
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de vAnzare a locuinlelor

convenabile aflate in domeniul privat al Municipiului Motru, cu plata integrald sau in rate

CONSILIUL LOCAL AL MI]NICIPIULUI MOTRU

Avind in vedere:
- Legea nr.ll4l1996,Legea locuinfei cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 729, alin. I , alin. 2lit. c, din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modifi cdrile qi complet[rile ulterioare;
- H.G.nr. 1275107.12.2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii locuinlei nr. 11411996;
- Decretul Lege nr. 61107.02.1990, actualizat, privind vdnzarea de locuinle construite din
fondurile statului cdtre populalie;
- Legea rrr.85122.07.1992, republicati qi actualizatd, privind vdnzarea de locuinle qi spalii cu
altd destinalie construite din fondurile statului qi din fondurile unitdlilor economice sau

bugetare de stat;
- Prevederile Legii nr.2412000 privind Nornrele de lehnica legislalive pentru elaborarea
actelor normative, republicath cu modificarile si completdrile ulterioare:
- Referatul de aprobare;
- Raportul de specialitate ;

- Proiectul de hotdrfre ;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;

tn temeiul art. 139, alin. I din O.U.G. nr. 57l20lg privind Codul
Administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioarel

HOTARASTE:
Art.l Se aproba Regulamentul privind reglementarea cadrului general de vdnzare a

locuinlelor convenabile aflate in domeniul privat al Municipiului Motru, cu plata integrald sau

in rate, conform Anexei 1 ce face parte integrantd din prezena hot6r6re.
Art.2 Se aprob6 modelul de cerere pentru cumpdrarea unei locuinle convenabile aflate in
domeniul privat al Municipiului Motru , conform Anexei 2 ce face parte integrant[ din
prezenta hotdrAre.
Art.3 Prevederile hotdr6rii vor fi duse la indeplinire de Serviciul CSPLPPM din cadrul
Primlriei Municipiului Motru.
Art.4 - Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institutiei Prefectului qi

Serviciului CSPLPPM din cadrul Prim5riei Municipiului Motru.
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Anexa 1 la HCL Motru nr. /l b t ?tt . lt, ?,o 24-

REGULAMENT
privind reglementarea cadrului general de v€nzare a

locuinlelor convenabile aflate in domeniul privat al Municipiului Motru,
cu plata integrald sau cu plata in rate

CAPITOLUL I.

SCOP SI DEFINITII

Art.l. Defini{ii
1.1. ln inletesut prezentului regulament, termenii gi expresiile de mai jos au urmdtoarea
semnificalie:
Avans - platd anticipatd a unei sume de bani anterior vdnzdrii imobilului.
Contract vdnzare cumpdrare - acord incheiat, ca urmare a unei inlelegeri intervenite
intre beneficiar gi municipiul Motru, pentru achizitia locuinlei.
Cumparator - persoand care la data vdnzdrii deline contract de inchiriere pentru
locuintd convenabild, valabilincheiat giindeplinegte condiliile de eligibilitate.
Dobdnda - sumd de bani care se stabileste/pldteEte (in cotd procentuatd) pentru un
imprumut bdnesc.
Familie - formd sociald de bazd, intemeiatd prin cdsdtorie, gi care constd din so{, sofie
gi din descendenlii acestora ( copii necdsdtorili).
Locuinld - constructie alcatuitd din una sau mai multe camere de locuit, cu
dependintele, dotdrile gi utilitdlile necesare, care safisface cerinlele de locuit ale unei
persoane sau familii.
Locuinld convenabild - locuinld care face parte din domeniul privat al municipiului

Motru.
Raport de evaluare- documentalie specificd tehnico-economicd prin care se sfab/egfe
calitativ gi cantitativ prelul sau valoarea locuinlei.
Ratd - suma de bani achitatd egalonat in trange egate.
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4t7.2. Dispozitii Generale
2.1. Prezentul regulament are ca scop stabitirea cadrutui general, principiilor si
procedurii pivind vdnzarea directd a locuinlelor convenabile ce aparlin domeniutui
pivat al municipiului Motru, cdtre beneficiarii care la data v1nzdrii delin contract de
inchiriere pentru locuinld, valabil lncheiat gi tndeplinesc condiliile de etigibititate.
2.2. sumele obtinute din vdnzarea locuinlelor propietate privatd a municipiutui Motru

se fac venit la bugetul local.
2.3. Pretul de vdnzare al locuinlei esfe suma stabilitd in baza unui rapoft de evaluare
intocmit de o persoand autorizatd.
2.4. Costurile legate de intocmirea documentaliei ln vederea v6nzdrii, respectiv:

