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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile Amnţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr. 2, 
bloc DM 2, ap. 7, în favoarea titularului contractului de închiriere

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 39001 din 19.05.2023 al Primarului municipiului Zalău şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică şi al 
Direcţiei Economice nr. 39308 din 22.05.2023;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Prevederile Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Zalău nr.23 din 25.01.2022 

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL;
- Cererea nr. 35598 din 09.05.2023 a titularei contractului de închiriere nr. 25697 din 

06.05.2015;
- Prevederile art. 8 alin. 2, art. 10 ( astfel cum a fost modificat prin art.l din Legea 

nr. 318/2022) şi ale art. 11 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe şi ale art. 19^2 din 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;

- Prevederile art. 693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin.(6), lit. b), art. 139 alin. (2) şi ale 

art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Aprobarea vânzării cu achitarea integrală a preţului final în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din surse 
proprii ale beneficiarului şi din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare 
autorizate, în favoarea dnei Pop Bianca Elena, titular al contractului de închiriere nr. 
25697/06.05.2015, având ca obiect locuinţa ANL, proprietate privată a Statului Român, 
situată pe strada Viitorului, nr. 2, bloc DM2, ap.7, înscrisă în CF nr. 64091-C1-U7 Zalău, 
cu nr. cadastral 64091-C1-U7, în suprafaţă utilă de 38,94 m^, fără a fi condiţionată de 
vârsta solicitantei şi fără interdicţie de vânzare.

Art.2. Preţul de vânzare al locuinţei ANL este de 169334,21 lei, care se compune din:
- 167657,63 lei - valoarea de vânzare a locuinţei, rezultată din fişa de calcul(Anexal) 

Suma se virează ciătre ANL Bucureşti;
- 1676,58 lei - comision de vânzare de 1%, calculat asupra valorii locuinţei, care 

revine Municipiului Zalău.
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Art.3. Aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, în cuantum de 
4530,00 lei, cuantum calculat conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, pe o perioadă de 99 
ani, în favoarea dnei Pop Bianca Elena, asupra cotei părţi de teren de 25/332, din terenul în 
suprafaţă de 332 mp, aferent locuinţei situată pe strada Viitorului, nr. 2, bloc DM2, ap.7, 
teren proprietate privată a Municipiului Zalău, înscris în CF 64091 Zalău, cu nr. cadastral 
64091.

Art.4. La data încheierii contractului de vânzare în formă autentică se va achita din 
surse proprii suma de 27000,01 lei, care include şi comisionul de 1% al unităţii administrativ 
teritoriale de 1676,58 lei, precum şi valoarea superficiei, în cuantum de 4530,00 lei. 
Diferenţa în cuantum de 146864,20 lei se va achita în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din credite contractate de 
beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului.

Art.5. Aprobarea Contractului de vânzare a locuinţei construite din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe cu achitarea integrală a preţului final în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din surse 
proprii ale beneficiarului şi din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare 
autorizate, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.6. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze consilierul juridic care 
va semna, în numele şi pe seama Municipiului Zalău, contractul de vânzare a locuinţei ANL 
în formă autentică, precum şi actul de constituire a superficiei, în condiţiile aprobate prin 
prezenta hotărâre, în termen de maxim 60 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 
Taxele necesare transferului dreptului de proprietate şi înscrierea acestuia în evidenţele de 
publicitate imobiliară, precum şi taxele aferente constituirii şi înscrierii dreptului de 
superficie sunt în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

Art.7. La data încheierii contractului de vânzare în formă autentică încetează de drept 
Contractul de închiriere nr. 25697/06.05.2015.

Art.8. Responsabilitatea urmăririi derulării contractului revine Direcţiei Patrimoniu 
din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.lO. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- solicitantul cererii;
- Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Voturi: **pentru^*
**împotrivă"
*>abţinerV’

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

Aîntocmit 1 ex. 
Andrada Mok X ■Olovan
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Nr. 39001 din 19.05.2023

Referat de aprobare
a Proiectului de hotărâre privind vânzarea locuinţei construită din fondurile 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, 
str.Viitorului, nr.2, bloc DM2, ap.7, cu nr. cadastral din CF 64091-C1-U7, 

în favoarea titularului contractului de închiriere

Cererea înregistrată sub nr. 35598/09.05.2023 la Primăria Municipiului Zalău, prin 
care se solicită cumpărarea locuinţei ANL, situată în Zalău, str.Viitorului, nr.2, bloc 
DM2, ap.7, înscrisă în CF nr. 64091-C1-U7 Zalău, cu nr. cadastral 64091-C1-U7, în 
suprafaţă utilă de 38,94 m^, cu achitarea integrală a preţului final în termen de maximuiti 
5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din surse 
proprii ale beneficiarului şi din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare 
autorizate.

Contractul de închiriere nr. 25697/06.05.2015, încheiat între Municipiul Zalău şi dna 
Pop Bianca Elena, are valabilitate până la data de 31.08.2023.

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează şi se administrează 
conform prevederilor Legii nr. 152/1998 şi a Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind 
aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL cu anexele acestuia, în 
conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998.

Actele depuse de dna Pop Bianca Elena, prin care confiimă faptul că îndeplineşte 
condiţiile obligatorii pentru a achiziţiona locuinţa ANL, al cărei chiriaş este în prezent şi 
prin care solicită achitarea integrală a preţului final al locuinţei ANL, din surse proprii şi 
din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate.

