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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

          la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul 

locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.41 din blocul J130, sc.A, str. Independentei 

 

 

 Prin expunerea nr.28266/19.10.2017 Primarul Municipiului Alexandria 

propune proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate a locuintei din 

fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.41 din blocul J130, sc.A, str. 

Independentei, doamnei Slăbescu Dorina. 
 

                    1.- Necesitatea si oportunitatea proiectului 

 

         In conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe 

și spații cu alta destinație construite din fondurile statului și din fondurile 

unităților economice sau bugetare de stat, republicată și actualizată, “locuinţele 

construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi 

vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata 

integrala sau în rate a preţului”.   

         Unitatea locativă nr.41 din blocul J130, sc.A, str. Independenței, Municipiul 

Alexandria aparține domeniului privat al Municipiului Alexandria, conf HCL 

nr.95/30.04.2009 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria a unor unităţi locative în vederea vânzării.   

         Blocul J130, str. Independentei din Municipiul Alexandria a fost receptionat în 

anul 1976.      

          Prin cererea nr.4713/13.02.2017, doamna Slăbescu Dorina, chiriaș al ap. 

nr.41 din blocul J130, str. Independenței solicită cumpărarea acestui apartament. 

         Potrivit ar.16 din Legea nr.85/1992, valoarea de vânzare a locuinţei se 

calculează raportat la preţul pieţei de către un expert autorizat. 

          In urma evaluării, valoarea de vânzare al apartamentului este de 91.918,00 

lei, asa cum reiese din Raportul de evaluare nr.78/05.09.2017. 



          In cazul vânzării cu plata în rate se va achita un avans de minim 10% din 

pretul locuintei. 

        Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinței se vor eșalona pe o 

perioadă de maxim 20 ani cu o dobândă anuală de 4%. 

        Urmare cererii nr.24286/14.09.2017 a doamnei Slăbescu Dorina prin  care 

mentioneaza ca doreste achitarea avansului in cuantum de 9.192,00 lei, iar restul 

de plata sa fie esalonat pe o perioada de 20 ani, s-a intocmit desfasuratorul cu 

esalonarea ratelor de plata care va fi anexa la prezenta hotarare. 

 

                  2.- Legalitatea proiectului  

        Sustinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentata 

pe prevederile urmatoarelor acte normative : 

         -Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu alta destinație 

construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare 

de stat, republicată și actualizată; 

         -Decretul-Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe din fondurile statului 

către populație, actualizat; 

         -Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile şi completarile ulterioare. 

 

              Avand in vedere cele expuse, in conformitate cu prevederile Legii 

nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, s-a intocmit prezentul raport comun de specialitate la 

proiectul de hotarare privind aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ 

de stat al Municipiului Alexandria nr.41 din blocul J130, sc.A, str. Independentei, care, 

impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria.                                                                                                    
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