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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile A^nţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr. 21, 
bloc DM 17, ap. 13, în favoarea titularei contractului de închiriere

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 38710 din 19.05.2023 al Primarului municipiului Zalău şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică şi al 
Direcţiei Economice nr. 38722 din 19.05.2023;

- 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. 37902 din 17.05.2023 a titularei contractului de închiriere nr. 13202 din 

01.03.2017;
- 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. 1755-1757, 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. 1. Aprobarea vânzării cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, 

în favoarea doamnei Bălănean Cristina, titulară a contractului de închiriere nr. 13202 din 
01.03.2017, având ca obiect locuinţa ANL, proprietate privată a Statului Român, situată 
pe strada Viitorului, nr. 21, bloc DM17, ap.13, înscrisă în CF nr. 65586-C1-U13 Zalău, 
cu nr. cadastral 65586-C1-U13, în suprafaţă utilă de 53,15 mp^, fără a fi condiţionată de 
vârsta solicitantei şi fără interdicţie de vânzare.

Art. 2. Preţul de vânzare al locuinţei ANL este de 180764,96 lei, care se compune

- 178975,21 lei - valoarea de vânzare a locuinţei, rezultată din fişa de calcul care 
constituie Anexai la prezenta hotărâre. Suma se virează către ANL Bucureşti;

- 1789,75 lei - comision de vânzare de 1%, calculat asupra valorii locuinţei, care 
revine Municipiului Zalău;

Valoarea rămasă de achitat de 145624,96 lei se va eşalona pe o perioadă de 25 
ani, cu dobânda fixă de 9,00% /an. Suma lunară de plată de 1222,08 lei cu
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şi dobânda şi se va achita până în ultima zi a fiecărei luni, conform draftului de desfăşurător 
de râte ataşat referatului, care se va întocmi şi aproba după achitarea avansului de către 
cumpărător, în funcţie de data plăţii acestuia, şi pentru a cărui aprobare şi semnare se 
împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău.

Art. 3. Aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, în cuantum de 
4860,00 Iei, cuantum calculat conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, pe o perioadă de 99 
ani, în favoarea dnei Bălănean Cristina, asupra cotei părţi de teren de 27/354, din terenul 
în suprafaţă de 354 mp, aferent locuinţei situată pe strada Viitorului, nr.21, bloc DM17 
ap. 13, teren proprietate privată a Municipiului Zalău, înscris în CF 65586 Zalău, cu nr. 
cadastral 65586.

Art. 4. La data încheierii contractului de vânzare cumpărătorul va achita suma 
totală de 40000,00 lei, care reprezintă :

a) Avansul în cuantum de 33350,25 lei;
b) Comisionul de 1% al unităţii administrativ teritoriale de 1789,75 lei;
c) Valoarea superficiei, în cuantum de 4860,00 lei.

Art. 5. Aprobarea Contractului de vânzare a locuinţei construite din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe cu achitarea în rate a preţului, conform Anexei 2.

Art. 6. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze consilierul juridic 
care va semna, în numele şi pe seama Municipiului Zalău, administrator al locuinţelor 
ANL, 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. 13202/01.03.2017 .

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. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

Voturi: ’*pentru*’
’*împotrivă’*
^^abţinerr

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

întocmit 1 ex. 
Larisa Ciupe
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Nr. 38710 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.21, bloc DM17, ap.l3, 

în favoarea titularului contractului de închiriere

Cererea înregistrată sub nr. 37902/17.05.2023 la Primăria Municipiului Zalău, prin 
care se solicită cumpărarea locuinţei ANL, situată în Zalău, str. Viitorului, nr. 21, bloc 
DM17, ap.13 înscrisă în CF nr. 65586-C1-U13 Zalău, cu nr. cadastral 65586-C1-U13, în 
suprafaţă utilă de 53,15 m^, cu achitarea preţului în rate lunare egale, inclusiv dobânda 
aferentă şi cu un avans de 15% din valoarea de vânzare.

Contractul de închiriere nr. 13202/01.03.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi dna 
Bălănean Cristina, are valabilitate până la data de 29.02.2028.

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează şi se administrează confonh 
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. 23 din 25 ianuarie 2022 privind 
aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL cu anexele acestuia, în 
confonnitate cu prevederile art. 10 alin. (2'^2) din Legea nr. 152/1998.