Preţul de vânzare al locuinţei ANL, în cuantum de 169334,21 lei, este compus din 
valoarea de vânzare a locuinţei ANL calculată în baza valorii de investiţie, în cuantum de 
167657,63 lei şi comisionul de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, 
publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare, ce revine Municipiului Zalău, în cuantum de 
1676,58 lei.

Valoarea superficiei (99 ani) pentru cota parte de teren aferent locuinţei ANL, 
aflat în proprietatea Municipiului Zalău, în suprafaţă de 332 mp, conform extrasului de 
carte funciară nr. 64091, este în cuantum de 4530 lei, iar împreună cu preţul de vânzare 
formează preţul final al locuinţei, în cuantum de 173864,21 lei.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 
57/2019 privind codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str.Viitorului, nr.2, bloc 
DM2, ap.7, cu nr. cadastral din CF 64091-C1-U7, în favoarea titularului 
contractului de închiriere şi, solicit Consiliului Local al Municipiului^Zălău, să 
analizeze şi să hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău 
Ionel Ciunt

#
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
NR. 39308 din 22.05.2023

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind vânzarea 

locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în 
municipiul Zalău, str.Viitorului, nr.2, bloc DM2, ap.7, 

în favoarea titularului contractului de închiriere.

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 39001/19.05.2023 a Proiectului de hotărâre privind 

vânzarea locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,' situată 
în municipiul Zalău, str.Viitorului, nr. 2, bloc DM2, ap.7, în favoarea titularului 
contractului de închiriere;

- Proiectul de hotărâre privind.aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str.Viitorului, nr. 2, 
bloc DM2, ap.7, în favoarea titularului contractului de închiriere;

- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. '

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al 
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează şi se administrează 
confoiTO prevederilor Legii nr. 152/1998 şi a Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 8 alin. (2) din Legea m*. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
locuinţele pentru tineri destinate închirierii fac parte din proprietatea privată a statului 
şi sunt administrate de autorităţile publice locale.

Prevederile art. 10 alin.(l) din Legea nr. 152/1998) "Locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii 
tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) 
sau ale art. 23, după caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la 
solicitarea acestora, după expirarea a minimum un 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. ”

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 23 din 25 ianuarie 2022 
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL cu anexele 
acestuia, dintre care Anexa 1 reprezentând Contractul cadru de vânzare cu plata 
integrală a preţului. Regulament al cărui conţinut s-a stabilit în raport cu prevederile 
art. 10 din Legea nr. 152/1998.
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Cererea înregistrată sub nr. 35598/09.05.2023 la Primăria Municipiului Zalău, prin 
care se solicită cumpărarea locuinţei ANL, situată în Zalău, str.Viitorului, nr. 2, bloc 
DM2, ap.7, cu achitarea integrală a preţului final în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din surse 
proprii ale beneficiarului şi din credite contractate de beneficiar de la instituţii 
financiare autorizate.

Contractul de închiriere nr. 25697/06.05.2015 încheiat între Municipiul Zalău şi dna 
Pop Bianca Elena, în baza HCL nr. 100/2012 de aprobare a listei definitive de priorităţi 
privind solicitanţii care au acces la locuinţele ANL pentru tineri, ce are valabilitate 
până la data de 31.08.2023.

Actele depuse de dna Pop Bianca Elena, prin care confirmă faptul că îndeplineşte 
condiţiile obligatorii pentru a achiziţiona locuinţa ANL, al cărei chiriaş este în prezent:

- declaraţia pe proprie răspundere dată de dna Pop Bianca Elena şi soţul acesteia, dl! 
Pop Nicolae Alexandru, autentificată prin încheierea de autentificare nf. 
527/02.05.2023, confonn căreia acesta nu deţine în proprietate o altă locuinţă;

- adeverinţe cu veniturile realizate în ultimele 12 luni de către persoanele înregistrate
în fişa locativă, anexă a contractului de închiriere, pe baza cărora s-a calculat venitul 
mediu net pe membru de familie, în sumă de 1596,06 lei, valoare ce nu depăşeşte cu 
50% salariul mediu net pe economie; ■

- adeverinţa eliberată de administratorul Asociaţiei de locatari bloc DM2, conform 
căreia dna Pop Bianca Elena nu figurează cu datorii la plata cheltuielilor de întreţinere.

Valoarea de vânzare a locuinţei ANL se calculează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, conform prevederilor art. 10 alin (2) lit. d) şi d'). 
Valoarea de vânzare a locuinţei ANL reprezintă valoarea de investiţie a locuinţei, în 
cuantum de 119768,76 lei, incluzând şi valoarea centralei termice, mai puţin 
contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea 
investiţiei, calculată în funcţie de durata normală de funcţionare a clădirii, reţinută de 
autoritatea administraţiei publice locale şi virată către A.N.L. Valoarea astfel obţinută 
se actualizează cu rata inflaţiei, calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei, 
până la data cererii de cumpărare, iar apoi se ponderează cu coeficientul determinat în 
funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, municipiul Zalău încadrându-se la 
rangul II, coeficientul stabilit fiind 0,9. Astfel, valoarea de vânzare a apartamentului 1 
din blocul DM2 este de 167657,63 lei, (conform fişei de calcul - anexa 1).

Dat fiind faptul că titularul contractului de închiriere se încadrează 
prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr.152/1998, aşa cum a fost modificat prin 
Legea nr. 318/2022, şi anume că deţine folosinţa locuinţei ANL de cel puţin 6 ani, 
vânzarea locuinţei se realizează fără ca aceasta să fie condiţionată de vârsta 
solicitantului şi fără interdicţie de vânzare.

Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi 
vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un 
comision de până la 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. Comisionul de 1% ce revine Municipiului Zalău la vânzarea locuinţei mai 
sus menţionată este în sumă de 1676,58 lei (confonn fişei de calcul - anexa 1), valoare 
ce va fi achitată la încheierea contractului de vânzare.

Preţul de vânzare al locuinţei ANL este de 169334,21 lei, compus din valoarea de 
vânzare, la care s-a adăugat comisionul de 1% al unităţii administrativ teritoriale.
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Pentru cota parte de teren aferent locuinţei ANL se va constitui un drept de 
superficie cu titlu oneros pentru o perioadă de 99 ani, la valoarea de 180 lei/mp, 
stabilită prin Studiul de piaţă privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară 
valabil pentru anul 2023. Terenul aferent blocului de locuinţe ANL DM2 este în 
suprafaţă de 332 mp, conform extrasului de carte funciară nr. 64091 şi este proprietatea 
Municipiului Zalău. Locuinţei supuse vânzării îi revine b cotă parte de teren de 25/332, 
iar valoarea superfîciei pentru 99 ani va fi de 4530,00 lei (conform fişei de calcul ^ 
anexa 1) şi va fi achitată la încheierea contractului de vânzare.

Suma provenită din cedarea dreptului de superficie, se constituie venit în bugetul de 
dezvoltare şi se va utiliza pentru cheltuieli de capital.

Preţul final al locuinţei ANL este în sumă de 173864,21 lei, alcătuit din preţul de 
vânzare al locuinţei şi valoarea superfîciei pentru terenul aferent. Dna Pop Bianca 
Elena a optat pentru a plăti integral preţul final, suma de 27000,01 lei din surse proprii, 
iar diferenţa în cuantum de 146864,20 lei, din credite contractate de beneficiar de la 
instituţii financiare autorizate.

A

In vederea rezolvării problemei locuirii, pentru segmentul de populaţie constituit 
de tinerii aflaţi la începutul carierei profesionale, cărora sursele de venit nu le permit 
achiziţia unei locuinţe în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei se 
derulează, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Programul guvernamental pentru 
construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. Pentru ca sprijinirea tinerilor şi familiilor de 
tineri în vederea accesului la o locuinţă să fie continuă şi susţinută, pentru asigurarea 
stabilităţii în zona de rezidenţă în care s-au integrat, din punct de vedere al activităţii 
profesionale şi al vieţii sociale, legiuitorul a prevăzut vânzarea locuinţelor, asigurând 
tinerilor posibilitatea de a-şi cumpăra locuinţele deţinute cu chirie.

Din punct de vedere financiar, prin vânzarea locuinţei construită din fondurile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se unnăreşte realizarea de venituri suplimenţâre la 
bugetul local (comisionul de 1%, ce revine Municipiului Zalău în sumă de 1676,58 lei 
şi valoarea superfîciei pentru cota parte de teren aferent locuinţei, în cuantum de 
4530,00 lei).

Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinţei construită din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Viitor ului, nr.2, bloc 
DM2, ap. 7, în favoarea titularului contractului de închiriere:

1. Aprobarea vânzării cu achitarea integrală a preţului final în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din surse 
proprii ale beneficiarului şi din credite contractate de beneficiar de la instituţii 
financiare autorizate, în favoarea dnei Pop Bianca Elena, titular al contractului de 

închiriere nr. 25697/06.05.2015, având ca obiect locuinţa ANL, proprietate privată a 
Statului Român, situată pe strada Viitorului, nr. 2, bloc DM2, ap.7, înscrisă în CF nr. 
64091-C1-U7 Zalău, cu nr. cadastral 64091-C1-U7, în suprafaţă utilă de 38,94 m^, fără 
a fi condiţionată de vârsta solicitantei si fără interdicţie de vânzare.
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2. Preţul de vânzare al locuinţei ANL este de 169334,21 lei, care se compune din:
- 167657,63 lei - valoarea de vânzare a locuinţei, rezultată din fişa de calcul(Anexai) 

Suma se virează către ANL Bucureşti;
- 1676,58 lei - comision de vânzare de 1%, calculat asupra valorii locuinţei, care 

revine Municipiului Zalău; C



3. Aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, în cuantum de 4530,00 
lei, pe o perioadă de 99 ani, în favoarea dnei Pop Bianca Elena, asupra cotei părţi de 
teren de 25/332, din terenul în suprafaţă de 332 mp, aferent locuinţei situată pe strada 
Viitorului, nr. 2 bloc DM2, ap.7, teren proprietate privată a Municipiului Zalău, înscris 
în CF 64091Zalău, cu nr. cadastral 64091.
4. La data încheierii contractului de vânzare în foiTnă autentică se va achita din surse 
proprii suma de 27000,01 lei, care include şi comisionul de 1% al unităţii administrativ 
teritoriale de 1676,58 lei, precum şi valoarea superficiei, în cuantum de 4530,00 lei. 
Diferenţa în cuantum de 146864,20 lei se va achita în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.
5. Aprobarea Contractului de vânzare a locuinţei construite din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe cu achitarea integrală a preţului final în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, din 
surse proprii ale beneficiarului şi din credite contractate de beneficiar de la instituţii 
financiare autorizate.
6. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze consilierul juridic care va 
semna, în numele şi pe seama Municipiului Zalău, contractul de vânzare a locuinţei 
ANL în formă autentică, precum şi actul de constituire a superficiei, în condiţiile 
aprobate prin prezenta hotărâre, în termen de maxim 60 de zile de la data comunicării 
prezentei hotărâri. Taxele necesare transferului dreptului de proprietate şi înscrierea 
acestuia în evidenţele de publicitate imobiliară, precum şi taxele aferente constituirii şi 
înscrierii dreptului de superficie sunt în sarcina exclusivă a cumpărătorului.
7. La data încheierii contractului de vânzare în formă autentică încetează de drept 
Contractul de închiriere nr. 25697/06.05.2015.