- cadastrarea locuinlei;
-primul raport de evaluare al locuinlei;
-cefiificatul de peiormanld energeticd,

pentru locuinta din domeniul privat al municipiului Motru, solicitat pentru cumpdrare cad
in sarcina vAnzdtorul ui.

ln cazut in care locuinla nu este la pima evaluare in vederea vAnzdrii, toate
cheltuielile ocazionate cu organizarea gi desfdgurarea procedurilor de vilnzare a
acesteia se sfab/esc ln sarcina cumpdrdtorului.
2.5. cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de v1nzare-cumpdrare in fala
notarului public precum qi intabularea ulterioard a apartamentului caiea Funciard sunt
in sarcina cumpdrdtorului.
2.6. v€nzarea locuinlei aflate ln domeniul privat al Municipiutui Motru, pre{ut de vilnzare
stabilit pin Rapoftul de evaluare a locuinlei precum gi modalitatea ( integral sau in rate )
$i conditiile de platd, se aprobd prin hotdr1re a Consiliul Local Motru.
2.7. Baza legald pentru stabilirea cadrutui general, pincipiitor si a procedurii pivind
vdnzarea locuinlelor convenabile care apar[in domeniului privat at municipiutui Motru o
reprezint6:

. Legea nr. 1 1 4/1996, Legea locuinlei cu modificdrite gi comptetdrile ulterioare;
o OUG 57/2019, privind Codul administrativ, actualizat;
o HotdrArea nr.1.275/07.12. 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinlei nr.114/1996;
c Decretul Lege nr. 61/ 07.02.1990, actuatizat, privind vilnzarea de tocuinte

construite din fondurile statului cdtre populalie;
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CAPITOLUL
PROCEDURA DE VANZARE A LOCUTNTELOR CONVENABTLE

DIN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI MOTRU

At7.3. Prelul, condiliile de platd gi durata contractului
3.1. Valoarea de vdnzare a locuintei convenabile se poate achita:

. integral;

. in rate lunare egale, pe o perioadd de maxim 3 (trei) ani .

3.2. ln situalia cumpdrdrii locuin{ei cu ptata integrald a prelutui tocuintei, plata se va face
in lei la data autentificdii contractului de vdnzare - cumpdrare.
33. ln situalia cumpdrdrii locuinlei cu plata in rate la data autentificilrii contractului de
v1nzare - cumpdrare, cumpdrdtorul va achita 30 % din valoarea de vdnzare a tocuinlei
convenabile, urmdnd ca diferenla de valoare sd se achife in lei, in rate lunare egale,
plus dobAnda aferentd, pene in ultima zi lucrdtoare a lunii curente.
3.4. DobAnda perceputd pentru plata ?n rate este de 4 %o pe an.
3.5. Sumele lunare datorate vor fi stabilite conform unui grafic de rambursare gi se vor
datora incepdnd cu data de intdi a lunii urmdtoare autentificerii contractului de vAnzare
cumpdrare.
3.6. Pentru a putea ramburasa anticipat sumele datorate, cu recalcularea dobilnzii,
beneficiarul va avea obligalia manifestdrii in scrls a acestei intenlii, printr-o soticitare
scrisd depusd la sediul Primdriei municipiului Motru, din B-dul Gdrii nr.1.

