
JUDETUL SIBIU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

ID Vll.A.5 

HOTĂRÂREA NR.113 
privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. şi a cotelor-părţi 

de teren aferent locuinţelor ANL situate pe raza Municipiului Sibiu, 
actualizat şi adaptat la legislaţia în vigoare 

Consi liul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2022, 
Analizând: 

- referatul de aprobare nr.18633/11 .03.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. şi a cotelor-părţi 
de teren aferent locuinţelor ANL situate pe raza Municipiului Sibiu, actualizat şi adaptat la legislaţia 
în vigoare, întocmit de iniţiator Primar Astrid Cora Fodor, 

- raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi Cadastru nr 21275/21 .03.2022, prin care 
se propune aprobarea regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. şi a cotelor-părţi de 
teren aferent locuinţelor ANL situate pe raza Municipiului Sibiu, actualizat şi adaptat la legislaţia 
în vigoare, 

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală , juridică , apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor , 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată şi actualizată , ale H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) şi d), alin.(7) lit.q), art.136 alin.(1) şi alin.(8), art.139 alin.(3) 
lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. şi a cotelor-părţi de 
teren aferent locuinţelor ANL situate pe raza Municipiului Sibiu, actualizat şi adaptat la legislaţia 
în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Contractul cadru de vânzare (cu plata integrală în numerar/prin virament 
bancar) pentru locuinţele A.N.L. , situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în administrarea 
Municipiului Sibiu, ce constituie anexa nr. 1 la Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. 

Art.3. Se aprobă Contractul cadru de vânzare (cu plata în rate) pentru locuinţe le A.N.L. , 
situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, ce constituie anexa 
nr. 2 la Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip A.N .L. 

Art.4. Se aprobă Contractul cadru de vânzare-cumpărare a terenului proprietate privată a 
Municipiului Sibiu, aferent locuinţelor ANL, situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în 
administrarea Municipiului Sibiu, ce constituie anexa nr. 3 la Regulamentul de vânzare a 
locuinţelor de tip A.N.L. 

Art.5 Se aprobă mandatarea S.C. URBANA S.A pentru stabilirea valorii de vânzare a 
locuinţelor de tip ANL, în baza următoarelor elemente: valoarea de investiţie a imobilului/locuinţei , 
suprafaţa construită efectivă a imobilului/a fiecărei locuinţe , sumele rezultate din cuantumul chiriei 
reprezentând recuperarea investiţiei , calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a 



clădirii , reţinută şi virată către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, rata inflaţiei (comunicată de 
Institutul Naţional de Statistică , pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune a 
imobilului şi data vânzării locuinţei) . coeficien tul determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor 
pe ranguri (în cazul municipiului Sibiu coeficientul de ponderare. valabil la data prezentei este 
0,90) şi vânzarea cotelor părţi de teren aferente locui nţelor de tip ANL, dobândite în baza Legii 
nr. 152/1998. 

Art.6 Se abrogă HCL nr.217/2016; HCL 218/2016; HCL 313/2017 având acelaşi obiect de 
reg lementare cu prezenta hotărâre . 

Art.7 Direcţia Patrimoniu şi Cadastru din cadrul P rimăriei Municipiului Sibiu şi S.C. 
URBANA S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri. 

Adoptată în Sibiu, la data de 30.03.2022 

Preşedinte de şedinţă 
Tiberiu-Cornel Drăgan Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 



Judeţul Sibiu 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu AMeXat, la HCL nr. ~J~ 12022 

REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR DE TIP 
ANL SI A COTELOR-PARTIDE TEREN AFERENTE 

CAPITOLUL I: SCOP SI DEFINIŢII 

ART.1. T ERMENI Ş I EXPRESI I 

1.1. în înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

Amortizare(A) 

Administratorii 

locuinţelor 

Coeficient de ponderare 

(q) 

Comision (C) 

Data punerii în 

funcţiune 

Familia 

locuinţe A.N.l . 

Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele Metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituţiilo r 

publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor Nr. 3.471/2008. 

Amortizarea se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţei A.N.L. până la data 

vânzării 

Sunt prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea 152/1998 - Locuinţele pentru tineri destinate 

închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale in materie aflate în 

vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

in care acestea sunt amplasate. 

coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, in cazul 

municipiului Sibiu coeficientul de ponderare, valabil la data aprobării prezentului 

Regulament este 0,90, corespunzător rang 11.1 (municipii de importanţă 

interjudeţeană, între 150.001 şi 200.000 locuitori). 

comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinţei (WL), care se include, împreună cu 

valoarea de vânzare a locuinţei (WL), în preţu l de vânzare al acesteia şi revine unităţii prin 

care se realizează vânzarea, respectiv S.C. URBANA S.A., pentru acoperirea cheltuielilor de 

promovare, publicitate imobiliară, evidentă şi vânzare 

data încheierii Protocolului de Predare Primire între autorităţile administraţiei publice 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate imobilele ANL şi 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

este compusă din soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea soţului/soţiei, 

dacă persoanele aflate în întreţinere nu realizează venituri. 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile Legii nr. 152/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, care fac obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate de autorităţile 

administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt 

amplasate 
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Solicitant Persoană fizică, titulară a contractului de închiriere, după împlinirea a cel puţin un an de 

închiriere neîntreruptă . 

-Preţ final de vânzare al Este compus din valoarea de vânzare a locuinţei la care se adaugă comisionul de 1%. 

locuinţei (PfvL)/Pretul 

contractului 

Valoarea de vânzare a reprezintă valoarea de investiţie a construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor 

locuinţei (Vvt) rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, şi actualizată cu rata 

inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică. 

Valoarea de investiţie a raportul dintre valoarea de investiţie a imobilului (Vii) şi suprafaţa construită desfăşurată 

locuinţei (Vil) (Scdi) a imobilului, multiplicat cu suprafaţa construită a locuinţei (Scdl) 

Valoarea de investiţie a se comunică de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin protocolul de predare-

imobilului (Vii) primire a imobilului către autoritatea publică locală 

valoarea din evidenta contabila a autoritatii publice locale 

Suma rezultata din suma calculata în funcţie de durata normată de funcţionare a clădi rii, reţinută de 

cuantumul chiriei administratorul locuintei din cuantumul chiriei şi virată către Agenţia Naţională pentru 

reprezentând Locuinţe. 

recuperarea investiţiei 

Rata inflaţiei (Ri) Indicele total al preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru 
perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune şi data vânzării locuinţei, data vânzării 
locuinţei este considerată data depunerii cererii de achiziţionare a locuinţei 

Venit mediu net pe venitul mediu net pe membru de familie obţinut prin însumarea veniturilor nete ale 

membru de familie membrilor de familie raportat la numărul acestora 

ART.2. 0JSPOZITll GENERALE 

2.1. Scopul prezentului regulament ii reprezintă stabilirea cadrului general, a principiilor si procedurilor privind vânzarea 

locuinţelor de tip ANL. 

2.2. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind vânzarea locuinţelor de tip A.N.L. o 

reprezintă : 

• Legea nr. 152/1998, republicată şi actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

• H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind instituţiile de credit 

şi adecvarea capitalului; 

• Legea nr. 227 /2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. 

CAPITOLUL II : PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINŢELOR ANL 

ART .3. VÂNZAREA LOCUINŢELOR ANL 
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3.1. Locuinţele ANL reprezintă locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 

23, după caz, din Legea nr. 152/1998, republicată şi actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

3.2. Locuinţele ANL, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora. 

3.3. (1) Vânzarea locuinţelor prevăzute la Art.3.1. se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată 

şi actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 962/2001, cu 

modificările şi completări le ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

(2) La nivelul municipiului Sibiu, vânzarea locuinţelor se realizează de către S.C. URBANA S.A. (denumită in cele ce urmează 

Urbana), in calitate de unitate aflată în subordinea autorităţii administraţiei publice locale. 

(3) Vânzarea locuinţelor ANL se realizează la solicitarea persoanelor menţionate la Art. 3.2. după expirarea a minimum 1 an 

de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile 

legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului. 

(4) Tranzacţia menţionată va face obiectul Contractului de Vânzare, conform modelului cadru prevăzut în Anexa nr. 1 respectiv 

Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

(5) Cererile prevăzute pct. 3.3 alin. (3) din prezentul Regulament se soluţionează de catre administratorii locuinţelor în 

termen de maximum 90 de zile de la data la care locu inţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute. 

În caz contrar, administratorii locuinţelor datorează A.N.l. penalităţi de întârziere, calculate pentru fiecare lună, în cuantum 

de 0,01%/lună, şi care se aplică la valoarea de investiţie a locuinţei, înregistrată în contabilitatea autorităţii publice locale şi 

pentru care s-a depus solicitarea de achiziţionare, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 

Penalităţile se calculează pentru fiecare lună începând cu prima zi următoare celei în care a expirat termenul de 90 de zile, 

până la îndeplinirea obligaţiei de vânzare a locuinţei către titularul contractului de închiriere, în condiţiile legii. 

ln situaţia în care administratorii locuinţelor nu soluţionează cererile de cumpărare a locuinţei în termen de maximum 90 de 

zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute, titularii contractelor de 

închiriere se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

3.4. Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile Art. 8, alin. (3), din Legea nr. 152/1998 se vând 

solicitanţilor care îndeplinesc la data exercitării opţiunii de cumpărare următoarele condiţii obligatorii: 

../ titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în 
întreţinerea acestuia - pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 

../ titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în 
întreţ inerea acestuia - să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi 
dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă 
minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

../ titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în 
întreţinerea acestuia - să nu deţină la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform 
prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru 
obţinerea unui teren în condiţiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată . 

../ la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei, realizat 
în ultimele 12 luni, să nu depăşească cu 100% salariul mediu net pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic 
lunar al Institutului National de Statistica, înainte de data încheierii contractului de vânzare. 

3.5. Preţul locuinţei se poate achita : 

REGULAMENT VANZARE LOCUINTE A.N.L. pagina 3 din 10 



a) integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de 
beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară , sau 
b) în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. 

3.6. (1) Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate lunare egale, prevăzute la pct 3.5 din prezentul regulament, ratele 
lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte 
procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat. 