Directia/P^trimoniu 
Direc/or Executiv 
Alexandru Pura

Direcţia A.P.L
5

Director Executiv 
Claudia Ardelean

Direcţia Ecohomică 
Director E:^cutiv 
MarianaMmU) us

/T-Jv 1 \ ^

întocmit 
Adela Becheru

DP/BAP/BA/I ex
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FIŞĂ DE CALCUL
A PREŢULUI FINAL DE VÂNZARE AL LOCUINŢEI ANL

> i

Anexa 1

Nume şi prenume Pop Bianca Elena 
Adresa: Str.Viitorului, nr.2, bl.DM2, ap.7

A Preţui de vânzare al locuinţei ANL» »
1. Suprafaţa utilă a locuinţei conform Extras de Carte Funciară (Su) 38,94 mp.
2: Suprafaţa totala utila a apartamentelor (STu) 513,60 mp
3. Suprafaţa construită desfăşurată a imobilului (Scdi) 770,04 mp
4. Suprafaţa totală părţi comune (STpc)

STpc= Scdi-STu = 770,04-513,60 = 256,44 mp
5. Ki - coeficient calculat ca raport între Suprafaţa utilă a locuinţei (Su) şi Suprafaţa totală utilă 

(STu), ce se utilizează la calculul suprafeţei cotei parti proprietate din parti comune(Spc), 
respectiv la calculul cotei parti proprietate teren(Cpt)

Ki = Su/STu = 0,0,0758
6. Suprafaţa cotei părţi proprietate din parti comune (Spe)

Spc = Ki X STpc = 0,0758 x 256,44 = 19,44 mp
7. Suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei (Scdl)

^ Scdl = Su + Spc = 3 8,94 + 19,44 = 58,38 mp
8. Valoarea de investiţie a imobilului ANL (Vii) 1580062,79 lei
9. Sume reţinute şi virate către ANL (amortizare - A), conform anexei 6497,29 lei
10. Rata inflaţiei comunicată de INSS 164,46 %
11. Coeficientul de ponderare determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri (Cp) 

este de 0,90
12. Mod de calcul 

Valoare de investiţie a locuinţei
Vil = (Vii/Scdi) x Scdl = (1580062,79 / 770,04) x 58,38 = 119768,76 lei 

Valoare de vânzare
Vv = (Val.investiţie - Sume reţinute şi virate către ANL) x rata inflaţiei x coef de ponderare 

= (Vil-A)xRi/100xCp 

= ( 119768,76 - 6497,29) X 164,46% X 0,90 
= 167657,63 lei

13. Valoarea de vânzare (Vv) 167657,63 lei
14. Comisionul de 1% ce revine Primăriei Municipiului Zalău 

Comision = Valoarea de vânzare x 1% = 1676,58 lei
15. Preţ de vânzare al locuinţei (Pv) = Valoarea de vânzare + Comision 

Pv= 167657,63 + 1676,58
= 169334,21 lei

B Valoare drept de superficie asupra cotei părţi de teren aferent locuinţei
1.Suprafaţa teren (ST) = 332 mp
2. Valoare teren/mp = 180 lei/mp
3. Valoare totală superficie (VTs) = ST x Valoare teren/mp 

VTs = 332 mp X 180 lei/mp = 59760 lei
4. Valoare superficie (Vs) = Ki x VTs = 0,0/58 x 59760 = 4530,00 lei

Comisie: Predescu Adina - preşedintj 

Păuşan Margareta - membru 

Gavra Terezia - membru/'^ \

Ciupe Adina Larisa - membru 

Beclieru lancu Adela - membru

£f



Anexa nr. 2
CONTRACT DE VÂNZARE
(cu plata integrală a preţului)

NR. din

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1. Statul Român în calitate de proprietar, prin Municipiul Zalău în calitate de 

administrator al imobilului în baza Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu sediul în Zalău, strada Piaţa luliu Maniu nr. 3, judeţ Sălaj, 
în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte şi

POP BIANCA ELENA, cu domiciliul în Municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, 
nr.48, bloc D48, sc.A, ap. 12, jud.Sălaj, identificat cu BI/CI seria SX nr. 398722 eliberat 
la data de 02.06.2016 de SPCLEP Zalău, având CNP 2780209312959, în calitate de 
CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi ale H.G. nr. 962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a cererii nr. 35598 din 
data de 09.05.2023, aprobată prin HCL nr. 
contract de vânzare în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea locuinţei ANL, în 
condiţiile legii, respectiv a apartamentului nr. 7, situat în Zalăii, str. Viitorului, nr.2, bloc 
DM2, judeţul Sălaj, înscris în CF nr. 64091 - CI- U7 Zalău, Cu nr. cadastral 64091-CI- 
U7, compus din o cameră, cu suprafaţa utilă de 38,94 mp, cu cotele părţi comune 
aferente.

din , se încheie prezentul

Art.2.2. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei ANL, se transmit
următoarele:

dreptul de proprietate asupra cotei indivize din părţile de folosinţă comună ale 
blocului înscrise în Cartea Funciară nr. 64091 - CI Zalău, precum şi asupra instalaţiilor 
şi dotărilor care, prin natura şi destinaţia lor, nu se pot folosi decât în comun;

dreptul de superficie pe o perioadă de 99 ani asupra cotei părţi de teren de 25/332, 
aferentă locuinţei ANL din terenul în suprafaţă de 332 mp, pe care este construit blocul 
de locuinţe, înscris în CF nr. 64091 Zalău, cu nr. cadastral 64091.

