
Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.239/26.07.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: vânzarea apartamentului nr. 16 - locuinţă pentru tineri construit prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, şi a boxei nr. 16 din cadrul blocului 11, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt 
către doamna Pâsnei Mihaela Corina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa ordinară din data de 26.07.2022. 

Având 1n vedere: 
- referatul de aprobare nr. 84665/19.072022 al Primarului Municipiului Slatina la proiectul de hotărăre nr. 
84655/19.07.2022; 
- nota de fundamentare nr. 8048/19.07.2022 a Direcţiei Admonistrarea Patrimoniu; 
- raportul de specialitate nr.84695/19.07.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- solicitarea doamnei Păşnei Mihaela Corina, Inregistrată la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 
4633/03.05.2022 privind cumpărarea locuinţei apartament nr. 16, şi a boxei nr. 16 din cadrul blocului 11, situat 1n 
Slatina, str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt, in calitate de titular al contractului de Inchiriere nr. 178/29.05.2013; 
- Protocolul de predare primire a obiectivului de investitii "locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii" — 
amplasament strada Cireaşov nr. 23, tronson 1,2,3,4,5,6 cu un total de 108 unităţi locative, S+P+3E-FM, municipiul 
Slatina, Judeţul Olt, Inregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. 13036/03.10.2012 şi la Consiliul Local 
al municipiului Slatina cu nr. 234/19.11.2012; 
- Proces verbal de recepţie fmală Inregistrat la Agenţia Naţională pentru locuinte cu nr. 15075/14.08.2015 şi la 

Primăria Municipiului Slatina cu nr. 80504/14.08.2015 ; 
- actul de apartamentare autentificat sub nr. 876/28.10.2020 de Notar public —Voicu Iuliana privind apartamentarea 

blocului nr. 11, situat în municipiul Slatina, strada Orhideelor nr. 33, jud. Olt; 
- Cartea funciară nr. 62109-C1-U35 a UAT Slatina, 1n care este Inscris imobilul — apartament nr. 16 din cadrul 
blocului de locuinţe ANL nr. 11, situat 1n municipiul Slatina strada Orhideelor nr. 33, jud. Olt; 
- Cartea funciară nr. 62109-C1-U16 a UAT Slatina, în care este Inscris imobilul — boxa nr. 16 din cadrul blocului de 

locuinţ.e ANL nr. 11, situat în municipiul Slatina strada Orhideelor nr. 33, jud. Olt; 
- faptul că terenul 1n suprafaţă de 237 mp, identificat cu număr cadastral 62109, 'inscris în Cartea Funciară nr. 
62109 a UAT Slatina, aferent blocului 11 situat în municipiul Slatina strada Orhideelor nr. 33, aparţine domeniului 
privat al municipiului Slatina şi a fost dezlipit din suprafaţa totală de teren de 6245 mp, situat în municipiul Slatina 
strada Orhideelor nr. 26,28,30,33,35,37, potrivit actului de dezlipire autentificat sub nr. 405/18.06.2020 de Notar 
public — Voicu Iuliana; 
- dispoziţiile art. 10, alin.(1), alin. (2) lit. „a"- „d1", „f', „g", alin. 21,22,23,24, 25,alin.(3) din Legea nr. 152/1998 
privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile anexei nr. 23 la Normele metodologice pentru plmerea 1n aplicare a Legii nr. nr. 152/1998 privind 
Infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 
anexa la H.G. nr. 962/2001; 
- procesul-verbal nr. 7737/12.07.2022 al Comisiei numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Slatina nr. 
890/11.05.2017 modificată prin Dispoziţia 779/23.04.2021 privind stabilirea preţurilor de vanzare a unor 
apartamente ANL din cadrul blocului 11, situat in municipiul Slatina, str. Orhideelor; 
- avizul favorabil al Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei de Buget — Finanţe din cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Slatina, 
'in conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit. c şi alin (6) lit. b, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 