(2) Rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR. 

(3) Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare şi rămâne neschimbată pe întreaga 
durată a contractului. 

3.7. (1) În cazul achizitionarii locuintelor A.N.L. cu plata în rate, pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată, 
cumpărătorul datorează majorări de întârziere. 

(2)Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau 
fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

(3) Executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 

a) Suspendarea se dispune de către autorităţile administraţiei publice locale în care sunt amplasate locuinţele, 
în condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile 
înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. 

b) Durata contractu lui nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare 
fiind recalculată corespunzător. 

c) Suspendarea executării obligaţiei 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 până la achitarea integrală a valorii de vânzare. 

d) După expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării 
primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul 
contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată. 

(4) ln situaţia în care autoritat ea administraţiei publice locale dispune suspendarea execută rii obligaţiei de plată a ratelor, 
aceasta are obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Locuinţe, anterior ratei lunare scadente, despre durata 
suspendări i şi numărul suspendărilor solicitate de către titularul contractului de vânzare cu plata în rate. 

(5) Titularul contractului cu plata în rate va informa Urbana despre cererea de suspendare si modul de solutionare a acesteia. 

3.8. În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă 
formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată. 
ln acest caz, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se 
în venituri la A.N.L. 

3.9. (1) În cazul achizitionarii locuintelor A.N.L. cu plata în rate, cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate 
sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale. 

(2) ln cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale, 
dobânda se poate recalcula prin: 

a) menţinerea ratei lunare la acelaşi nivel şi reducerea perioadei; sau 
b) reducerea ratei lunare şi menţinerea perioadei. 

(3) Dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferenţa dintre valoarea datorată la încheierea contractului 
şi suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans şi valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface 
conform opţiunii cumpărătorului, astfel: 

a) rambursare parţială prin menţinere rată şi reducere perioadă; 
b) rambursare parţială prin reducere rată şi menţinere perioadă. 
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(4) În cazul achitării în avans, în totalitate sau parţia l, a ratelor rămase, valoarea contractului de vânzare cu plata în rate va fi 
diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferenţa dobânzii iniţiale şi a celei aplicate la noua valoare rămasă de 
achitat. 

3.10. (1) În cazul achiziţionării locuinţei A.N.l. cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, plata avansului de 
minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar 
ratele lunare egale se pot achita astfel: 

a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului 
de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu net pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%; 

b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului 
contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu net pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%; 

c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului 
contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu net pe economie. 

(2) În cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea valorii de vânzare a locuinţei, se adaugă cuantumul 

integral al dobânzii, valoarea finală fiind eşa lonată în rate lunare egale pentru întreaga perioadă a contractului. 

3.11. (1) Valoarea de vânzare a locu inţei (V vilse stabileşte de către Urbana, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şie) 

din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia, în baza următoarelor 

elemente: 

- valoarea de investiţie a imobilului (Vii), care se comunică de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin protocolul de 

predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală sieste înregistrată in evidenta contabila a autorităţii publice locale. 

- suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe . Autoritatea publică locală stabileşte suprafaţa construită efectivă a fiecărei 

locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe (Scdl), în baza măsurătorilor cadastrale. 

- sumele rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de 

funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale/ administratorul locuintelor pana la finele lunii 

anterioare încheierii contractului de vanzare şi virată către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

- rata i nflaţiei (comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune şi data 

vânzării locuinţei, în baza indicelui anual al preţurilor de consum. Data vânzării este considerată data depunerii cererii de 

achiziţionare a l ocuinţei, 

- coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri (0,90). 

(2) Valoarea de vânzare (Vvu J reprezintă valoarea de investiţie (Vil) a construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor 
rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţi ei (A), calculată în funcţie de durata normată de funcţionare 
a clădirii, reţinută de administratorul locuinţelor, şi virată către A.N.l. conform prevederilor art. 8 alin. (13) şi actualizată cu 
rata inflaţiei (Ri), comunicată de către Institutul Naţional de Statistică . 

Vvu={Vu- A)x Ri 

Valoarea de investiţie a locuinţei (Vil) se calculează ca fiind raportul dintre valoarea de investiţie a imobilului (Vo1) şi suprafaţa 
construită desfăşurată (Scdi) a imobilului, multiplicat cu suprafaţa construită a locuinţei (Scdl). 

Vvu=(Vu- A)x Ri 

(3) Valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor alin. 2, se ponderează, după diminuarea cu amortizarea calculată, 
reprezentând suma rezultată din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei şi actualizarea cu rata inflaţiei, cu un 
coeficient (Cp) determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificări le 

şi completările ulterioare, respectiv 0,90 corespunzător rang 11.1 (municipii de importanţă interjudeţeană, între 150.001 şi 
200.000 locuitori). 

Vru=Vvu xCp 
Cp= 0,90 
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3.12. (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare, Urbana, beneficiază de 
un comision de 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a 
locuinţei, în preţul final de vânzare al acesteia; 

{2) Preţul final de vânzare al locuinţei ANL (Pretul contractului) se determină după următoarea formula: 

PfvL = VvLZ + c 

C = Vviz * 1% 

3.13. În cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor. Centralele 

termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le 

deservesc. 

3.14. În cazul vanzării locuinţelor ANL cu plata în numerar/prin virament bancar, transferul de proprietate asupra locuinţei se 

produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege. 

3.15. În cazul vanzării locuinţelor ANL cu plata în rate, dreptul de proprietate asupra locuinţei, se transferă de la vânzător la 

cumpărător, după achitarea integrală a preţului contractului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege. 

Până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal 

pe numele acestora. 

3.16. Locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. 

Această interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii. Prin excepţie, 

locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform 

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 227/2007. cu modificările şi completările ulterioare, care finanţează achiziţia acestor locuinţe, 

şi/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituţiile de credit, cu garanţia statului, conform 

prevederilor legale în vigoare. Instituţiile de credit sau, după caz, statul român, prin organele competente, vor putea valorifica 

locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 

din contractele de credit de către proprietarii locuinţelor. 

3.17. Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condiţiile legii se înscrie sau 

se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287 /2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 /1996, republicată, cu modificările ulterioare. 

3.18. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinire? termenului de 5 ani de la data dobândirii 

locuinţei prin contractul de vânzare, în condiţiile legii. 

3.19. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. fi teza a treia din Legea nr. 152/1998. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii 
termenului de 5 ani. 

3.20. În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte între vii pe o 
perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepţia de aplicare a acesteia, operează după achitarea integrală a valorii de 
vânzare şi efectuarea transferului de proprietate asupra locuinţei în favoarea beneficiarului. 

ART.4 . DOBÂNDIREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ ASUPRA COTEI PĂRŢI DE TEREN SI 

ASUPRA COTELOR-PĂRŢI DE CONSTRUCŢII SI INSTALAŢII AFERENTE LOCUINŢELOR ANL 
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4.1. Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei A.N.l., titularul contractului dobândeşte şi dreptul de 

folosinţă asupra cotei-părţi (suprafetei) de teren aferente locuinţei, pe durata existenţei clădirii, în conformitate cu prevederile 

legale În vigoare. Dobândirea cotei-părţi (suprafetei) de teren aferente locuinţei A.N.l. pe durata existenţei clădirii este 

menţionată În Contractul de Vânzare, conform modelului cadru prevăzut În Ane><ele nr. 1 şi 2 la prezentul Regulament. 

(2) Cota porte de teren aferentă locuinţelor ANL (CPr) se determină după următoarea formula: 

Sr - suprafaţă totala teren 

Sut· suprafaţa utila a locuinţei 

SuA - Suma suprafeţelor utile a apartamentelor ce compun amplasamentul 

4.2. Transmiterea dreptului de folosintă asupra cotei părţi de teren aferentă locuinţelor A.N.l. se realizează concomitent cu 

transferul dreptului de proprietate asupra locuinţei A.N.l. 

4.3. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de 

construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât În comun, conform prevederilor 

legale În vigoare. 

4.4. ln evidenţele de carte funciară se înscrie interdicţia de Înstrăinare a locuinţei dobândită În condiţiile Legii nr. 152/1998 cu 

modificările şi completările ulterioare, În favoarea Municipiului Sibiu, până la achiziţionarea terenului aferent locuintei. 

ART. 5 . D OBÂN DIREA DREPTULUI DE PRO PRI ETAT E ASUPRA COTEI PĂRŢ I DE 

TEREN AFEREN T LOCU I NŢELOR ANL 

5.1. În cazul În care titularii contractelor de vanzare-cumparare încheiate in baza Legii nr.152/1998, cu modificarile si 

completarile ulterioare, doresc să transmită dreptul de proprietate asupra locuinţei, prin orice modalitate (vânzare -

cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), acestia se obligă să cumpere cota parte de teren aferentă locuinţei A.N.l., 

după dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei ANL şi cu respectarea interdicţiei de înstrăinare potrivit 

prevederilor contractuale. 

5.2. Vânzarea cotelor- părti de teren aferente locuintelor de tip A.N .L. dobândite în baza Legii nr.152/1998 privind înfiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare si a normelor de aplicare a acestei 

legi, se realizează de către Urbana, În calitate de mandatar, În favoarea proprietarilor acestor locuinte. 

5.3. Preţul de vânzare al terenului se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, În baza unui raport de 

evaluare Întocmit de un expert evaluator autorizat. Preţul de vânzare astfel aprobat este valabil un an calendaristic de la data 

intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local. 

5.4. Pentru acoperirea chel tuielilor de evidenţă şi vânzare, Urbana SA, beneficiază de un comision de 1% din valoarea de 

vânzare calculată a cotei - părti de teren aferentă locuintelor de tip A.N.L., comision care se include, împreună cu valoarea de 

vânzare a cotei- părti de teren, în preţul final de vânzare al terenului aferent locuinţei. 

5.5. Preţul contractului este compus din: valoarea de vanzare a cotei de teren aferent apartamentului şi comisionul 
mandatarului vânzătorului in cuantum de 1% din valoarea terenului , la care se adauga TVA de 19%. 

