreaga durata a contractului, fiind aplicabile la
valoarea rtrmastr de achitat. Aceasti dobanda va fi cumulat[ si cu eventua]e majoreri de
intarziere datorate pentru neplata la termen.

Art

6 Transferul. dreptului de proprietate asupra locuintei si a terenului se produce dupi
achitarea integraltr a valorii de vanzare, cu indeplinirea formalitiiilor je publicitate
previzute de lege.

Art,7 Domnul Santa Marius va fi notificat de cdtre Biroul de administrare a domeniului
public si privat in vederea perfecttrrii contractului de vanzare-cumptrrare. Cheltuielile

-|

ocazionate de incheierea contractului de vanzare-cumparare
suportate de cdtre cumperabr.

in forme autentice vor fi

Art, 8 Se imputerniceste domnul Pocsaly Zoltan Ladislau primarul
Marghita pentru semnarea contractului de vanzare-cumpdrare la notar.

Art. 9 Prezenta hourare va fi comunicati Biroului

municipiului

de administrare a domeniului public si
privat, Biroului de impozite locale, domnului Santa Marius , la dosar.
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