(2) şi art. 196 alin.1 lit "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. — (1) Se aprobă vănzarea apartamentului ANL nr. 16 inscris 1n Cartea Funciară nr. 62109-C1-U35 a UAT 
Slatina şi a boxei nr. 16 Inscrisă 1n Cartea Funciară nr. 62109-C1-U16 a UAT Slatina, din cadrul imobilului — bloc 
11, situat în municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt, ce aparţine domeniului privat al statului, aflat în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, către doamna Pâsnei Mihaela Corina - identificată cu 



C.I. Seria O.T. nr. 638764, având CNP nr. 2830921284545 1n calitate de chiriaş, titulară a contractului deinchiriere 
nr. 178/29.05.2013 prelungit succesiv prin acte aditionale. 

situatia acestora fiind detaliată potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. — (1) Se aprobă pretul de vânzare al apartamentului şi boxei identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, 
comisionul şi modul de plată, care se poate face astfe: 

a) - cu plata in rate, cu unui avans minim 15% din pretul de vanzare, care se va achita la data incheierii 
contractului de vănzare-cumpărare, lar diferenta de 85%, in termen de maxim 25 ani, in rate lunare egale, inclusiv 
dobănda aferentă 

b)- plata integrală a pretului de vanzare la data incheierii contractului de vănzare-cumpărare, 
iar potrivit optiunii cumpărătorului acestea sunt detaliate 1n anexa la prezenta hotărâre, 

(2) — Pentru plata 1n rate, se percepe o dobândă a cărei valoare anuală cuprinde dobânda de referinţă a 
Băncii Nationale a Romaniei afiată 1n vigoare la data Incheierii contractului de vânzare-cumpărare 1n formă 
autentică la notarul public, la care se adaugă două puncte procentuale, şi rămâne neschimbată pe toată perioada 
derulării contractului, plata dobânzii unnând a se face 1n rate lunare. 

(3) -Termenul scadent pentru plata ratelor lunare şi a dobanzilor aferente, este ultima zi lucratoare a lunii 
1n curs pentru rata şi dobânda aferenta lunii in curs, pentru neplataln termenul scadent fiind percepute majorări de 
1ntarziere potrivit reglementărilor 1n vigoaxe; 
Art.3. - Se aproba atribuirea către cumpărător, a suprafetei de teren ce reprezintă cota- parte de teren ce revine 
locuintei şi boxei din suprafata totală de teren de 237 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, 
identificat cu număr cadastral 62109, Inscris 1n Cartea Funciară nr. 62109 a UAT Slatina, aferent blocului de 
locuinte nr. 11, situat 1n str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt , cu drept de folosintă pe durata existentei constructiei, aşa 
cum sunt detaliate 1n anexa nr. 1 la prezenta hotărare. 
Art. 4. - (1) - Contractul de vânzare-cumpărare al apartamentului şi boxei ce fac obiectul prezentei hotărâri, se va 
Incheia 1n formă autentică la notarul public, 1n termen de maxim 180 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

(2) - Contractul de vânzare cu plataln rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, va cuprinde prevederi 
referitoare la: 

a)- transferul de proprietate asupra locuiritei se produce după achitarea integrală a valorii de vănzare, cu 
indeplinirea formalitătilor de publicitate cerute de lege; 

b) - pănă la achitarea valorii de vănzare, locuintele rămăn in administrarea autoritătilor administratiei publice 
locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, pănă la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal 
pe numele acestora; 

c) - cump ă'rătorul se obligă să achite ratele lunare la scadentă. Pentru neachitarea la termenul scadent a obli-
gatillor de plată, acesta datorează majorări de intărziere; 

d) - posibilitatea achitării in avans, in totalitate sau partial, a ratelor rămase, inclusiv dobănda, pănă la data 
achitării integrale; 

e) - executarea obligatiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspen-
darea se dispune de către autoritătile administratiei publice locale in care sunt amplasate locuintele, în conditiile 
in care titularul contractului de vănzare cu plata in rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile inainte de data 
stabilită pentru plata ratei curente, insotită de acte doveditoare privind diminuareaveniturilor. Durata contractului 
nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată co-
respunzător; 

- suspendarea executării obligatiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni 
de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori pănă la achitarea integrală a valorii de 
vănzare; 

g) - după expirarea perioadei de suspendare a executării obligatiei de plată a ratelor lunare, in cazul neachitării 

primei rate, contractul de vănzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul 
contractului fiind considerat de drept in intărziere şi avănd obligatia de a preda locuinta la data notificată; 