5.6. Preţul contractului se achită integral, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare teren. 

5.7. Tranzacţia menţionată va face obiectul Contractului de Vânzare Cumpărare teren aferent locuinţa ANL, conform 

modelului cadru prevăzut În Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 

REGULAMENT VANZARE LOCUINTE A.N.L. pagina 7 din 10 



5.8. Sumele reprezentând valoarea de vanzare a cotei de teren aferent apartamentului se încasează şi se constituie ca 

venituri ale Municipiului Sibiu. 

CAPITOLUL III DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

ART. 6 . R EPARTIZAREA SUMELOR REZULTATE DIN VALORIFICAREA LOCUINŢELOR ANL 

SI A COTEI PĂRŢI DE TEREN AFERENT LOCUINŢELOR ANL 

6.1. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor ANL sunt destinate, exclusiv, finanţării construcţiei de locuinţe. De asemenea, 

în cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate, in situatia in care cumpărătorul nu achită trei rate consecutive, cumpărătorul este 

decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la Agentia Nationala pentru 

Locuinţe, fiind destinate, exclusiv, finanţării construcţiei de locuinţe. 

6.2. Cumpărătorul virează sumele reprezentând valoarea de vânzare a locuinţelor ANL în contul Autorităţii Administraţiei 

Publice Loca le, deschis pe seama Consiliului Local al Municipiului Sibiu care ulterior virează sumele în contul Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, în vederea finanţării programului de locuinţe pentru tineri. 

6.3 Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale la unităţile 

Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru 

aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, potrivit regimului de finanţare al instituţiilor publice. 

6.4. Sumele reprezentând comisionul de 1% calculat la valoarea de vânzare a locuinţelor/cotelor-părţi de teren se încasează 

şi se constituie venituri ale Urbana, in calitate de operator economic prin care se realizează vânzarea locuinţelor, pentru 

acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare a spaţiilor locative menţionate. Cumpărătorul virează sumele reprezentând 

comisionul de 1% în contul S.C. URBANA S.A. nr. R039RNCB0227036057720001 deschis la BCR Sibiu. 

6.5. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, incasate de Urbana, se virează, după reţinerea sumelor 

reprezentând comisionul de 1%, în contul Autorităţii Administraţiei Publice Locale, deschis pe seama Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care ulterior virează sumele în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

6.6. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, după reţinerea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (7) din 

Legea 152/1998, după caz, se virează lunar, de către autorităţile administraţiei publice locale în contul Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului, pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri. Sumele prevăzute la 

la art. 2 alin. (7) din Legea 152/1998, se constituie ca venituri la bugetul local destinate construcţiei de locuinţe. 

6.7. Sumele obţinute din penalităţile de întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă (art. 3 pct. 3.7 din 

prezentul Regulament) si cele prevazute la art. 3 pct. 3.3 alin. 5 din prezentul Regulament se virează de către autorităţile 

administraţiei publice locale în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului. 

6.8. în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale A.N.l. ţine evidenţa sumelor rezultate din vânzare şi încasate. 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează acţiunea de vânzare a locuinţelor, autorităţile administraţiei publice locale 

fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare. 

Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale se clarifică şi se 

rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar. 
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6.9. Valoarea de vânzare a construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizare şi neexploatate, realizate pe cheltuiala 

proprie a autorităţii administraţiei publice locale se stabileşte procentual din valoarea de vânzare a locuinţei, determinată 

conform prevederilor legale si ale prezentului Regulament, după ce s-a dedus din aceasta valoarea comisionului şi, după caz, 

a centralei termice. Procentul este dat de raportul dintre valoarea construcţiilor şi valoarea totală a obiectivului de investiţii 

din care fac parte, stabilită prin devizul general aferent acestuia . Sumele corespunzătoare acestei valori, obţinute din vânzarea 
locuinţelor ANL, se fac venituri la bugetul local, destinate construcţiei de locuinţe. 

6.10. Modalitatea de stabilire a preţului de vânzare pentru locuinţele ANL precum şi cea de virare a sumelor încasate cu titlu 

de "valoare de vânzare" va fi supusă controlului financiar preventiv acesta urmând a fi exercitat, conform prevederilor legale 

în vigoare, de către persoana desemnată din cadrul S.C. Urbana S.A. 

6.11. Cumpărătorul virează sumele reprezentând valoarea de vânzare a cotelor - părt i de teren aferente locuintelor de tip 

A.N.L. în contul Autorităţii Administraţiei Publice Locale, deschis la Trezoreria Sibiu, CUI : 14716345, Cont: 

R039TREZS76502205X019344 

6.12. Auditarea modului de stabilire a preţului de vânzare pentru locuinţele ANL precum şi cea de virare a sumelor încasate 

cu titlu de "valoare de vânzare" va fi realizată de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. 

ART. 7. RECUPERAREA SUMELOR RE ZU LTATE DIN VALORIF ICAREA LOCUINŢELOR ANL 
Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de "preţ de vânzare pentru locuinţele ANL", "S.C. URBANA S.A. va proceda la 

i niţierea măsurilor de executare silită potrivit prevederilor legale. 

ART . 8 . DISPOZ I Ţ II FINALE 

8.1. S.C. URBANA S.A. va comunica, lunar - până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe situaţia privind vânzările de locuinţe A.N.L. sumele încasate/virate reprezentând valorile de vânzare ale locuinţelor 

ANL în vederea conducerii evidenţelor prevăzute de Legea nr. 152/1998 republicată şi actualizată . 

8.2. S.C. URBANA S.A. va comunica, lunar -până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, compartimentelor abilitate 

din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, Situaţia privind Contractele de Vânzare - Cumpărare, având ca obiect locuinţe ANL, în 

vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de proprietate. 

8.3. Autorităţile administraţiei publice locale - prin structurile abilitate vor iniţia procedurile legale pentru înfiinţarea 

asociaţiilor de proprietari la nivelul imobilelor ANL, după vânzarea unui număr de trei unităţi locative din imobil. 

8.4. Contractele de vânzare, precum şi orice alte acte încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale art. 10 din Legea 

nr. 152/1998, republicată şi actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, sunt lovite de nulitate absolută. 

8.5. Constatarea abaterilor prevăzute la Art.7, pct. 7.4. respectiv sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea 

nulităţii înscrisurilor şi restabilirea situaţiei anterioare se realizează prin gr ija prefecţilor. 

8.6. în cazul locuinţelor pentru care contractul de vânzare a fost reziliat de drept, acestea se repartizează de către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor Legii 152/1998 -art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz. 

8.7. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legătura cu procedura de vânzare a locuinţelor ANL se va transmite 

de către solicitanţi/cumpărători sub forma de document scris. 

8.8. Orice document scris va fi trebui înregistrat/transmis de solicitant/cumpărător la registratura/pe adresa S.C. URBANA 

S.A. , Str. A. Şaguna Nr, 9, Sibiu. Dovada comunicării o va reprezenta confirmarea de primire semnată şi ştampilată în cazul 

expedierii prin poştă respectiv documentaţia ştampilată/datată în cazul depunerii la registratura instituţiei. 

8.9. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale ln vigoare. 
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8.10. Fac parte integranta din prezentul regu lament următoare le anexe: 

1) Anexa nr. 1-Contractul Cadru de Vânzare pentru locuinţa ANL (cu plata integrală, în numerar/prin virament bancar); 

2) Anexa nr. 2-Contractul Cadru de Vânzare pentru locuinţa ANL (cu plata în rate); 

3) Anexa nr. 3 - Contract de vanzare cumparare teren aferent locuinta ANL. 

8.11. Contractele cadru sus-menţionate vor putea fi adaptate şi modificate de către SC URBANA S.A. raportat la 

particularităţi le fiecărei vânzări, în condiţiile prevederilor legale în vigoare. 

Preşedinte de şedinţă 
Tiberiu-Cornel Drăgan 
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ANEXA 1 LA REGULAMENTUL DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR DE TIP ANL 

CONTRACT CADRU DE VANZARE cu plata preţului in numerar/ prin virament bancar 

I. PĂRŢILE: 

1. Statul Român prin Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în 

Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, judeţul Sibiu, având cod fiscal 4270740, prin Societatea URBANA 

S.A., cu sediul in Sibiu, Str. A. Şaguna Nr. 9, Sibiu, având cod fiscal R02684932 în calitate de mandatar, 

conform H.C.L. nr. , reprezentată de Director general dl. CNP 

___ __ _, domiciliat in Sibiu, str. nr. _, judetul Sibiu în calitate de vânzător, 

numit în continuare, în cuprinsul actului, VÂNZĂTOR, pe de o parte, şi---------------

2. în calitate de cumpărător, numită în continuare, în cuprinsul actului, 

CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte, au convenit la încheierea prezentului cont ract în următoarele cond iţii : 

li . 081 ECTUL CONTRACTULUI: ----------------------------------------------------------------

Art. 1. VÂNZĂTORUL vinde locuinţa A.N.L. compusa din: cu suprafaţa 

construită efectivă inclusiv părţile comune indivize în suprafaţă de - mp, cu suprafaţa utilă de 

____ mp., cu părţile comune indivize în cotă de %: fundaţiile, ziduri le despărţitoare 

dintre apartamente, planşeele, casa scări lor, holurile de la fiecare nivel respectiv de la subsol, 

acoperişul, branşamentele de apă, canalizare, energie electrică , gaz până la intrarea în apartament, 

situat în Sibiu judeţul Sibiu, înscris în c.f. nr. Sibiu, nr. cadastral ----------- ---------

Art. 2. Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, titularul contractului 

dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupre cotei (suprafetei) de teren aferent locuinţei înscris 

în c.f . nr. Sibiu (nr. c.f. vechi nr. topografic vechi -), nr. cadastral ___ _, 

pe du rata existenţei ci ăd i rii . --------------------------------------------------------------------------

Art. 3. Vânzarea imobilului care face obiectul prezentului contract este reglementată prin: Legea 

nr. 152/1998 - repub licata şi actualizată, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, H.C.L. nr .. ----------

III. PRETUL St CONDITllLE DE PLATA------------------------------------------------------------------

Art. 4. Pretul contractului este compus din : valoarea de vanzare a locu inţei A.N.L. şi comisionul 

mandatarului vânzătorulu i şi este de - lei ( )--------------------------------

Art. 5. Valoarea de vanzare a locuinţei ANL descri să la Art. 1. este de lei 

_ ____ ), la care nu se ap I i că T. V .A., ----------------------------------------------------------------------------------