Actele depuse de dna Bălănean Cristina, prin care confirmă faptul că îndeplineşte 
condiţiile obligatorii pentru a achiziţiona locuinţa ANL al cărei chiriaş este în prezent şi 
prin care a optat pentru a plăti un avans ce depăşeşte minimul de 15%, în cuantum de 
33350,25 lei, iar diferenţa eşalonat pe o perioadă de 25 ani, cu o dobândă de 9,00 la sută 
pe an.

Preţul de vânzare al locuinţei ANL, în cuantum de 180764,96 lei, este cornpus din 
valoarea de vânzare a locuinţei ANL calculată în baza valorii de investiţie, în cuantum de 
178975,21 lei şi comisionul de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, 
publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare, ce revine Municipiului Zalău, în cuantum de 
1789,75 lei.

Valoarea superBciei (99 ani) pentru cota parte de teren aferent locuinţei ANL, aflat 
în proprietatea Municipiului Zalău, în suprafaţă de 354 mp, conform extrasului de carte 
funciară nr. 65586, este în cuantum de 4860,00 lei, iar împreună cu preţul de vânzare 
fonhează preţul final al locuinţei, în cuantum de 185624,96 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. 21, bloc 
DM17, ap.l3, în favoarea titularului contractului de închiriere §i, solicit Consiliului 
Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău _____
Ionel Ciunt

http://www.zalausj
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
NR. 38722 din 19.05.2023

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.21, bloc DM17, ap.l3, 

în favoarea titularului contractului de închiriere.

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 38710/19.05.2023 a Proiectului de hotărâre privind 

vânzarea locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Zalău, str.Viitorului, nr.21, bloc DM17 ap. 13, 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. 21, 
bloc DM17 ap. 13, 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 
conform prevederilor Legii nr. 152/1998 şi a Normelor metodologice pentm 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 nr. 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.(1) 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 6 ani consecutivi de la data încheierii 
primului contract de închiriere 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 şi fără interdicţie de vânzare sau după minimum un an 
neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, cu condiţia 
consemnării interdicţiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii 
acestora la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, în condiţiile legii. ”

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 2 reprezentând Contractul cadru de vânzare cu plata în rate 
lunare, egale, inclusiv dobânda aferentă. Regulament al cărui conţinut s-a stabilit în 
raport cu prevederile art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998.
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Cererea înregistrată sub nr. 37902/17.05.2023 la Primăria Municipiului Zalău, prin 
care se solicită cumpărarea locuinţei ANL, situată în Zalău, str.Viitorului, nr. 21, bloc 
DM17 ap.13, cu achitarea preţului în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă şi cu 
un avans de minim 15% din valoarea de vânzare.

Contractul de închiriere nr. 13202/01.03.2017 încheiat între Municipiul Zalău şi dna 
Bălănean Cristina, în baza HCL nr. 22/06.01.2017 de aprobare a listei definitive de 
priorităţi privind solicitanţii care au acces la locuinţele ANL pentm tineri, ce are 
valabilitate până la data de 29.02.2028.

Actele depuse de dna Bălănean Cristina, 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 Bălănean Cristina, autentificată prin 
încheierea de autentificare nr. 300/15.05.2023, conform căreia acesta nu deţine în 
proprietate o altă locuinţă;

- adeverinţa 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 2172,21 lei, valoare ce nu depăşeşte cu 
50% salariul mediu net pe economie;

- adeverinţa eliberată de administratorul Asociaţiei de locatari bloc DM17, conform 
căreia dna Bălănean Cristina 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 119705,64 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 13 
din blocul DM17 este de 178975,21 lei, (conform fişei de calcul - anexa 1).

Dna Bălănean Cristina a optat pentru a plăti un avans în cuantum de 33350,25 lei 
(confonn solicitării anexate), sumă ce depăşeşte minimul de 15% (conform fişei de 
calcul - anexa 1), iar acesta se va achita la încheierea contractului de vânzare.

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 si fără interdicţie de vânzare.
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Conform prevederilor art.lO alin.(2^1) din Legea nr.152/1998lunare 
cuprind o dobândă anuală 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 politică monetară la data 
încheierii contractului de vânzare este de 7,00 la sută pe an, la care se adaugă două 
puncte procentuale. La valoarea rămasă de achitat, în cuantum de 145624,96 lei se va 
aplica o dobândă de 9,00 la sută pe an, dobândă ce rămâne neschimbată pe întreaga 
durată a contractului. Valoarea rămasă de achitat se va eşalona pe o perioadă de 25 ani, 
cu o rată lunară de 1222,08 lei, conform graficului de plăţi ataşat - Draft de 
desfăşurător de rate persoane fizice (parte integrantă a Contractului de vânzare - anexa
2).