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

(3) - Cheltuielile notariale legate de Incheierea contractului de vânzare-cumpărare, vor fi suportate de 
cumpărător. 
Art.5.- Primarul Municipiului Slatina, prin persoana Imputernicită prin dispoziţie, va semna la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare al apartamentului nr. 16 şi a boxei nr. 16, situat 1n municipiul Slatina, str. 
Orhideelor nr. 33, bl. 11, jud.Olt. 
Art.6. - (1) — Apartamentul şi boxa vândute potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, nu pot face obiectul unor 
acte de dispoziţie lintre vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestuia de cumpărători. 

(2) - Această interdicţie se va consemna la Inscrierea dreptului de proprietate 1n cartea f-unciară 1n 
condiţiile legii. 
Art.7. - Direcţia Generală Economică din cadrul Primăriei Municipiului Slatina prin Serviciul Financiar 
Contabilitate, conform prevederilor art. 10 alin (3) din Legea nr.152/1998 privind Infiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, va vira suma obţinute din vânzarea apartamentului 
A.N.L. ce face obiectul vânzării potrivit prezentei hotărâri. 



(1) - Suma reprezentând valoarea avansului ce se achită de cumpărător la data Incheierii contractului de 
vânzare-cumpârare, a apartamentului ANL se va Incasa initial in contul Municipiului Slatina, apoi se va vira 'in 
contul Agentiei Nationale pentru Locuinte în vederea fmanţării programului de locuinte pentru tineri; 

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

(3) - Rata şi dobânda aferentă ce se va achita lunar până la data scadentă, vor fl virate în contul Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinte prin grija Direcţiei Generale Economice din cadrul Primăriei Municipiului Slatina. 
Art.8. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina 
şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- Direcţia Generală Economică; 

- Doamnei Pâ,şnei Mihaela Corina cu domiciliul în Slatina, str. Orhideelor, nr. 33, bl. 11, mansardă, ap. 16. 

Contrasemnează, 

Secretar general al unicipiului Slatina 
Mihai - IDITA 

Hot'ărăiVa• ă cu 18 voturi „PENTRU". 
eri prezenti 

3 - consilieri absenti 
21 - consilieri în functie. 



Anexă la H.C.L. nr. 239/26.07.2022 

SITUAŢIA 

locuinţei ANL — apartament nr. 16 şi a boxei nr. 16 din cadrul imobilului situat in municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 33, bl. 11, jud. Olt, ce urmează a fi
vândut (componenţă, suprafeţe, preţ, mod de plată) 

Nr. 
crt. 

Adresa 
locuinţă 

Nume şi 

prenume 
cumpărător 

Număr carte funciară 

apartament şi boxă 
Componenţă 

Cote 
părţi 

comune 
Scd 

(111P) 

Cotă 

indiviză 
teren 
(mp) 

Valoarea 
de vânzare 
a locuinţei 

(lei) 

Comision 
1% 
-lei-

Modul de plată 

Avans 
% 
lei 

Diferenţă de plată 
(lei) 

'in rate lunare egale 
Termen (ani) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Apartament nr. 16 
situat In Slatina, 
str. Orhideelor nr. 
33, bl. 11, 
mansardă 

Boxa nr. 16 situată 

la subsol 

Pâşnei 
Mihaela 
Corina 

ApartamentinscrisIn Cartea funciară nr. 
62109-C1-U35 a UAT Slatina, 
Compus din: cameră de zi, dormitor, 

bucătărie, baie, hol şi hol intrare 'in 
suprafaţă utilă de 50,80 mp + balcon 1n 
suprafaţă de 5 mp 
Suprafaţă construită 69,37 mp 

25,34 12,34 182.253,38 1822,53 27.338 154.915,38 lei 

25 ani 

Boxa nr. 16 situată la subsol, Inscrisăln 

Cartea Funciară nr. nr. 62109-C1-U16 a 
UAT Slatina 
Suprafaţă utilă. boxă - 9,5 mp 
Suprafaţă construită 11,45 mp 

4,72 2,31 