Art. 6. Preţul contractului locuinţei A.N.L. este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 

152/1998 - republicată şi actualizată respectiv Regulamentului aprobat prin si modificata prin HCL .... , 

fiind obţin ut prin însumarea următoarelor valori: -------------------------------

- Valoarea de vânzare a locu inţei ANL: __ lei ( ), la care nu se ap l ică TVA, reprezentând 

produsul dintre valoarea de investiţie a construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor 

rezultate din cuant umul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în fu ncţie de durata 

normată de funcţio n a re a clăd i rii, reţinu tă de adm inistrat oru l locui nţelor, şi virată către A.N.L. şi 

actualizată cu rata infl aţie i , comunicată de către Institutul Naţ i ona l de Statistică si coefici entul de 

0,90 aferent Municipiului Sibiu. 
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- Comision vânzare (1% din valoarea de vânzare): ___ lei ( ____ ), inclusiv T.V.A-------------------

Art.7. Preţul contractului, respect iv suma de .......... lei ( .......... . ), s-a achitat în data de ............ , 

prin virament bancar, din contul cumpărătoarei nr. , deschis la -----------------

Art. 8. (1) Plata preţului contractului s-a efectua prin virament bancar, astfel:---------------------

- Suma de ............. lei ( .................... ), reprezentând va loarea de vânzare al locuinţei, prin virament 

bancar în contul Autorităţii Administraţiei Publice Locale nr. R037TREZ57621390203XXXXX deschis la 

Treze reria Sibiu, CI F 4 2 70 7 40. ---------------------------------------------------------------------------------------

- Suma de ............... lei ( ................. ), reprezentând comisionul, prin virament bancar în contul Societăţii 

Urbana S.A. nr. R039RNCB0227036057720001 deschis la BCR Sibiu, CIF 2684932.----------------------

(2) Dovada achitării valorii de vânzare a locu inţei A.N.L. o constituie documentul de plată - OP

urile vizate de bancă, însoţite de extrasul de cont al cumpărătoarei. ----------------------------

IV. DAREA - LUAREA IN PRIMIRE/RISCURI ----------------------------------------------

Art. 9. (1) Dreptul de proprietate, cât şi posesia asupra locu i nţei mai sus menţionate, se 

transferă de la VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR azi ............... , data încheierii şi autentificării prezentului 

contract, cu taxele şi impozitele achitate la zi. -----------------------------------------------------------------------

(2) De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile şi riscurile trec asupra 

CUMPĂRĂTOR, cu obligaţia acestuia de a declara proprietăţile imobiliare în vederea stabi lirii obligaţiilor 

fi s ca Ie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) CUMPĂRĂTORUL a luat cunoştinţă despre starea locuinţei A.N.L. care face obiectul 

prezentului contract, aceast a corespunzând necesităţilor şi exigen.ţelor CUMPĂRĂTORULUI . Prezentul 

contract ţine loc de proces verbal de predare - primire a locuinţei, riscul bunului fiind transferat 

CUMPĂRĂTORULUI la data semnării prezentului contract.---------------------------------------

(4) Taxele şi impozitele privind imobilul mai sus menţionat sunt achitate la zi, azi, data semnării 

contractu I u i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. DREPTURILE $1 OBLIGATllLE PARTILOR ----------------------------------------------

1. Obligatiile Cumpărătoarului: ----------------------------------------------------------------------

Art. 10. La data autentificării prezentului contract CUMPĂRĂTORUL se obligă, în condiţiile legii, 

să înscrie, în evidenţele de publicitate imobi liară, respectiv cartea funciară a imobilului, pe cheltuiala 

proprie, dreptul de proprietate asupra locuinţei A.N.L. identificată la Art. 1. şi respectiv dreptul de 

folosinţă asupra terenului aferent locuinţei conform Art. 2 din contract . ------------------------------------

Art. 11. La data încheierii prezent ului contract CUMPĂRĂTORUL se obligă, în cond iţiile legii, să 

înscrie în favoarea VÂNZĂTORULUI, în cartea funciară, pe cheltuială proprie, interdicţia de înstrăina re 

prin acte intre vii, asupra imobilului identificat la Art. 1, pentru o perioadă de 5 ani de la data 

transferului dreptului de proprietate, potrivit dispoziţii lor legale.----------------------------------------------

Art. 12. (1) Părţile convin următoarele : VÂNZĂTORUL promite să vândă şi CUMPĂRĂTORUL 

promite să cumpere terenul aferent locuinţei identificat la art. 2 din prezentul contract, în cazul în 

care CUMPĂRĂTORUL doreşte sa transmită dreptul de proprietate asupra locuinţei prin orice 

modalitate (vânzare - cumpărare, donatie, contract de întretinere, etc.), la preţul stabilit la data 

cumpărării, prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat, aprobată de către 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu respectarea interdicţiei de în străinare potrivit prevederilor art. 

11 din prezentu I contract. --------------------------------------------------------------------------
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(2) Părţile convin următoarele: CUMPĂRĂTORUL înţelege să renunţe la dreptul de folosinţă asupra 

terenului la data cumpărării terenului, în condiţiile prevederilor art. 12 al. (1) din prezentul contract.-

-- (3) CUMPĂRĂTORUL se obligă să înscrie în cartea funciară convenţia de la art. 12 alin. (1) din 

prezentul contract. ------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 13. CUMPĂRĂTORUL este de acord şi consimte să nu solicite radierea interdicţiei de 

înstrăinare de 5 ani prin acte intre vii, decât după respectarea prevederilor art. 12 din prezentul 

contract. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 14. CUMPĂRĂTORUL declară că la data încheierii şi autentificării contractului, îndeplineşte 

toate dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv condiţiile stipulate la art. 10 din Legea nr. 152/1998, 

republicată si modificată şi se obligă să întocmească şi să depună toate documentele care sunt necesare 

pentru înregistrarea prezentului contract în evidenţele de carte funciară . Declară că a îndeplinit 

obligaţia de verificare a starii în care se află bunul imobil, a luat cunoştinţă de situaţia juridică a acestuia 

din extrasul de carte funciară nr. „ ... eliberat de O.C.P.1- B.C.P. I . Sibiu şi înţelege să cumpere de la 

VÂNZĂTOR imobilul mai sus arătat, la preţul şi în cond iţi ile prevăzute în prezentul contract cu al căru i 

conţinut se deci ară de acord. ----------------------------------------------------- ------------------------ ---------- . 

. Art. 15. CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite toate obligaţiile fiscale care decurg din tra~sferul 
dreptului de proprietate, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciara, costurile notariale, 

costurile legate de înscrierea şi radierea interdicţiei de înstrăinare, sarcinilor şi ipotecilor din cartea 

funciară, precum şi orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau desfiinţarea 

contractu I u i. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 16. CUMPĂRĂTORUL a achitat contravaloarea proprietăţii imobiliare la termenul şi în 

conditiile stabilite la Art. 4 şi Art. 8 din prezentul contract. -----------------------------------------------

Art. 17. De la data transferului dreptului de proprietate, CUMPĂRĂTORU L datorează impozitul 

pe proprietate, stabilit şi calculat in condiţiile prevăzute de l egislaţia în vigoare. ------------------

Art. 18. Responsabilitatea pentru declararea imobilului în vederea stabilirii ob l igaţiilor fiscale 

revine în totalitate CUMPĂRĂTORUL, inclusiv pentru virarea acestora în termen conform legislaţ iei în 

vigoare. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art 19. CUMPĂRĂTORUL se obligă să nu înstraineze imobilul identificat conform Art . 1, prin acte 

intre vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii acestuia.---------------------------------------------

Art. 20. CUMPĂRĂTORUL declară ca este de acord să facă parte şi să se înscrie în asociaţia de 

proprietari ce urmează a se constitui pentru blocul de locuinţe din care face parte imobilul cumpărat.--

2. Obligaţiile Vanzatorului ----------------------------------------------------------------------------

Art. 21. VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORUL contra evicţiunii , conform Art. 1695 din Cod 

Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat, imobilul nu este grevat. de sarcini şi nu s-au 

constituit drepturi rea le în favoarea altor persoane şi nu face obiectul nici unui litigiu.------·-----------

Art. 22. VÂNZĂTORUL îş i da acordul ca în baza contractului de vanzare-cumparare, să se 

îndeplineasca toate formalităţile legale privind înscrierea în evidenţele de publicitate imob iliară, în 

favoarea CUMPĂRĂTORUL, a dreptului de proprietate asupra imobilului ce constitu ie obiectul 

contractului, precum şi să noteze interdicţia de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioada de 5 ani de 

la data dobândirii. De asemenea, VÂNZĂTORUL îşi da acordul ca în baza contractului de vanzare

cumparare, să se îndeplineasca toate formalitati le legale privind înscrierea în evidenţele de publicitate 

imobiliară, în favoarea CUMPĂRĂTORUL, a dreptului de folosinţă asupra cotei-părţ i de teren aferente 

locuinţei identificate conform Art. 1 din contract, pe durata exi stenţei clădirii. ---------------- -----------
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Art. 23. Pentru locuinţa care face obiectul prezentului contract, s-a întocmit certificatul de 

performanta energetica a locuintei din data de .... , certificat întocmit de auditor energetic .......... , 

conform căruia locuinta este clasificata în clasa energetica „„. si a fost pus, în original, la dispozitia 

CUM PĂRĂ TOAR El, astăzi, data autentificării contractului.-----------------------------------------------------

VI. DESFI I NT A REA CONTRACTU LU I --------------------------------------------------------

Art. 24. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută în condiţiile în care CUMPĂRĂTOAREA 

nu îndeplineşte la data încheierii contractului cond iţiile stabilite la art. 10 din Legea nr. 152/1998 

re p u b I icata s i modificată.----------------------------------------------------------------------

Art. 25. ln cazul prevăzut la art. 24 din prezentul contract, imobilul reintra in proprietatea 

privata a VÂNZĂTORULUI, iar CUMPĂRĂTOARUL renunţă în mod expres la orice pretenţii, de orice 

natura fata de VÂNZĂTOR. Costurile privind radierea dreptului de proprietate al CUMPĂRĂTOAREI din 

cartea funciara şi restabilirea situatiei anterioare de carte funciară în favoarea VÂNZĂTORULUI revin în 

tota I itate CUM PĂRĂ TORULUI.----------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 26. Desfiinţarea de plin drept conduce la radierea de îndata a dreptului de proprietate a 

CUMPĂRĂTOARULU I asupra locuinţei din cartea funciara şi restabilirea situatiei anterioare in favoarea 

VÂNZĂTORULUI, precum şi la radierea oricăror sarcini înscrise asupra imobilului.--------------------------

Art. 27. Prezentul contract constituie titlu executoriu în favoarea VÂNZĂTORULUI, conform art. 