Art.2.3. Locuinţa ANL ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza 

contractului de închiriere nr. 25697 din 06.05.2015.

Art.2.4. Contractul de închiriere nr. 25697 din 06.05.2015 existent pentru locuinţa 
ANL, încetează de drept la data autentificării contractului de vânzare, fără punere în 
întârziere şi fără nicio altă formalitate.
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m. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Art.3.1. Valoarea de vânzare a locuinţei ANL descrisă la Cap.II art. 2.1 este de 
167657,63 lei, calculată conform fişei de calcul, fiind stabilită de către autoritatea 
publică locală şi reprezintă valoarea de investiţie a locuinţei, mai puţin contravaloarea 
sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în 
funcţie de durata normală de funcţionare a clădirii, reţinută de autoritatea administraţiei 
publice locale şi virată către A.N.L., actualizată cu rata inflaţiei şi ponderată cu 
coeficientul stabilit în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri.

Art.3.2. Preţul de vânzare al locuinţei ANL este de 169334,21 lei, stabilit în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 şi ale H.G. nr. 962/2001, precum şi a 

Regulamentului de vânzare a locuinţei ANL aprobat prin HCL nr.23/2022 şi cuprinde:

a) Valoarea de vânzare a locuinţei ANL, în sumă de 167657,63 Iei;

b) Comisionul vânzătorului în procent de 1% din valoarea de vânzare 1676,58 lei, 
care se cuvine autorităţii publice locale ce efectuează vânzarea şi acoperă 
cheltuielile de promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare;

Art.3.3. Preţul final de vânzare este de 173864,21 lei şi este compus din preţul de 

vânzare al locuinţei de 169334,21 lei, la care se adaugă valoarea superficiei pentru 
cotele-părţi de teren aferent de 1676,58 lei.

Art.3.4. Preţul final de vânzare al locuinţei ANL se achită integral, astfel:

a) suma de 27000,01 lei, din surse proprii ale beneficiarului, ce cuprinde comisionul 
de 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, în cuantum de 1676,58 lei, avans în 
cuantum de 20793,43 Iei, precum şi valoarea superficiei pentru cotele-părţi de teren 

aferent, în cuantum de 4530,00 lei, vor fi achitate la data autentificării contractului;

b) suma de 146864,20 lei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii 
dreptului de proprietate în cartea funciară, din credite contractate de beneficiar de 
la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului.

Art.3.5. Plata preţului final se efectuează în numerar, la casieria Primăriei 
Municipiului Zalău sau prin virament bancar, în contul vânzătorului. Municipiul Zalău, 
CUI 23811125, cod iban nr. RO20TREZ561502205X009520, deschis la Trezoreria 
Zalău.

Art.3.6. Dovada achitării avansului şi a comisionului se face cu chitanţa, pentru 
plata preţului în numerar, respectiv cu ordin de plată, pentru plata preţului prin virament 
bancar în contul vânzătorului.

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
Art. 4.1. Cumpărătorul deţine posesia şi folosinţa locuinţei ANL descrisă la Cap. II 

din prezentul contract.

Art.4.2. Dreptul de proprietate asupra locuinţei ANL se transferă de la vânzător la 
cumpărător, la data autentificării contractului de vânzare.

/O



Art.4.3. Cumpărătorul se obligă, în condiţiile legii, să înscrie în Cartea Funciară, 
pe cheltuiala proprie, drepturile reale imobiliare, asupra imobilului identificat la Cap.II 
din contract.

Art.4.4. De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile şi riscurile trec 
asupra cumpărătorului, cu obligaţia acestuia de a declara proprietatea imobiliară în 

vederea stabilirii obligaţiilor fiscale, în tennen de 30 de zile de la data autentificării 
prezentului contract.

Art.4.5. Locuinţa poate face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în 
favoarea instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificăi'ile 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 locuinţa pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul 
neîndeplinirii obligaţiilor din contractul de credit de către proprietarul locuinţei.

V. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI ŞI ALE VÂNZĂTORULUI 

A. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art.5.1. La data autentificării contractului de vânzare, cumpărătorul se obligă, în 
condiţiile legii, să noteze contractul de vânzare încheiat în formă autentică în evidenţele 

de publicitate imobiliară, respectiv cartea funciară a imobilului, pe cheltuială proprie, 
dreptul de proprietate al locuinţei ANL, identificată la Cap. II şi respectiv dreptul de 
superficie asupra cotei-părţi de teren aferent locuinţei ANL, se vor înscrie confonn Cap. 
IV din prezentul contract.

Art.5.2. Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se 
constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea 
în cartea funciară. In acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua 
întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui 
rază de activitate se află imobilul.

Art.5.3. Cumpărătorul declară că la data încheierii şi autentificării contractului, 
îndeplineşte toate dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv coridiţiile stipulate la art. 10, 
alin.l, alin.2 lit. b,c, c^l şi lit. g din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi se obligă să întocmească şi să depună toate documentele care 
sunt necesare pentru înregistrarea contractului autentificat în evidenţele de carte funciară.