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 1789,75 lei (conform fişei de calcul - anexa 1), valoare 
ce va fi achitată la încheierea contractului de vânzare.

Preţul de vânzare al locuinţei ANL este de 180764,96 lei, compus din valoarea de 
vânzare, la care s-a adăugat comisionul de 1% al unităţii administrativ teritoriale.

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 DM17 este în 
suprafaţă de 354 mp, conform extrasului de carte funciară nr. 65586 şi este proprietatea 
Municipiului Zalău. Locuinţei supuse vânzării îi revine o cotă parte de teren de 27/354, 
iar valoarea superficiei pentru 99 ani va fi de 4860,00 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 185624,96 lei, alcătuit din preţul de 
vânzare al locuinţei şi valoarea superficiei pentru terenul aferent.

în 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 urmăreşte realizarea de venituri suplimentare la 
bugetul local (comisionul de 1%, ce revine Municipiului Zalău în sumă de 1789,75 lei 
şi valoarea superficiei pentru cota parte de teren aferent locuinţei, în cuantum de 
4860,00 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.Viitorului, nr.21, bloc 
DM17, ap. 13, în favoarea titularului contractului de închiriere:

1.Aprobarea vânzării cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, în 
favoarea dnei Bălănean Cristina, titular al contractului de închiriere nr. 
13202/01.03.2017, având ca obiect locuinţa ANL, proprietate privată a Statului 
Român, situată pe strada Viitorului, nr.21, bloc DM17 ap. 13, înscrisă în CF nr. 65586- 
C1-U13 Zalău, cu nr. cadastral 65586-C1-U13, în suprafaţă utilă de 53,15 m^, fără a fi 
condiţionată de vârsta solicitantei şi fără interdicţie de vânzare.



2. Preţul de vânzare al locuinţei ANL este de 180764,96 lei, care se compune din:, ,
- 178975,21 lei - valoarea de vânzare a locuinţei, rezultată din fişa de calcul(Anexai) 

Suma se virează către ANL Bucureşti;
- 1789,75 lei - comision de vânzare de 1%, calculat asupra valorii locuinţei, care 

revine Municipiului Zalău;
Valoarea rămasă de achitat de 145624,96 lei se va eşalona pe o perioadă de 25 ani, 

cu dobânda fixă de 9,00% /an. Suma lunară de plată de 1222,08 lei cuprinde rata lunară 
şi dobânda şi se va achita până în ultima zi a fiecărei luni, conform draftului de 
desfăşurător de rate ataşat referatului, care se va întocmi şi aproba după achitarea 
avansului de către cumpărător, în funcţie de data plăţii acestuia, şi pentru a cărui 
aprobare şi semnare se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău.
3. Aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, în cuantum de 4860,00 
Iei, pe o perioadă de 99 ani, în favoarea dnei Bălănean Cristina, asupra cotei părţi de 
teren de 27/354, din terenul în suprafaţă de 354 mp, aferent locuinţei situată pe strada 
Viitorului, nr.21, bloc DM17 ap.13, teren proprietate privată a Municipiului Zalău, 
înscris în CF 65586 Zalău, cu nr. cadastral 65586.
4. La data încheierii contractului de vânzare cumpărătorul va achita suma totală de 
40000,00 Iei, care reprezintă :

a) Avansul în cuantum de 33350,25 lei;
b) Comisionul de 1% al unităţii administrativ teritoriale de 1789,75 lei;
c) Valoarea superficiei, în cuantum de 4860,00 lei.

5. Aprobarea Contractului de vânzare a locuinţei construite din fondurile Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe cu achitarea în rate a preţului, conform anexei 2.
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 m*. 13202/01.03.2017.