100 din Legea nr. 36/1995, pentru recuperarea de la CUMPĂRĂTOR a oricăror sume datorate ca urmare 

a încheierii, desfaşurării sau desfiinţării prezentului contract.----------------------------------------------------

Art. 28. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare. Dacă vreuna dintre 

prevederile prezentului contract devine nulă, inaplicabilă sau ilegală, în totalitate sau în parte, restul 

prevederilor vor rămâne în vigoare neschimbate, iar părţile se vor întâ lni cât mai curând posibil şi vor 

conveni cu bună credinţă asupra acceptării clauzei legale cea mai apropiată scopului contractului şi care 

a re un efect econom ic ega I.----------------------------------------------------------------------------------------------

VII. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRTl-------------------------------------------------------------------------

Art. 29. (1) În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valab il îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevazut in partea introductivă a 

prezentu I u i contract.--------------------------------------------------------------------------------------------------

( 2) ln cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire si se conside ră primită de destinatar la data menţionată de 

oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se consideră 

primită în prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediată.-----------------------------------------------------

(3) Partea careia ii este adresata notificarea va oferi raspunsul său celeilalte parti in termen de 

10 zi le lucratoare de la reception a rea notificari i. -----------------------------------------------------------------------

VI 11. FORT A MAJORĂ ----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 30. Forta majora exonereaza de raspundere partea pe care o invoca in cond iţiile legii, in 

cazul notificarii scrise prealabile in termen de 3 zile lucrătoare de la aparitia cazului de farta majora. 

I)(. LITl<ill ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 31. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor solutiona pe 

cale amiabila. ln cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre solutionare 

instantei judecatoresti competente din Municipiul Sibiu.--------------------------------------------------

><. O I S POZ ITI I FINALE ------------------------------------------------------------------------------------
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Art. 32. (1) Taxele aferente încheierii prezentului contract sunt suportate de CUMPĂRĂTOR, în 

sarcina căreia se află şi che ltuielile de int abulare.-------------------------------------

(2) Subsemnatele părţi declarăm că înaintea semnării, am citit personal actul, am constatat că 

exprimă voinţa noastră, am înţeles şi acceptăm efectele acestuia ş i solicităm autent ificarea lui.-----------

(3) Prezentul act se va depune, din oficiu, la biroul de carte funciară de către notaru l public.----

Tehnoredactat conform contractului cadru pentru vânzarea de locuinţe ANL stabi lit prin H.C.L. nr. 
„„„„„ ş i autentificat de , cu sediul în , într-un singur exemplar, azi data 
a utent ifi că ri i. ----------------------

Preşedinte de sedintă . . 
Tiberiu-Cornel Drăgan 

Contrasemnează 
Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 
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ANEXA 2 LA REGULAMENTUL DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR DE TIP ANL 

CONTRACT CADRU DE VANZARE cu plata preţului in rate 

I. PĂRTI LE: ---------------------------------------------------------------------------------------- -

1. Statul Român prin Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu 

sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, judeţul Sibiu, având cod fisca l 4270740, prin Societatea 

URBANA S.A., cu sediul în Sibiu, Str. Andrei Saguna, nr. 9, judeţul Sibiu, având cod fisca l R02684932 

în ca litate de mandatar, conform H.C.L. nr. , reprezentată de Director Deneral dl. 

___ _, CNP , domici liat in Sibiu, str. nr. _ , judetul Sibiu în 

ca litate de vânzător, numit în continuare, în cuprinsul actului, VÂNZĂTOR, pe de o parte, ş i -------- --

2. în calitate de cumpărător, numit în continuare, în cuprinsul actului, 

CUMPARATOR, pe de altă parte, au convenit la încheierea prezentului contract în următoarele 

condiţii :------------ ----------------------- ----------------------------------------- -------------------- - - - - -----------

11. 08 I ECTU L CONTRACTULUI: -------------------------------------------------------------

Art. 1. VÂNZĂTORUL vinde locuinţa A.N.L. compusa din: cu suprafaţa 

constru ită efectivă inclusiv părţile comune indivize în suprafaţă de - mp, cu suprafaţa utilă de 

_ ___ mp., cu părţile comune indivize în cotă de %: fundaţiile, zidurile despărţitoare 

dintre apartamente, planşeele, casa scări lor, holurile de la fiecare nivel respectiv de la subsol, 

acoperişul, branşamentele de apă, canalizare, energie electrică, gaz până la intrarea în apartament, 

situat în Sibiu judeţu/ Sibiu, înscris în c.f. nr. Sibiu, nr. cadastral -----------------

(2) Dreptul de proprietate asupra locuinţei A.N.L. mai sus mentionată, se transferă de la 

VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR, după achitarea integrală a preţului contractului, conform 

dispoziţiilor cap. IV din prezentul contract. Vânzătorul îşi rezervă proprietatea până la achitarea 

integrală a preţului, în condiţiile art. 1684 Cod Civil.------------------------------------------

Art. 2. Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, t itularul contractului 

dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupre cotei (suprafetei) de teren aferent locuinţei 

înscris în c.f. nr. Sibiu (nr. c.f. vechi nr. topografic vechi -), nr. cadastral 

____ pe du rata existenţei clădirii.------------------------------------------------------------------------------- -

Art. 3. Vânzarea imobilului ce face obiectul prezentului contract este reglementată prin: 

Legea nr. 152/1998 - republicată ş i actualizată, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locui nţe, H.C.L. nr. 

217 /2016 si H.C.L 218/2016. 

III. PREŢUL SI CONDIŢIILE DE PLATĂ --------------------------------------------------------------

Art. 4. Pretul contractului este compus din : valoarea de vanzare a locuinţei A.N .L. şi 

comis ionu l mandatarului vânzătorului ş i este de - lei ( )------------------------------

Art. 5. Valoarea de vanzare a locuinţei ANL descrisă la Art. 1. este de lei 

_ ____ ), I a ca re nu se aplică T. V .A., ----------------------------------------------------------------------

Art. 6. Preţul contractului l ocuinţei A.N .L. este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 

152/ 1998 - republicată şi actualizată respect iv Regulamentului aprobat prin HCL nr. fi ind 

obţinut prin însumarea următoarelor valori : -----------------------------------------------

- Valoarea de vânzare a locuinţe i ANL: __ lei ( }, la care nu se aplică TVA, 

reprezentând produsul dintre va loarea de investiţie a construcţiei, diminuată cu cont ravaloarea 
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sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţi e de 

durata normată de fun cţionare a clădirii, reţinută de administratorul locuinţelor, şi virată către A.N.L. 

şi actua l izată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică si coeficientul de 

0,90 aferent Municipiului Sibiu. 

- Comision vânzare (1% din valoarea actualizata de vânzare): lei { ____ ), inclusiv 

T. V .A-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 7. Preţul contractului în sumă de __ lei, ( ), se achită, cu respectarea 

prevederilor art. 4 al in. (3) din Legea nr. 70/2015, astfel: ----------------------------------------------------

a. Suma de (minimum 15% din pret) lei ( ___ ), cu titlu de avans preţ de vânzare al 

locuinţei, s-a achitat, în data de prin vi rament bancar, în contul Autorităţii Administraţiei 

Publice Loca le, CI F 42 707 40 ;------------------------------------------------------------------------------------

b. Suma de _ _ lei ( __ ) reprezentând comisionul, în data de în numerar, la 

casieria Societăţii Urbana S.A., CIF 2684932;---- ------------------------------------------------------------

c. Restul preţului contractului, în suma de lei ( ), plus dobânda în sumă de 

___ lei ( ), stabilită conform rt. 6 din prezentul contract, respectiv suma totală de 

____ lei ( ), se achită în rate lunare egale, pe o perioadă de: 

- maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzări i, venitul mediu pe membru de familie al 
titu larului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte sa lariu l mediu brut pe economie cu 
cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%; 
- maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie 
al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu 
cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%; 
- maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie 
al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe 
economie. 

Art. 8. Ratele lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a Băncii 

Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind 

aplicabilă la valoarea rămasă de achitat . Rata dobânzii de refe rinţă a Băncii Naţionale a României 

este cea valabilă la data încheierii contractulu i de vânzare-cumpărare şi rămâne neschimbată pe 

întreaga du rată a contractu I u i. ------------------------------------------------------------------------------------

Art. 9. Ratele se vor achita pentru luna în curs, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei luni, 

după cum urmează: prin ordin de plată în contul Societăţii Urbana S.A. nr. 

R039RNCB0227036057720001 deschis la B.C.R. Sibiu, CIF 2684932, sau la casieria Societăţii 

URBANA S.A., conform scadenţarului anexă la prezentul contract.---------------------------------------

Art . 10. Nicio plată efectuată prin ordin de p lată nu va fi considerată primită decât în 

momentul creditării contului bancar al Societăţii URBANA S.A. Dacă scadenţa plăţii coincide cu o zi 

de sâmbată sau duminică sau cu o sărbatoare legală în Romania, CUMPĂRĂTORUL va lua toate 

măsurile necesare pentru ca plata sa fie confirmată în contul Societăţii URBANA S.A. în ziua 

lu crătoa re care precede respectiva sâmbată, duminică sau zi de sărbătoare. ------------------- ------------

Art. 11. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL înregistrează întârzieri la plata ratelor, imputaţia 

plăţii se va face mai întâi asupra tuturor majorări lor de întârziere, în ordinea vechimii lor şi apoi 

asupra ratelor restante, în ordinea vechimii acestora.-----------------------------------------------------

Art. 12. Dovada achitării avansului şi a comisionului prevăzute la art. 6, o constituie 

document ele de p Iată.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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IV. DAREA - LUAREA ÎN PRIMIRE/RISCURl--------------------------------------------

Art. 13. (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus mentionat, se transferă de la 

VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR, după achitarea integrală a preţului contractului, cu îndeplinirea 

formalităţilor de publicitate cerute de lege, în baza adresei emise de Societatea URBANA S.A. în 

a ce st sens.--------------------------------------------------------------------------------------

( 2) locuinţa rămâne în administrarea Autorităţii Administraţiei Publice Locale Sibiu până la 

data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele CUMPĂRĂTORULUI.----------

(3) CUMPĂRĂTORUL a luat cunoştinţă despre starea locuinţei A.N.L. care face obiectul 

prezentului cont ract, aceasta corespunzând necesităţilor şi exigenţelor CUMPĂRĂTORULUI . 