Art.5.4. Cumpărătorul se obligă să achite toate obligaţiile pecuniare care decurg din 
transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate în cartea funciară, 
costurile notariale, costurile legate de înscrierea şi radierea interdicţiei de înstrăinare, 
sarcinilor şi ipotecilor în cartea funciară, precum şi orice alte costuri legate de încheierea, 
executarea, modificarea sau rezoluţiunea contractului.



Art.5.5. De la data transferului de proprietate, cumpărătorul datorează impozitul pe 
proprietate, stabilit şi calculat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.5.6. Cumpărătorul se obligă ca la data autentificării contractului de vânzare să 

depună documentele necesare reconfirmării condiţiilor de eligibilitate prevăzute de lege.

Art.5.7. 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, de către administraţia publică locală, după vânzarea căti*e 
chiriaşi a 3 unităţi locative din clădire.

B. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI

Art.5.8. Vânzătorul garantează cumpărătorul contra evicţiunii confonn art. 1695 din 

Cod Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat, (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.5.9. Vânzătorul îşi dă acordul ca în baza contractului de vânzare, să se 

îndeplinească toate formalităţile legale privind notarea în evidenţele de publicitate 
imobiliară a contractului de vânzare. De asemenea, vânzătorul îşi dă acordul ca în bâza 
contractului de vânzare, să se îndeplinească toate fonnalităţile legale privind înscrierea în 

evidenţele de publicitate imobiliară, în favoarea cumpărătorului, a dreptului de 

proprietate după achitarea integrală a preţului, a dreptului de superficie asupra cotei-părţi 
de teren aferentă locuinţei descrisă la Cap. II, pe o perioadă de 99 ani.

VI. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI

Art.6.1. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută în cazul în care la 
încheierea lui au fost încălcate dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art.6.2. Prezentul contract se rezoluţionează de plin drept, fără a mai fi necesară 
punerea în întârziere - cumpărătorul fiind de drept în întârziere şi fără a mai fi necesară o 
altă formalitate prealabilă, fără intervenţia instanţei judecătoreşti, fără posibilitatea 
acordării unui tennen de graţie, în situaţia în care suma achitată din surse proprii ale 

beneficiarului nu intră în contul vânzătorului la data autentificării contractului de 

vânzare, precum şi în situaţia în care suma achitată din credite contractate de beneficiar 
de la instituţii financiare autorizate nu intră în contul vânzătorului în termen de 5 (cinci) 

zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, prezenta 
clauză constituind un pact comisoriu.

Art.6.3. Totodată, prezentul contract se rezoluţionează de plin drept, fără a mai fi 
necesară punerea în întâi'ziere - cumpărătorul fiind de drept în întârziere şi fără a mai fi 
necesară o altă formalitate prealabilă, fără intervenţia instanţei judecătoreşti, fără 

posibilitatea acordării unui termen de graţie, în situaţia în care se constată că, la 
momentul autentificării contractului de vânzare cumpărătorul nu îndeplineşte condiţiile
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stabilite la art. 10, alin.2, lit. b,c, c^l şi lit. g din Legea nr. 152/1998, prezenta clauză 
constituind un pact comisoriu.

Art.6.4. Rezoluţiunea de plin drept, conduce la radierea de îndată a dreptului de 

proprietate al cumpărătorului asupra locuinţei din cartea funciară şi restabilirea situaţiei 
anterioare în favoarea vânzătorului, precum şi la radierea oricăror sarcini înscrise asupra 

imobilului şi fără restituirea comisionului prevăzut la art. 3.2. din contract.

VIL NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRŢI
5

A

Art. 7.1. (1) In accepţiunea părţilor contractante, orice ” notificare” adresată uneia 

dintre acestea, celeilalte, este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul 
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

A

(2) In cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin 

scrisoare recomandată cu confinnare de primire şi se consideră primită de destinaţar la 

data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se 
^ transmite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 

expediată.

VIII. FORŢA MAJORĂ>

Art. 8. Forţa majoră exonerează de răspundere partea pe care o invocă în condiţiile 

legii, în cazul notificării scrise prealabil în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia 
cazului de forţă majoră.

IX. LITIGII

Art. 9. Neînţelegerile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se 
vor soluţiona pe cale amiabilă. In cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile se vor 
adresa instanţelor de judecată competente.

Prezentul contract s-a încheiat în 5 exemplare, în limba română, toate au valoare 
de original şi având aceeaşi forţă probantă, din care 3 exemplare se înmânează 
cumpărătorului.

VĂNZĂTOR, 
Stat Român 

prin Municipiul Zalău 
prin primar 

IONEL CIUNT

CUMPĂRĂTOR,
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 64091-C1-U7 Zalau
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»
A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Zalau, Et. 1, Ap. 7, Jud. Salaj
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, holuri, pod, subsol, uscatorie,
Nr Suprafaţa 

utilă (mp)
Cote părţiSuprafaţa

construităNr. cadastral Cote teren Observaţii/ Referinţe,,crt comune
APARTAMENTUL NR. 1, COMPUS 
DIN: CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, 
HOL, CAMARA, DEBARA, BAIE SI 
LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE' 
38,94 MP___________ ~

Al 64091-C1-U7 38,94 25/3321/11

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de 
construire nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30. 
06.2010, anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 
emise de Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala);_________

Ilntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota
actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată
OBSERVAŢII: poziţie transcrisă din CF 64091-Cl/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 21785 din 03-JUL-14;

C. Partea III. SARCINI .
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şl sarcini Referinţe
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2
Extrase pentru Infornnare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea i.l



Carte Funciară Nr. 64091-C1-U7 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Zalau, Et. 1, Ap. 7, jud. Salaj
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, holuri, pod, subsol, uscatorie.