Art.4. Garanlii
4.1 . Dreptul de proprietate asupra locuin[ei, se va transfera de la Municipiut Motru la
beneficiar, la data autentificdrii Contractului de vAnzare-cumpdrare.
4.2. Odatd cu locuinla se atribuie cumpdrdtorului in folosinld pe toatd durata de
existenld a construcliei cota indivizd de teren aferentd locuinlei.
4.3. Din momentul transferului dreptului de proprietate, sarcinile gi riscurile trec asupra
beneficiarului, cu obligalia acestuia de a inregistra dreptul de proprietate asupra
locuintei in Caiea Funciard.
4.4. Tranzactia va fi lnscrisd in caftea Funciard, urm1nd ca imobilul sd facd obiectut
garantiei achitdii integrale a prelului, drept pentru care beneficiarul va 'inscrie pe
cheltuiald proprie ipobce de rangul l, in favoavea Municipiutui Motru, ipotece ce va
putea fi radiatd dupd achitarea integrate a prelutui.
4.5. consiliul Local al municipiului Motru, va garanta ce proprietatea imobitiard care se
insffeineaze este liberd de sarcini gi procese, nefiind scoasd din circuitul civit.
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Atl. 5 Condilii de eligibilitate gi acte necesare
5.1. V1nzarea directd se realizeazd cetre titulaii contractelor de inchiriere care la
momentul vdnzdrii, lndeplinesc cumulativ urmdtoarele condilii:

. au contract de incheiere valabil incheiat;
c au chiria achib6 la zi, conform clauzelor contractuale;
c au impozitele gi taxele locale achitate la zi;
o au toate taxele achitate cdtre fumizoii de servicii;
o realizeazd venituri nete care cumulate pot acopei pe ldngd necesarul pentru un

trai decent gi valoarea ratei lunare.
5.2. Nu pot beneficia de cumpdrarea locuinlei ln condiliile prezentului regulament
familiile ai cdror membrise gdsesc in una din urmebarele situatii:

. au detinut in proprietate sau copropietate o locuintd in localitatea de domiciliu
sau alE localitate, pe care au lnstrdinat-o;

o au pierdut, din culpa lor dreptul locativ asupra unor spatii aflate 'in patrimoniul
Municipiului Motru;

. au beneficiat de spijinul statului pin credite, subvenlii sau alte facilitdli pentru
realizarea de locuinle sau alte investilii imobiliare.

5.3. Actele necesare in vederea achiziliondrii locuinlelor convenabile aparlindnd
domeniului pivat a Municipiului Motru

c Solicitare in scris;
o Copii ale actelor de identitate, ceftificat de cdsebrie, sentinld de divorl sau

certificat de deces, dupd caz, etc.;
. Contract de lnchiriere;
t Certificat de atestare fiscald emis de seruiciul l.T.L. din cadrul pimdriei

Municipiului Motru;
. Adeveinld de /a S.C. Direclia Publicd Motru S.A. din care sd rezulte cd au chiria

achitatd la zi conform clauzelor contractuale;
. Adeverintd emisd de Asocialia de Proprietari privind plata sumelor datorate;
o Adeveinle pivind veniturile nete realizate pentru fiecare din membii familiei
o Declaratte notariald din care sd rerasd urmdtoarele:

a. Solicitantul gi membrii familiei sale (copii majori) nu a/au dellnut gi nu de[in in
proprietate/copropietate o locuinle, nu a/au dobendit qi nu a/au lnsteinat
dupd 01.01.1990 o locuinQ propietate/coproprietate, ln localitatea de
domiciliu sau altd localitate ;

b. Solicitantul gi membrii familiei sale (copii majoi) nu detin o afte bcuinte cu
chirie;

utu
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c. Solicitantul gi membrii familiei sale u pierdut, n ou,lpa lui/lor ul
locativ asupra unor spalii aflate ln pa i Motru;

d. Solicitantul gi membrii familiei sale nu sprijinul statului prin
credite, subventii sau alte facilit,dli pentru realizarea de locuin[e sau alte
investilii imobiliare.

5.4. Solicitarea de cumpdrare a locuinfei, se ia in evidenld pe baza cererii, completatd
gi semnatd de titularul cereii individual gi in nume propriu.

Cererea va fi insoilfi obligatoriu de documentele justificative mentionate
anterior.
5.5. in vederea sotuliondrii cererilor privind cumperarea locuinlelor convenabile, se
constituie comisia de vAnzare a locuinlelor.