Prezentul contract ţine loc de proces verba l de predare - primire a locuinţei, riscul bunului fiind 

transferat CUMPĂRĂTORULUI la data semnării prezentului contract.------------------------------------

Art. 14. Taxele şi impozitele privind imobilul mai sus menţionat sunt achitate la zi, azi, data 

semnării contractu I u i. ------------------------------------------------------------------------------------------------

V. DREPTURILE ŞI OBLIGATllLE PĂRTILOR-----------------------------------------

1. Drepturile şi obligatiile Cumparatorului :----------------------------------------------------

Art. 15. CUMPĂRĂTORUL declară că la data încheierii şi autentificări i contractului, 

îndeplineşte toate dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv condiţiile stipulate la art. 10 din Legea nr. 

152/1998, republicată şi modificată şi se obligă să întocmească şi să depună toate documentele 

care sunt necesare pentru notarea prezentului contract în evidenţele de carte funciară. Declară că 

a îndep linit obligaţia de verificare a stării în care se află bunul imobil, a luat cunoştinţă de situaţia 

juridică a acestuia din extrasul de carte funciară nr. „ ... „„ . .. eliberat de O.C.P.1- B.C.P.I . Sibiu ş i 

înţelege să cumpere de la VÂNZĂTOR imobilul mai sus arătat, la preţul şi în condiţiile prevăzute în 

prezentul contract cu al cărui conţinut se declară de acord.---------------------------------------------------

Art. 16. CUMPĂRĂTORUL se obligă, la data semnă rii contractului, în con diţ ii le legi i, să 

noteze prezentul contract în cartea funciară, pe cheltuială proprie, în condiţiile art. 902, pct. 9 din 

Cod Ci vi I . -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Art. 17. CUMPĂRĂTORUL se obligă, în cond iţiil e legii, să înscrie în favoarea VÂNZĂTORULUI, 

în cartea funciară, pe cheltuiala proprie, interdicţia de înstrăinare prin acte între vii, asupra 

imobilului identificat la Art. 1, pentru o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de 

proprietate, respectiv de la data intabulării definitive a imobilului, în condiţiile dispoziţiilor legale.-

Art. 18. (1) Părţile convin următoarele: VÂNZĂTORUL promite să vândă şi 

CUMPĂRĂTORUL promite să cumpere terenul aferent locuinţei identificate la art. 2 din prezentul 

contract, în cazul în care CUMPĂRĂTORUL doreşte să transmită dreptul de proprietate asupra 

locuinţei prin orice modal itate (vânzare - cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), la preţul 

stabilit la data cumpărării, prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat, 

aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, după dobândirea dreptului de proprietate 

asupra locuinţei identificate la art. 1 din contract şi cu respectarea interdicţiei de înstrăina re 

potrivit prevederilor art. 17 din prezentul contract .-----------------------------------------------------------------

(2) Părţile convin următoarele: CUMPĂRĂTORUL înţelege să renunţe la dreptul de folosinţă 

asupra terenului la data cumpărării terenului, în condiţ i ile prevederilor art. 18 al. (1) din prezentul 

contract.---------------------------------------------------------------------------------------------------------~----
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(3) CUMPĂRĂTORUL se obligă să înscrie în cartea funciară convenţia de la art. 18 alin. (1) din 

prezentul contract. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 19. CUMPĂRĂTORUL este de acord şi consimte să nu solicite radierea interdicţiei de 

înstrăinare de 5 ani prin acte între vii, decât după respectarea prevederilor art. 18 din prezentul 

contract. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 20. (1) În termen de 30 de zile de la data achitării integrale a preţului locuinţei, 

CUMPĂRĂTORUL se obligă să îndeplinească formalităţile de intabulare definitivă a locuinţei în 

cartea funciară, pe numele său, în baza adresei elibe rată de Societatea URBANA S.A. prin care se 

adeve reşte plata integrală a preţului, precum şi să înscrie locuinţa pe rolul său fiscal.--------------

(2) De asemenea, în termen de 30 de zile de la data achitării integrale a preţului locuinţei, 

CUMPĂRĂTORUL se obligă să noteze în cartea funciară data de la care curge perioada de 5 ani a 

interdicţiei de înstrăinare prin acte intre vii asupra imobilului identificat la Art. 1.----------

Art. 21. (1) CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite contravaloarea proprietăţii imobiliare la 

termenul şi în conditiile stabil ite la Art. 6 şi Art. 7 din prezentul contract.------------------------------

(2) Pentru neachitarea la termenul scadent a ratelor, CUMPĂRĂTORUL datorează majorări 

de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună 

sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 

stingerii su mei datorate i n ci usiv. -----------------------------------------------------------------

( 3} CUMPĂRĂTORUL are dreptul să achite în avans, în totalitate sau parţial, ratele rămase, 
inclusiv dobânda, până la achitarea integrala a preţului contractului.----------------------

Art. 22. (1) CUMPARATORUL poate so licita suspendarea executarii obligatiei de plata a 

ratelor pentru o perioada de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de catre autoritatile 

administratiei publice locale în conditiile in care CUMPARATORUL depune o cerere motivata cu 15 

zile înainte de data stabilita pentru plata ratei curente, insotita de acte doveditoare privind 

diminuarea veniturilor, concomitent Cumparatorul va instiinta societatea Urbana SA despre 

depunerea cererii de suspendare si modul de solutionare a acesteia.------------------------------------------

(2) Durata contractu lui nu se prelungeste cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, 

va io a rea ratelor lu na re fiind rec a Icu lata corespu nzator .-------------------------------------------------------

(3} Suspendarea executarii obl igat iei de plata a ratelor lunare poate fi solicitata doar dupa 

minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare si de maximum 3 ori pana la 

achita rea integra la a pretu I u i. --------------------------------------------------------------------------------------

Art. 23. CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite toate obligaţiile fiscale care decurg din 

transferul dreptului de proprietate, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funcia ră, costurile 

notariale, costurile legate de înscrierea şi radierea interdicţiei de înstrăinare şi a tuturor sarcinilor 

din cartea funciară, precum şi orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau 

desfiinţa rea contractu I u i. -------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 24. Până la data transferului dreptului de proprietate, CUMPĂRĂTORUL va executa 

toate lucrările de întreţin ere a locu inţei, modificări constructive, lucrăr i de amenajări, îmbunătăţiri, 

pentru o mai bună folosinţă a locuinţei ce face obiectul contractului, doar cu acordul prealabil, scris, 

al administratorului, dar acestea vor fi efectuate pe seama şi pe cheltuiala CUMPĂRĂTORULUI, fără 
drept de retenţie asupra lucrărilor efectuate ş i fără nici o plată din partea 

administratorului/ vânzătoru I u i locuinţei. ------------------------------------------------------------------------

Art. 25. De la data transferului dreptului de proprietate, CUMPĂRĂTORUL datorează 

CONTRACT CADRU DE VANZARE cu plata preţului in rate - pagina 4 din 6 



impozitul aferent locuinţe i ce face obiectul prezentului contract, stabilit şi calculat în condiţiile 

prevăzute de legislaţi a în vigoare. --------------------------------------------------------------------------------

Art. 26. CUMPĂRĂTORUL declară că este de acord să facă parte şi să se înscrie în asociaţia 

de proprietari ce urmează a se constitui pentru blocul de locuinţe din care face parte imobilul 

cumpărat.-------------------------------- ------------------------------------------------------------------

Art. 27. Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul contract este interzisă, 

potrivit dispoziţiilor art. 1315 Cod Ci vi 1.------------------------------------------------------------------------
Art. 28. Până la achitarea integrală a preţului contractului, se interzice cumpărătorului 

închirierea imobilului ce formează obiectul contractului, potrivit dispoziţiilor art. 1273 Cod Civil.----

2. Drepturile şi obligatiile Vânzătorului --------------------------------------------------------------

Art. 27. VÂNZĂTORUL garantează CUM PĂRĂTORUL contra evicţiunii, conform Art. 1695 din 

Cod Civil, referitor la dreptul de proprietate, imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit 

drepturi reale în favoarea altor persoane şi nu face obiectul nici unui litigiu.--------------------

Art. 28. Pentru locuinţa care face obiectul prezentului contract, s-a întocmit certificatu l de 

performanţă energetică a locuinţei din data de .. „„ . „ , certificat întocmit de auditor energetic „„„„ .. , 

conform căruia locuinţa este clasificată în clasa energetică „ „ . . . şi a fost pus, în original, la dispoziţia 

CUMPĂRĂTORULUI, astăz i , data aute ntifi cări i contractului.---------------------------------

VI. DESFIINŢAREA CONTRACTULUI ------------------------------------------------------

Art. 29. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută în condiţiile în care 

CUMPĂRĂTORUL nu îndeplineşte la data încheierii contractului condiţiile stabilite la art. 10, din 

Legea nr. 152/1998 repub licată şi modificată .---------------------------- ------------ -------------------------- --

Art. 30. (1) Prezentul contract se desfiinţează de plin drept - CUMPĂRĂTORUL fiind de drept 

în întarziere şi fără a mai fi necesară o alta formalitate prealabilă, fără intervenţia instanţei 

judecătoreşti, fără posibilitatea acordă rii unui termen de graţie, titularul contractului fiind de drept în 

intarziere, în situaţia în care CUMPĂRĂTORUL nu achită trei rate consecutive, acesta având obligaţia 

de a preda locuinţa la data notificată . ------------------------------------------------------------------

(2) Desfiintarea contractului prevazuta la alin. 1, nu opereaza cand sunt incidente 

prevederile art. 22 din prezentul contract, respectiv in cazul in care Primaria Sibiu dispune 

suspendarea executarii obligatiei de plata a ratelor pe o perioada de maximum 3 luni. 