Suprafaţa
construită

Cote părţi 
comune

Nr Suprafaţa 
utilă (mp)Nr cadastral Observaţii / ReferinţeCote terencit

APARTAMENTUL NR. 1, COMPUS 
DIN: CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, 
HOL, CAMARA, DEBARA, BAIE SI 
LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 
38,94 MP____________________

Al 64091-C1-U7 38,94 25/3321/11

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural a| instituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data şi ora generării, 
18/05/2023, 10:21
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Carte Funciară Nr. 64091 Zaiau

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Zaiau, Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr. 

topografic Observaţii / ReferinţeSuprafaţa* (mp)Crt
Al 64091 332 Construcţia CI înscrisa in CF 64091-Cl;

f

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi aite drepturi reaie Referinţe

21785 / 03/07/2014
Titiu Proprietate nr. 1125/42/2006;

intabuiare, drept de PROPRIETATEin baza L 18/1991, dobândit prin
Lege, cota actuaia 1/1

Al82

1) MUNICIPIUL ZALAU
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 63386/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 12748 din 28/08/2006;

27775 / 28/06/2021
Act Notarial nr. contract de vanzare cumpărare ( cu plata in rate lunare) nr.l319, din 25/06/2021 emis de NP
Maier Gabriela:______________________________________ ______________

Ise noteaza existenta contractului de vanzare cumpărare autentificat
cu nr.1319/25.06.2021 încheiat intre Statul Roman in calitate de 
proprietar , prin Municipiul Zaiau in calitate de vanzator si Goia Alina 

____ Georqeta si soţul Goia Lucian Cristian in calitate de cumpărători

Al

C. Partea III. SARCINI .
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şl sarcini Referinţe
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciară Nr. 64091 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

64091 332
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare a teren
Categorie
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Nr Intra
vilan Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / ReferinţeCrt

curţi
construcţii

1 DA 332 TEREN INTRAVILAN NEIMPREJMUIT

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
(" (m)

1 2 1.988
2 3 7.41
3 4 2.0
4 5 0.511
5 6 11.892
6 7 14.59

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001: Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 64091 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
(“ (m)

7 8 3.348
8 9 1.45
9 10 14.36

10 11 1.463
11 12 3.191
12 13 10.381
13 14 0.65
14 1 2.645

♦♦ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data şi ora generării, 
18/05/2023, 10:27

Pagina 3 din 3Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciară Nr. 64091-Cl Comuna/Ora$/Munidpiu: Zalau

00 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Nr.cerere 24159
Ziua 18
Luna 05
Anul 2023

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALA) 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

VJ.r.sjH .VAI
r (, A S A 5 4 < I *1

A. Partea I. Descrierea imobilului
Adresa: Loc. Zalau, Jud. Salaj
Electronic: 64091-Cl; Nr. Topo: Suprafaţa: 332
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, holuri, pod, subsol, uscatorie.
Observaţii: BLOC DE LOCUINŢE DIV|2 CU P+2E, CONSTRUIT DIN CĂRĂMIDĂ, IN ANUL 2010, FARA LIFT SI 
CERTIFICAT ENERGETIC

Tron Nr. Cod Nr. Cf 
individ

Supraf.
utila

Cota Cota
terenNivelScara ObservaţiiAp. U.l. partison

64091-
Cl-Ul

APARTAMENTUL NR. 1, COMPUS DIN: DORMITOR,
CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMÂRA, 

DEBARA, BAIE SI LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 
53,15 MP

APARTAMENTUL NR. 2, COMPUS DIN: DORMITOR,' 
CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMÂRA, • 

DEBARA, BAIE SI LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 
53,15 MP■ ■■