5.6. Cererea/dosarul de cumperare a locuinlei se depune la Primaria municipiutui Motru
din b- dul Gdii nr. 1 , iar centralizarea qi evidenfa cererilor se se face de cdtre serviciul
Coordonare Seruicii Publice, Lucreri Publice, Proteclia Mediului, pin Secretaiatut
tehnic al Comisiei de vdnzare.
5.7. Secretariatul tehnic al Comisiei cu atributii privind venzarea locuinlelor convenabile
ce aparlin domeniului pivat al Municipiului Motru, va fi asigurat de persoana/persoanele
desemnate ln acest sens pin Dispozi[ia Pimarului Municipiului Motru, funclionai cu
atributii de fond locativ din cadrul Serviciului Coordonare Servicii Publice, Lucrdi
Pu bl ice, Protec{i a Med i u I u i.

Secretariatul tehnic al Comisiei de vdnzare a locuinlelor convenabile, are
obligalia se verifice documentele depuse de solicitali in vederea cumpdrdii locuinlei.
5.8. Comisia de analizd a cererilor in vederea vdnzdrii locuinlei convenabile, va fi
formatd din 5( cinci ) membri gi igi va desfdsura activitatea ori de cdte oi este nevoie.

Comisia vdnzare a locuinlelor convenabile este legal constituitd in prezenla a 2/3
din numdrul membilor, iar hotdrerile se adapta cu votul majoriEtii membrilor prezenli.
5.9. Principalele atibulii ale comisiei de vdnzare a locuinletor convenabile din domeniul
pivat al Municipiului Motru, sunt:

a) stabilegte lista documentelor justificative necesare ln vederea venzeri|
b) verificd qi analizeazd dosarele soticitanlilor de cumperare tocuinle

convenabile;

c) verificd dacd venituite nete ale famitiei, cumutate, pot acopei pe l6ngd
necesarul pentru un trai decent qi valoarea ratei lunare.

d) pentru soticitdrile care indeplinesc condiliile de eligibititate pentru vdnzare,
propune efectuarea rapoartelor de evaluare.

Rapoartele de evaluare intocmite de o persoand autorizatd, respectiv prelul de
vdnzare al fiecdrei locuinle in pafie, se supune aprobdrii Consiliului Locat al Municipiutui
Motru.

Lucrdrile comisiei vor fi consemnate ln procesul verbal de gedlnfd gl trebuie sd
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5.10. Secretaiatului tehnic al Comisiei de venza L' elor convenabile va
comunica solicitanlilor care au depus cereri cu intenlia de a cumpdra locuinla
convenabild delinutd cu chiie:

- motivele de admitere sau de respingere a cererilor de cumperare a locuinlelor
convenabile aflate ln domeniul privat al Municipiului Motru;

- prelul de vdnzare al locuinlei, rezultat din Raportd de evaluare qi aprobat de
Consiliul Local al Municipiului Motru.
5.11 . Dacd cererea de cumpdrare a locuinlei a fost reconfirmatd dupd luarea la
cunogtinld a prelului de vdnzare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Motru,
vdnzarea locuinlei cdtre beneficiar, titular al contractului de inchiriere pentru locuinla
convenabild aflatd in domeniul privat al Municipiului Motru, modalitatea de achitare a
prelului, ( integral sau in rate ) precum qi condiliile de platd, se aprobd prin hotdrdre a
Consiliul Local Motru.

CAPITOLUL III
DtsPozTlt TRANZTTORil 5t FTNALE

Art. 6. Repartizarea sumelor rezultate din vanzarea locuinlelor convenabile ce
aparlin domeniului privat al municipiului Motru
6.1. Sumele obtinute din vdnzarea locuinlelor convenabile aflate in domeniul privat al
municipiului Motru se depunfuireazd ln contul nr. RO39TREZ33821390203XXXXX
deschls /a Trezoreria Municipiului Motru.
6.2. Recuperarea sumelor rezultate din vdnzarea imobilelor

a. Pentru plata cu int1rziere a sumelor datorate cu titlu de " rate lunare si
dobanzi aferente' se vor calcula/stabili/percepe majordri de lntdrziere/creante bugetare
accesorii in cuantum legal stabilit pentru creanle fiscale.

b. ln caz de neplatd a sumelor datorate cu tittu de' rate lunare si dobanzi
alerente ' pentru o perioadd mai mare de trei luni, serviciut coordonare seruicii pubtice,
Lucrdri Publice, Proteclia Mediului, prin consilierul juidic din cadrul seruiciului va
proceda la initierea unei ac[iuni in instanfi in vederea anutdrii contractului de v\nzare
cumpdrare si eliberarea locuinlei .

c. Toate cheltuielile ocazionate de procedura de executare vor fi suportate de
cumpdrdtor.

