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Domnule Presedinte de sedinta,

Subsemnatul CATARANCIUC DANIELA domiciliat in strada Bucovina , nr.
46H, bi. B8 , apt. 2, posesor al CI seria XT, nr.737312 in calitate de chirias in locuinta
ANL in care am domiciliul, interesat de achizitia locuintei unde am calitatea de chirias, cu prima
cerere de achizitie depusa in anul 2017, prin prezenta formulez urmatoarea

CONTESTATIE

Ia PROJECTUL DE HOTARARE DE CONSILIU LOCAL nr. 349 din 25.07.2022
pentru aprobarea preturilor de vanzare a locuintelor ANL, publicat pe site-ui Primariei
Municipiuiui Botosani in data de 26.07.2022 Ia sectiunea CONVOCARE de Sedinta Ordinara
a Consiliului Local in data de 28.07.2022, nr. curent 28 deoarece vaioarea de vanzare flu a fost
diminuatat cu amortizarea calculata potrivit legii si din acest motiv nu respecta urmatoarele acte
legislative/hotarari de consiiiu local prin care valoarea de vanzare se diminueaza cu amortizarea
calculate potrivit legii:

1) HOTARAREA nr. 1.174 din 28 octombrie 202lprivind modificarea ~i
completarea Normelor metodo1o~ice pentru punerea In aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind Inflintarea Agen~iei Nationale pentru
Locuinte, aprobate prin Hotàrârea Guvernului nr. 962/2001, in care este stipulat:

La articolul 19’~2, alineatul (4) se modificà ~i va avea urmätorul cuprins:

(4) Valoarea de vârizare a Iocuir4ei se stabile~te potrivit prevederilor art. 10 aIm. (2) lit. d) ~i e)
din Legea fir. 152/1 998, republicatä, cu modificärile ~i completarile ulterioare, Ia data vârizärii
acesteia. Valoarea de vânzare a locuintei reprezintã valoarea de investitie a Iocuin;ei, dimiriuatã
cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investitiei,
calcuiatà In functie de durata normatã de functionare a clãdirii, retinuta de autoritãtile
administratiei pubi ice locale, ale sectoarelor municipiului Bucure~ti ~i/sau centrale, ~i viratä cãtre
A.N.L. conform prevederilor art. 8 aIm. (13) din Legea fir. 152/1998, republicatä, cu modificärile
~i completarile ulterioare. Valoarea obtinutà se diminueazà cu amortizarea
calculatá, potrivit legii, ~i se actualizeazá cu rata inflatiei, comunicatá de
Institutul National de Statisticà, pentru perioada cuprinsá Intre data punerii
In functiune a locuintei ~i data vänzárii acesteia, data vánzárii find
consideratã data depunerii cererii de achizitionare a loduintei, cu respectarea
prevederilor art. 10 aIm. (1) din Legea nr. 152/1998, republicatá, cu
modificärile ~i completárile ulterioare. Valoarea actualizatà se pondereazá CU

coeficientul preväzut la art. 10 aim. (2) lit. dAl) din Legea nr. 152/1998,



republicatá, cu modificárile ~i completàrile ulterioare, conform modelului
prevàzut In anexa nr. 23
(8) Pentru stabilirea pre~u1ui final de vânzare a locuintei, la valoarea de vânzare calculatã
conform prevederilor aim. (4) se adauga comisionul de pânã la 1% al unitätii prin care se
efectueazã vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta ~i vânzare. Cota de panã Ia 1%
se aplicä la valoarea de vânzare calculatã a locuintei, stabilitä conform art. 10 aim. (2) lit. d) teza
Intâi din Legea nr. 152/1998, republicatã, cu modificArile ~i completArile ulterioare.
Anexa nr. 4(Anexa nr. 23 Ia normele metodologice)
EXEMPLUDE CALCUL al valorii de vânzare

I. Elemente de calcul

3. Se determinà amortizarea (A), calculatà In conformitate cu prevederile art. 14 din
Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate In
patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor
nr. 3.471/2008, cu modificárile ~i completàrile ulterioare, ~i viratà cátre Agen~ia Nationala
pentru Locuinte, denumità In continuare A.N.L., Conform prevederilor art. 8 aIm. (13) din
Le~ea nr. 152/1998 privind Infiintarea A.N.L., republicatà, cu modificárile ~i coinpletàrile
ulterioare.

2) ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 24 iunie 2021 pentru modificarea Legii
nr. 152/1998 privind Inflintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, astfel:

La articolul 10 alineatul (2), literele d) si ç~j~) vor avea urmAtorul cuprins:
d) valoarea de vânzare a locuintei se calculeazA de cãtre autoritatile administratiei publice locale
~i ale sectoarelor municipiuiui Bucure~ti sau de cãtre operatorii economici In a cãror administrare
se aflã imobilele respective, precum ~i de cAtre autoritatile administratiei publice centrale din
domeniul Invatamântului, respectiv din domeniul sanatatii sau de cätre unele unitati aflate In
subordinea on sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii. Valoarea de vânzare reprezintä
vaioarea de investitie a construcçiei, diminuatä cu contravaloarea sumelor rezuitate din
cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investitiei, calculatã In functie de durata normatA de
functionare a ciAdirii, retinuta de autoritãtile administratiei publice locale, ale sectoarelor
municipiului Bucure~ti ~i/sau centrale, ~i viratã cätre A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin.
(13) si actualizatã cu rata inflatiei, comunicatA de cãtre Institutul National de Statisticã. Rata
mnflatiei se calculeazä de la data punerii In functiune a Iocuintei pânà Ia data vânzãrii acesteia.
Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliarA, evidenta ~i vânzare, unitAtile
prin care se efectueazã vânzarea, potrivit iegii, beneficiazã de un comision de pânã la 1% din
valoarea de vânzare calculatã a Iocumntei, comision care se include, impreunä cu valoarea de
vânzare a Iocuintei, In pre~ul final de vânzare al acesteia;

dAl) valoarea de vânzare stabilità, conform prevederilor lit. d), se
pondereazá, numai dupá diminuarea cu amortizarea calculatã si actualizarea
cu rata inflatiei, cu un coeficient determinat In functie de ierarhizarea
localitàtilor pe ranguri, stabilitá prin Legea nr. 351/2001, cu modificárile ~i
completárile ulterioare, asifel:



Coeficient de
Rangul localitätii ponderare
0 - Bucure~ti 1,00
I - municipii de importantà nationala 0,95
II - municipii de importanta interjude~eanA 0,90
III - ora~e 0,85
IV - sate re~edintà de comunã 0,80
V - sate componente ale comunelor ~i sate apar~inând municipiilor ~i
ora~e1or 0,80

3) HCL Botosani 85/2019 Si modificatprin HCL I 13/30.03.2022-Regulamentul de
vanzare a locuintelor ANL

Totodata va mai aducem Ia cunostinta Ca:

a) La stabilirea valorii de vanzare a locuintelor, SC LOCATIVA SA Botosani, a avut
in vedere adresa nr. 10809/CT/12.05.2022, emisa de catre Primaria Municipiului
Botosani, in care se specifica faptul ca “ pentru locuintele ANL inregistrate in
contabilitatea Municipiului Botosani nu s-a calculat amortizarea “.

Dar, din adresa, flu rezulta ca flu se calculeaza si diminueaza amortizarea din pretul
de vanzare, conform acteor normative specificate anterior ci doar ca nu s-a calculate
amortizarea pana Ia momentul de fata.

b) Prin precizarile referitoare Ia modificarile aduse legii 152/1998, de catre
conducerea ANL prin domnul director general Adrian Chitescu cu numarul
28138/10.12.2021 se specifica clar faptul ca “valoarea se diminueaza cu
amortizarea calculate, potrivit legii”;

c) Pentru apartamentele ANL vandute pana in acest moment, de exemplu pentru cele
vandute in anul 2020, prin HCL 3 13/26.10.2020 in formula de calcul a fost
dimineata amortizarea. Deci, amortizarea este calculata si evidentiata

d) In raportul de specialitate numarul TNT 4256/20.07.2022 intocmit de Directia
Economica/ Serviciul Patrimoniu nu este trecut temeiul legal in care se prevede ca
pentru imobilele aflate in proprietate private a statului nu a fost inregistrata
amortizarea

e) In practica de vanzare a locuintelor ANL la nivel national a fost dimineata
amortizarea din valoarea de vanzare(ex. UAT Braila, UAT Focsani, UAT
Dorohoi etc)



Avand in ye ere ce e enumerate mal sus,

SOLICIT

Punerea in acord a Proiectului de hotarare Cu:

- HOTARAREA nr. 1.174 din 28 octombrie 202lprivind modificarea ~i
completarea Normelor metodologice pentru punerea In aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind Infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate
prin Hotàrârea Guvernului nr. 962/2001;

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 24 iunie 2021 pentru modificarea Legli
nr. 152/1998 privind Infiintarea Agen~iei Nationale pentru Locuinte;

- Regulamentul de vanzare a locuintelor ANL aprobat prin HCL Botosani nr 85/2019
si modificat prin HCL 113/30.03.2022.

Va multumesC!

Cu Data, O~ ~2O~s~