(3) Prezentul contract se desfiinţează de plin drept - CUMPĂRĂTORUL fi ind de drept în 

întarziere şi fără a mai fi necesară o alta formalitate prea labilă, fără intervenţia instanţei 

judecătoreşti, fără posibilitatea acord ării unui termen de graţie, titularul contractului fiind de drept in 

intarziere, în situaţia în care CUMPĂRĂTORUL dupa expirarea perioadei de suspendare a executarii 

obligatiei de plata a ratelor lunare, nu achita prima rata corespunzatoare imediat acestei perioade 

de suspenda re. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 31. În cazul desfiinţării contractului în condiţiile art. 30 din prezentul contract, imobilul 

rămâne în proprietatea privată a VÂNZĂTORULU I, iar CUMPĂRĂTORUL este decăzut din dreptul de a 

solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.l. ş i urmând regimul 

prevăzut în art. 10, al. 3 din Legea nr. 152/1998, republicată şi modificată. --------------------- - - -

Art. 32. În caz de desfiinţare a prezentului contract, îmbunătăţirile aduse locuinţei de către 

CUMPĂRĂTOR cu respectarea sau nerespectarea prevederilor art. 21, vor rămâne câştigate spaţiului, 

fără vreo plată din partea administratorului sau vânzătorului locuinţei ş i fără dreptul 

CUMPĂRĂTORULUI de a putea invoca un drept de retenţie în ceea ce priveşte locuinţa . Lucrările de 

amenajare la spaţiul închiriat sunt considerate efectuate pe riscul şi în interesul personal şi exclusiv al 
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CUMPĂRĂTORULUI, fără a constitui o îmbogăţire fără justă cauză a administratorului/ vânzătorului 
locui nţei, în condiţile art. 1346 din Cod Civil.---------------------------------------------------------

Vll . NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRTl------------------------------------------------------------------------

Art. 33. (1) În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre 

acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 

introductivă a prezentu I u i contract.-------------------------------------------------------------------------------

( 2) În cazul în care notificarea se face pe cale poşta lă, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 

oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se 

consideră primită în prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediată.----------------------------------

(3) Partea căreia îi este adresată notificarea va oferi răspunsul să u celei lalte părţi în termen 

de 10 zi le lucrătoare de la recepţiona rea notifică rii. ----------------------------------------------------------------

VI 11. FORT A MAJORĂ------------------------------------------------------------------------------------

Art. 34. Forţa majoră exonerează de răspunde re partea care o invocă în condiţiile legii, în 

cazul notifică rii scrise prealabile în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţa 

majoră.-

IX. LITIGII ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 35. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor so luţiona 

pe cale amiabi l ă . În cazu l in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluţ ionare 
instanţei judecătoreşti competente din Municipiul Sibiu. ------------------------------------------------------X. 

O I S POZ ITI I FINALE -----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 36. Prezentul contract constituie titlu executoriu în favoarea VÂNZĂTORULUI, conform 

art. 100 din Legea nr. 36/1995, pentru recuperarea de la CUMPĂRĂTOR a oricăror sume datorate 

ca urmare a încheierii, desfaşurării sau desfiinţării prezentului contract.------------------------

Art. 37. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Dacă vreuna 

dintre prevederile prezentului contract devine nulă, inaplicabilă sau ilegală, în totalitate sau în 

parte, rest ul prevederilor vor rămâne în vigoare neschimbate, iar părţile se vor întâ lni cât mai 

curând posibil şi vor conveni cu bună credinţă asupra acceptării clauzei legale cea mai apropiată 

scopului contractului ş i care are un efect economic egal.----------------------------------------------------------

Art. 38. (1) Taxele aferente încheierii prezentului contract sunt suportate de CUMPĂRĂTOR, 

în sarcina căruia se află şi cheltuielile de întabulare.---------------------------------

(2) Subsemnatele părţ i declarăm că înaintea semnă rii , am citit personal actul, am constatat 

că exprimă voinţa noastră, am înţeles şi acceptăm efectele acestuia şi solicităm autentificarea lui.--

(3) Prezentul act se va depune, din oficiu, la biroul de carte funciară de către notarul publ ic.

Tehnoredactat conform contractului cadru pentru vânzarea de locuinţe AN L stabilit prin 

H.C.L. nr. 313/2017, şi autentificat de cu sediul în într-un singur 

exemplar, azi data autentificării.----

Preşedinte de şedinţă 

Tiberiu-Cornel Drăgan Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 
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ANEXA 3 LA REGULAMENTUL DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR DE TIP ANL 

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE TEREN AFERENT LOCUINTA ANL 

I. J>Ăll.'J'll..E:: ----------------------------------------------------------------------------------

l. Municipiul Sibiu prin Consiliul I...ocaJ al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, 

str. Samuel Brukenthal, nr. 2, judeţul Sibiu, având cod fiscal 4270740, prin Societatea 
UlIBANA S.A., cu sediul în Sibiu, Str. Andrei Saguna, nr. 9, judeţul Sibiu, având cod fi scal 

R02684932 în calitate de mandatar, conform H.C.L. nr .... .. reprezentată de Director General 

...•......... , cetăţean român, născut la data de ............... , în mun ......... , jud .......... , domici liat în 

mun ..... .. „ .. „ .......... .. „. „ nr .. „ sc .. „ et. .„ ap ... „ j ud ... „ identificat prin CI seria .„ nr ..... , 

emisă de ..... la data de .... „ CI valabilă până la data de .... , CNP ... , în calitate de vânzător, 

numit în continuare, în cuprinsul actului, VÂNZĂTOR, pe de o parte, şi --------------------------

2. „„ ...... „„„„„ cetăţean român, domiciliat în mun ..... , str .... , nr ... , se„., et. „, ap ... „ 
jud. „., identificat prin C.I. seria ... nr ... „ emisă de .„ la data de „.„ C.I. valabilă până la data 
de „„, CNP ... şi soţul/soţia „ .... „ ... , cetăţean român, domiciliat în mun. „„, str .. „, nr. „, se„., 
et ... , ap . . „, jud. „., identificat prin C.I. seria ... nr . ... , emisă de „ . la data de „„, C.I. 
valabilă până la data de .... , CNP ... , căsătoriţi sub regimul matrimonial al comunităţii 
legale de bunuri, în calitate de cumpărător, numiţi în continuare, în cuprinsul actului, 
CUMP ARA TOID, pe de altă parte, au convenit la încheierea prezentului contract în 
următoarele condiţii:-----------------------

In baza dispozi~ilor Hotărârii Consiliului Local nr. ......... privind aprobarea 
Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL situate pe raza mun. Sibiu şi a contractelor 
cadru de vânzare pentru locuinţele de tip ANL, modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr .. „ .......... , în baza dispoziţii lor Hotărârii Consiliului Local nr. ....... privind 
aprobarea preţului de vânzare a imobilului-teren proprietatea privată a mun. Sibiu, situat în mun. 
Sibiu, str .... , nr ... , aferent blocului de locuinţe ANL, .şi a Raportului de evaluare nr ............. . 
întocmit de ............. „ înregistrat cu nr ..... la Primăria Mun. Sibiu, a intervenit prezentul contract 
de vânzare-cumpărare asupra cotei de .... din întregul teren intravilan categoria de folosinţă curţi, 
construcţii în suprafaţă totală clădită şi neclădită de .. „. m.p„ înscris în C.F. nr. ... a localităţii 
Sibiu (nr. C.F. vechi „. a localităţii Sibiu, nr. top ...... ), A I, nr. cad ..... , respectiv suprafaţa de 
.... mp, teren aferent apartamentului nr. „.„ scara .„ etaj .. , compus din: „.„ cu suprafaţa 
construită efectivă inclusiv părţile comune indivize în suprafaţă de ... mp, cu suprafaţa utilă de 
.. .. mp„ cu părţile comune indivize în cotă de ..... % (.„ m.p.): fundaţii le, zidurile despărţitoare, 

planşeele, casa scărilor , holurile, centralele termice de la parterul scărilor ... „ acoperişul, 
branşamentele de apă, electricitate, gaz şi energie termică până la intrarea în apartamente, situat 
în mun. Sibiu , str. . .. nr ... , scara .. , etaj .. jud. ibiu, înscris în C.F. nr .... a localităţii Sibiu, 
Al, nr. cad .... „ aparatment dobândit prin cumpărare, în baza Contractului de vânzare
cumpărare autentificat sub nr .... I de notar public .. „cu sediul în .... , după cum urmează: 

I I. OBIECTU I.. CO NTll.A CTU L Ul: -----------------------------------------------------------

Art. l. V ÂNZĂTORUI... vinde cota indiviză de ....... parte( ... %) din Întregul teren 
intravilan categoria de folosinţă curţi, construcţii în suprafaţă totală clădită şi neclădită de „„ 
m.p., Înscris în C.F. nr ..... a localităţii Sibiu (nr. C.F. vechi .... a localităţii Sibiu, nr. top ..... ), 
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Al, nr. cad ..... , respectiv suprafaţa de .... mp, teren aferent apartamentului nr .... , scara .. . , etaj 

... , compus din: ..... , cu suprafaţa construită efectivă inclusiv părţile comune indivize în 
suprafaţă de .... mp, cu suprafaţa utilă de ... mp., cu părţile comune indivize în cotă de ... % ( .... 
m.p.): ( exemplu fundaţiile, zidurile despărţitoare, planşeele, casa scărilor, holurile, centralele 

termice de la parterul scărilor .... , acoperişul, branşamentele de apă, electricitate, gaz şi energie 

termică) până la intrarea în apartamente, situat în mun. Sibiu, str ..... , . nr .... , scara D ... etaj 

... jud .... , Înscris în C.F. nr ..... a localităţii Sibiu, Al, nr. cad ....... ------------------------------------