Afi. 7. Dispozilii finale
7.1. Contractele de vdnzare-cumpdrare, precum gi orice alte acte incheiate cu
hcebarea dispoziliilor prezentului regulament pivind reglementarea cadrului general
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de vdnzare a locuinlelor convenabile
bvrte de nulitate absolutd.
7.2. Constatarea abateilor ln acest
pentru constatarea nulitdlii inscisuril,

ALUPOAI LENTIN

judecdtoregti

nterioare se realizeazd

lntocmit,
VINTILESCU ELENA EMESE

o

pin gnja consilierului juridic din cadrul serviciului Coordonare Servicii Publice, Lucrdi
Pu bl ice, Protecli a Medi ul ui.

7.3. Oice comunicare, solicitare, informare, notificare ln legaturd cu procedura de
vdnzare a locuintelor convenabile din domeniul pivat al municipiutui Motru se va
transmite in scn's.

7.4. Documentul va fi inregistrat la registratura Pimdriei Municipiului Motru, din B-dul
Gdii nr. 1.

7.5. Prezentul regulament se completeazd cu prevedeile legale in vigoare.

gefserv. CSPLPPM, cons. Juridic,
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Anexa 2la HCL Motru nr. b 4 ,tt, Zo z

data

CERERE

Pentru cumpdrare locuinld,

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)
municipiul Motru, strada

delin in calitate de chiriag, in baza contractului de inchiriere nr.

cu domiciliul in
nr. _ bloc

cu plata integrald/in rate , pe o perioadd de _ani, in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind reglementarea cadrului general de vdnzare a locuintelor
convenabile aflate in domeniul privat al Municipiului Motru.

An ex ez u rm dtoarel e docu m ente :

. copie Bl/Cl personalgi soflsofie;

. copie certificat de cdsdtorie, sentin[d de divorl sau certificat de deces (dupd
caz);

. copie contract de inchiriere;

. Ceftificat de atestare fiscald emis de serviciut t.T.L. din cadrul Primdriei
Municipiului Motru;

o Adeverin{d de /a S. C. Direclia Publicd Motru S.A. cu chiria achitatd la zi conform
cl a uzel or co ntractu al e;

o Adeverintd emisd de Asocialia de Proprietari privind plata sumelor datorate;
. Adeverinte/cupoane privind veniturile nete realizate pentru fiecare din membri

familiei;
. Declaralie notariald din care sd reiasd urmdtoarele:

a. Solicitantul gi membriifamiliei sale (copii majori) nu a/au delinut gi nu delin in
proprietate/coproprietate o locuinld, fiu a/au dobdndit gi nu a/au instrdinat
dupd 01.01.1990 o locuin{d proprietate/coproprietate, in localitatea de
domiciliu sau altd localitate;
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b. Solicitantul gi membii familiei sale (copii

chiie;
c. Solicitantul gi membrii familiei sale nu a/a dreptul

Iocativ asupra unor spalii aflate in patrimoni
d. Solicitantul gi membii familiei sale nu a b statului prin

credite, subvenlii sau alte facilitdli pentru rea inte sau alte
i nvestilii imobiliare.

data, semnefura,

DAMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI MOTRU

Reco nfi rmare sol icitare
pentru cumpdrare locuinld,

Subsemnatul cu domiciliul in
nr. _ blocmunicipiul Motru, strada

_ sc._ ap. _, judetul Gorj, avind CNp _, declar
cd sunU nu sunt de acord sd cumpdr locuinla la prelut de _euro, respectiv

lei, rezultat din rapoftul de evaluare gi aprobat de Consitiul Locat
Motru pin HCL Motru nr. / plus dobdnda aferentd, in valoare de

lei, prel ce mi-a fost comunicat prin adresa nr.
Declar de asemenea cd sunt de acord sd suport chettuietile ce intrd in

sarcina mea legate de instrumentarea solicitdii mete.

data,

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI MOTRU

locuin

cons. Juridic, lntocmit,

VINTILESCU ELENA EMESE

,)
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