1 53.151 1/11 34/332P

64091-
C1-U2

2 2 53.15 1/11 34/332P

64091-
C1-U3

APARTAMENTUL NR. 3, COMPUS DIN: CAMERA DE
ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMARA, DEBARA; BAIE SI 

LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 38,94 MP

3 3 38.94 1/11 25/332P

64091-
C1-U4

APARTAMENTUL NR. 4, COMPUS DIN: CAMERA DE
ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMARA, DEBARA, BAIE SI 

LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 38,94 MP

1 4 4 38.94 1/11 25/332

64091-
C1-U5

APARTAMENTUL NR. 5, COMPUS DIN: DORMITOR,
CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMARA, 

DEBARA, BAIE SI LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 
53,15 MP

1 5 53.155 1/11 34/332

64091-
C1-U6

APARTAMENTUL NR. 6, COMPUS DIN: DORMITOR,
CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMARA, 

DEBAR'Â, baie si LOGIE in SUPRAFAŢA uTi'lA DE 
53,15 MP • ■

1 6 6 53.15 1/11 34/332

64091-
C1-U7

APARTAMENTUL NR. 1, COMPUS DIN: CAMERA DE
ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMARA, DEBARA, BAIE SI 

LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 38,94 MP

1 7 38.947 1/11 25/332

64091-
C1-U8

APARTAMENTUL NR. 1, COMPUS DIN: CAMERA DE
ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMARA, DEBARA, BAIE SI 

LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 38,94 MP

2 8 8 38.94 1/11 25/332

64091-
C1-U9

2 APARTAMENTUL NR. 9, COMPUS DIN: DORMITOR.
CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, CAMARA, . 

DEBARA, BAIE SI LOGIE IN SUPRAFAŢA UTILA DE 
53,15 MP■

9 9 53.15 1/11 35/332

64091-
Cl-UlO

2 10 APARTAMENTUL NR. 10, COMPUS DIN:, . 
DORMITOR, CAMERA DE ZI, BUCĂTĂRIE, HOL, 

CAMARA, DEBARA, BAIE SI LOGIE IN SUPRAFAŢA 
' UTILA DE 53,15 MP

10 53.15 1/11 35/332

64091-
Cl-Ull

APARTAMENTUL NR. 11, COMPUS DIN: CAMERA
DE ZI, CAMARA, DEBARA, BAIE SI LOGIE IN 

_______SUPRAFAŢA UTILA DE 38,94 MP

2 11 11 38.94 1/11 26/332

B. Partea II. Proprietar si acte
CONSTRUCŢIE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 64091-Cl-Ul
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria 
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09,2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11,'12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.l9310/30.06.20l0, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala):___________________ _

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/1____ _______________________ ____________________________
1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

B2 Al
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Carte Funciară Nr. 64091-Cl Comuna/Oraş/M unici piu: Zalau

Unitate individuala 64091-C1-U2
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria 
Municipiului Zalau (certificat de atestate a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr,545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11,12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala):_____________________________

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/1 B2 Al
1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

Unitate individuala 64091-C1-U3
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria 
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
rir. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11,12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02,2014 emise de
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala):_____________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
iniţiala 1/1 B2 Al
1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

Unitate individuala 64091-C1-U4
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423/20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria 
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
Pf: .617/04-O9.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala):___________________________ _

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/1 B2 Al
.1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

Unitate individuala 64091-C1-U5
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr, certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau. documentaţia cadastrala);_____________________________

llntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
• iniţiala 1/1 Al

1). STATUL ROMÂN, - proprietate privată
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Carte Funciară Nr. 64091-01 Comuna/Oraş/Municipiu: Zălau

Unitate individuala 64091-C1-U6
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

TNU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala):_____________________________
P, llntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota

iniţiala 1/1 Al

1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

Unitate individuala 64091-C1-U7
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, . 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala);_________ ^__________ ________ ;
P, llntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota

iniţiala 1/1 Al

1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

Unitate Individuala 64091-C1-U8
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie ia terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala):_____________________________^
pi, llntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
^ iniţiala 1/1 ______________________________________________

 1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată
Al

27775 / 28/06/2021
Act Notarial nr. contract de vanzare cumpărare ( cu plata in rate lunare) nr.l319, din 25/06/2021 emis de NP
Majer Gabriela;_______________________________________________ _______________ __

se noteaza existenta contractului de vanzare cumpărare autentificat cu nr.1319/25.
06.2021 încheiat intre Statul Roman in calitate de proprietar, prin Municipiul Zalau in 
calitate de vanzator si Goia Alina Georgeta si soţul Goia Lucian Cristian in calitate de 
cumpărători_____________________________

B3 Al

Unitate individuala 64091-C1-U9
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria 
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr,545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de
Primăria Municipiului Zalau. documentaţia cadastrala):_____________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
iniţiala 1/1B2 Al
1) STATUL ROMAN, - proprietate privată
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Carte Funciară Nr. 64091-Cl Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Unitate individuala 64091-C1-U10
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis'de Primăria 
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07.2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau. documentaţia cadastrala):___________________________
„2 Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota

iniţiala 1/1 Al
1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

Unitate individuala 64091-Cl-Ull
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe

NU SUNT
15423 / 20/05/2015
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr.6684, din 13/02/2014 emis de Primăria
Municipiului Zalau (certificat de atestare a edificării construcţiei nr,6444/13.02.2014, autorizaţie de construire 
nr. 617/04.09.2007, autorizaţie de construire nr.545/22.07,2008, proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr.57438/11.12.2008, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19310/30.06.2010, 
anexele la procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, adeverinţa nr. 6267/06.02.2014 emise de 
Primăria Municipiului Zalau, documentaţia cadastrala):

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
iniţiala 1/1__________________
1) STATUL ROMÂN, - proprietate privată

OB2 Al

C. Partea III. Sarcini
CONSTRUCŢIE

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
:sarcini Referinţe

NU SUNT

Unitate individuala 64Q91-C1-U1
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de "garanţie şl

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 64091-C1-U2
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de'garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 64091-C1‘U3
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 

•sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 64091-C1-U4
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
. . ■ sarcini Referinţe

NU SUNT

Unitate individuala 64091-C1-U5
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 

^sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 64091-C1-U6
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 

;sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 64091-C1-U7
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 

^sarcini Referinţe
NU SUNT
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Unitate individuala 64091-C1-U8
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini  ■ - '■
IReferinţe

NU SUNT

Unitate individuaia 64091-C1-U9
înscrieri privind dezmembraminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini' Referinţe
NU SUNT

Unitate individuaia 64091-C1-U10
inscrieri privind dezmembraminteie dreptuiui de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuaia 64091-Cl-Ull
înscrieri privind dezmembraminteie dreptuiui de proprietate, drepturi reaie de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

Certific că prezentai extras corespunde cu pozitţile in vigoare din cartea funciara originaiă, păstrată de acest 
birou.
Prezentai extras de carte funciara este valahii ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluţionării, Referent/Asistent-registrator,
CLAUp[A - [jlAN/^, P,9j;

C13 Pop
Diana PopfoăfslS

Data eliberării, 
/ /
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