Domeniul Privat al mun. Sibiu este proprietar asupra cotei de .... parte din întregul 
teren intravilan categoria de folosinţă curţi, construcţii în suprafaţă totală clădită şi neclădită 
de ... m.p., înscris În C.F. nr .... a localităţii Sibiu, de sub asupra imobilului Al, drept înscris 

în CF cu încheierea nr. .... cf , cumpărătorii având intabulat un drept de folosinţă asupra 

terenului aferent apartamentului or. . .. , conform celor de sub C33.1, C33.2 asupra 

imobilului Al, in baza contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr ..... de catre 

BNP .... , drept înscris în CF, cu încheierea nr ..... ./ . --------

Dreptul de proprietate asupra cotei de .... % ce reprezinta teren aferent apartamentului 
nr .. , mai sus mentionat se transfera de la Vanzator la Cumparator, azi, data semnarii 
prezentului contract. I Dreptul de proprietate asupra cotei de ..... ce reprezintă teren aferent 
apartamentului nr ..... , mai sus mentionat, se transferă de la VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR, 
la data achitării integrale a preţului contractului, conform dispoziţii lor cap. IV din prezentul 
contract. Vânzătorul îşi rezervă proprietatea până la achitarea integrală a preţului, în condiţiile 
art. 1684 Cod Civil 

III. PREŢUL SI CONDIŢIILE DE PLATĂ ---------------------------------------------------

Art. 2. Pretul contractului este compus din: valoarea de vanzare a cotei de „. % ce 
reprezintă teren aferent apartamentului nr .... , stabilit în conformitate cu prevederile HCL nr .... şi 

comisionul mandatarului vânzătorului în cuantum de I% din valoarea terenului şi este de EUR 
(eur), la care se adauga TVA de 19%, respectiv suma de .... EUR (eur). 

Art. 3. Preţul contractului este stabilit în conformitate cu prevederile HCL nr ..... , fiind 

obţinut prin însumarea următoarelor valori: ---------------------------------------
- Valoarea de vanzare a terenului: lei (), la care se adauga TVA de 19%, respectiv 

suma de EUR (eur). 
- Comision vânzare (1 % din valoarea de vânzare): lei (), la care se adauga TVA de 

19%, respectiv suma de EUR (eur).----------------------------

Art. 4. Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei A.N.L. stabilit în conformitate cu 

prevederi le HCL nr ...... este de .... Euro/mp, la care se adauga TVA de 19% , cu menţiunea 
că preţul de vânzare se va achita în moneda LEI, calculat la cursul de schimb al BNR de la 
data prezentului contract, respectiv de 1 EUR= .--------------------------------

Art.5. Preţul contractului în sumă de ............ ... ...... a fost achitat de către cumpărători astfel: 
a. Suma de ............ , reprezentând preţ de vânzare al terenului, s-a ach itat, în data de .... , 

prin virament bancar, conform OP nr ... eliberat la data de ... de ... , în contul R039TREZ 5765 
0220 5XO 1 9344 al Autorităţii Administraţiei Publice Locale, CIF 14 716345 deschis la 
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Trezoreria Sibiu;-------

b. Suma de lei O reprezentând comisionul, s-a achitat, în data de ... , prin virament 

bancar, conform OP nr .... eliberat la data de .... de Banca .... , în contul S.C. Urbana S.A. , CIF 

2684932;--------
Art. 6. Dovada achitării a pretului contractului prevăzut la art. 5, o constituie 

documentele de plată -OP-urile vizate de banca insolite de extrasul de cont al cumparatoarei---

IV. DAREA - L UAREA ÎN PRIMIRE/RISCURI-------------------------------------------

Art. 7. (1) Dreptul de proprietate, cât şi posesia asupra imobilului sus menţionat, se 

transferă de la VÂNZĂ TOR la CUMPĂRĂ TORl, astăzi data încheierii şi autentificării 
prezentuJuj contract, cu taxele ş i impozitele achitate la zi./ la data achitării integrale a preţului 

contractului, cu îndeplinirea formalităţi lor de publicitate cerute de lege, în baza adresei emise 

de Societatea URBANA S.A. în acest sens------------------------------

(2) De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile ş i riscurile trec 

asupra CUMPĂRĂTORILOR, cu obligaţia acestora de a declara proprietăţile imobiliare în 
vederea stabilirii o bi igaţiilor fi scale.----------------------------------------------------------------------

(3) Taxele şi impozitele privind imobilul mai sus menţionat sunt achitate la zi, 

azi, data semnări i con trac tul ui. -----------------------------------------------------------------------------

Art. 8. ( I) Ca urmare a încheierii prezentului contract subsemnatele părţi solicităm 

radierea din CF-ul apartamentului ş i din CF-ul terenului a convenţiei prin care 
cumpărătorii s-au obligat să cumpere terenul aferent apartamentului, aceasta rămânând 
fără obiect.------------

(2) Ca urmare a încheierii prezentului contract CUMPĂRĂTORII înţeleg să 
renunţe la dreptul de folosinţă asupra terenului aferent apartamentului , în acest sens solicitând 

rad ierea din CF-ul terenului a dreptului de folosinţă asupra terenului dobândit prin 
cumpăra re.---------------

(3) Ca urmare a încheierii prezentului contract, părţile convin şi solicită 

radierea din CF-ul apartamentului şi din CF-ul terenului a interdicţei de înstrăinare a 

apartamentului prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de 
proprietate (daca e cazul). 

V. DREPTURILE SI OBLIGAJIILE PĂRŢILOR-----------------------------------------

1. Drepturile şi obligatiile Cumparatorului: -------------------------------------------------
Art. 9. CUMPĂRĂTORUL declară că a îndeplinit obligaţia de verificare a stării în care 

se află bunul imobil, a luat cunoştinţă de situaţia juridică a acestuia din extrasul de carte 

funciară nr. ..... .. ..... eliberat de O.C.P.I- B.C.P.I . Sibiu şi înţelege să cumpere de la 

VÂNZĂ TOR imobilul mai sus arătat, la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract 

cu al cărui conţinut se declară de acord.-------------------------------------------------------------------

Art. 10. CUMPĂRĂ TORUL se obligă să achite toate obligaţiile fiscale care decurg din 
transferul dreptului de proprietate, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, 
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costurile notariale, costurile legate de înscrierea ş i radierea interdicţiei de înstrăinare şi a 
tuturor sarcinilor din cartea funciară, precum şi orice alte costuri legate de încheierea, 

executarea, modificarea sau desfiinţarea contractu I ui. --------------------------------------------------
Ar t. 11. De la data transferului dreptului de proprietate, CUMPĂRĂ TORUL datorează 

impozitul aferent terenului ce face obiectul prezentului contract, stabilit şi calculat în condiţiile 
prevăzute de legi slaţ ia în vigoare. -------------------------------------------------------------------------

2. Drepturile şi obligatiile Vânzătorului -----------------------------------------------------
Art. 12. VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORUL contra evic~unii, conform 

Art. 1695 din Cod Civil, referitor la dreptul de proprietate, imobilul nu este grevat de sarcini şi 

nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane şi nu face obiectul nici unui litigiu.----

Art. 13 VÂNZĂTORUL îşi da acordul ca în baza contractului de vanzare-cumparare, să 
se îndeplineasca toate formalităţile legale privind înscrierea în evidenţele de publicitate 
imobiliară, în favoarea CUMPĂRĂTORILOR, a dreptului de proprietate asupra imobilului 
teren ce constituie obiectul contractului, precum şi să se radieze toate notările menţionate în 
prezentul act, inclusiv interdicţia de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioada de 5 ani de la 
data dobândirii ( daca e cazul). -----------------------------------------------------------------------------

VI. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRTI-------------------------------------------------------------------

Ar t. 14. (1) În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre 
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 
introductivă a prezentu I ui contract.------------------------------------------------------------------------

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată 
de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se 
consideră primită în prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediată.--------------------------

(3) Partea căreia îi este adresată notificarea va oferi răspunsul său celeilalte părţi în 
termen de 1 O zile I ucrătoare de la recepţionarea notificării.--------------------------------------------

VI I. FORT A MAJORĂ---------------------------------------------------------------------------

Art. 15. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, 
în cazul noti ficării scrise prealabile în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţa 
majoră.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. L,ITJ(;II ---------------------------------------------------------------------------------------

Ar t. 16. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor 
soluţiona pe cale amiabilă. În cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis 
spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din Municipiul Sibiu. --------------------------

I)(. ])ISJ>O~ITII F'll'IAI...F: -----------------------------------------------------------------------

Art. 17. Prezentul contract constituie titlu executoriu în favoarea VÂNZĂTORULUI, 
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conform art. 10 I din Legea nr. 36/1995, pentru recuperarea de la CUMPĂRĂ TOR a oricăror 
sume datorate ca urmare a încheierii, desfaşurării sau desfiinţării prezentului contract.-----------

Art. 18. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Dacă 

vreuna dintre prevederile prezentului contract devine nulă, inapl icabilă sau ilegală, în totalitate 
sau în parte, restul prevederilor vor rămâne în vigoare neschimbate, iar părţile se vor întâlni cât 

mai curând posibil şi vor conveni cu bună credinţă asupra acceptării clauzei legale cea mai 
apropiată scopului contractului şi care are un efect economic egal.-----------------------------------

Art. 19. (1) Taxele aferente încheierii prezentului contract sunt suportate de 

CUMPĂRĂ TOR, în sarcina căruia se află şi cheltuielile de întabulare.-----------------------------

(2) Subsemnatele părţi declarăm că înaintea semnării , am citit personal actul, am 
constatat că exprimă voinţa noastră, am înţeles şi acceptăm efectele acestuia ş i sol icităm 

autentificarea lui.--

(3) Prezentul act se va depune, din oficiu, la biroul de carte funciară de către notarul 

public.--
Tehnoredactat şi autentificat la sediul Societatăţii Profesionale Notariale „„.„.„„.„„.„.„„„„. 

VÂNZĂTOR 
Municipiul Sibiu 

lor prin Consil iul Local al Municipiului Sibiu, 

prin Societatea URBANA S.A„ 

reprezentată de 

Director General dl. ss. 

Preşedinte de şedinţă 
Tiberiu-Cornel Drăgan 

ss. 

ss. 

CUMPĂRA TOR 

Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 
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