Direcţia Pafrimoniu 
Direct^ Executiv 
Alexdhdm Pura

Direcţia Ec^omică 
Director^necutiv 

MariaimjSuibuş

Direcţia A.P.L 
Director Executiv 
Claudia Ardelean

'A

întocmit 
Adela Becheru

DP/BAP/BA/l c.x



FIŞĂ DE CALCUL
A PREŢULUI FINAL DE VÂNZARE AL LOCUINŢEI ANL

Nume şi prenume Bălănean Cristina 
Adresa: Str. Viitorului, nr.21, bl .DM 17, ap. 13

A Preţul de vânzare al locuinţei ANL
1. Suprafaţa utilă a locuinţei conform Extras de Carte Funciară (Su) 53,15 mp.
2. Suprafaţa totala utila a apartamentelor (STu) 697,78 mp
3. Suprafaţa construită desfăşurată a imobilului (Scdi) 1026,72 mp
4. Suprafaţa totală părţi comune (STpc)

STpc = Scdi - STu = 1026,72 - 697,78 = 328,94 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 = 0,0762
6. Suprafaţa cotei părţi proprietate din parti comune (Spc)

Spc = Ki X STpc = 0,0762 x 328,94 == 25,06 mp
7. Suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei (Scdi)

Scdi = Su + Spc = 53,15 + 25,06 = 78,21 mp
8. Valoarea de investiţie a imobilului ANL (Vii) 1571455,86 lei
9. Sume reţinute şi virate către ANL (amortizare - A), conform anexei 6991,63 lei
10. Rata inflaţiei comunicată de INSS 176,43%
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 Scdi - (1571455,86 / 1026,72) x 78,21 - 119705,65 lei 

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

= (Vil-A)xRi/100xCp 

= ( 119705,65 - 6991,63) X 176,43% X 0,90 
= 178975,21 lei

13. Valoarea de vânzare (Vv) 178975,21 lei
14. Comisionul de 1% ce revine Primăriei Municipiului Zalău 

Comision = Valoarea de vânzare x 1% = 1789,75 lei
15. Preţ de vânzare al locuinţei (Pv) = Valoarea de vânzare + Comision 

Pv= 178975,21 + 1789,75
= 180764,96 lei

B Valoare drept de superficie asupra cotei părţi de teren aferent locuinţei
1 .Suprafaţa teren (ST) = 354 mp
2. Valoare teren/mp = 180 lei/mp
3. Valoare totală superficie (VTs) = ST x Valoare teren/mp

VTs = 354 mp X 180 lei/mp = 63720 lei
4. Valoare superficie (Vs) = Ki x VTs = 0^762 x 63720 = 4860,00 lei

Comisie: Predescu Adina - preşedint^^

Păuşan Margareta- membru 

Gavra Terezia - membru<—/

Anexa 1

Ciupe Adina Larisa - membru 

Becheru lancu Adela - membru



Anexa 2
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

(cu plata în rate lunare)

dinNR.

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 VANZATOR, pe de o parte şi

BĂLĂNEAN CRISTINA, cu domiciliul în Municipiul Zalău, str. loan 

Nichita, nr.26, bloc F13, sc.A, ap.5, jud.Sălaj, identificat cu BI/CI seria SX nr. 
376357 eliberat la data de 22.06.2015 de SPCLEP Zalău, având CNP 

2870720314023, în calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.

Având în vedere prevederile art. 10 alin.(2^2) din Legea nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi ale art. 19^2 

din 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. 37902 din data de 17.05.2023, aprobată prin HCL nr.____

, se încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare îndin
următoarele condiţii;)

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea locuinţei ANL, 
în condiţiile legii, respectiv a apartamentului nr. 13, situat în Zalău, str.Viitorului, 
nr.21, bloc DM17, judeţul Sălaj, înscris în CF nr. 65586 - CI- U13 Zalău, cu nr. 
cadastral 65586-C1-U13, compus din două camere, cu suprafaţa utilă de 53,15 mp, 
cu cotele părţi comune aferente.

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. 65586 - 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 

27/354, aferentă locuinţei ANL din terenul în suprafaţă de 354 mp, pe care este 

construit blocul de locuinţe, înscris în CF nr. 65586 Zalău, cu nr. cadastral 65586.

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

contractului de închiriere nr. 13202 din 01.03.2017.
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Art.2.4. Contractul de închiriere nr. 13202 din 01.03.2017 existent pentru 

locuinţa ANL, încetează de drept la data autentificării contractului de vânzare, fără 

punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.

III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Art.3.1. Valoarea de vânzare a locuinţei ANL descrisă la Cap.II art. 2.1 este de 
178975,21, calculată confonn fişei de calcul 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 a locuinţei ANL este de 180764,96 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 178975,21 lei;

b) Comisionul vânzătorului în procent de 1% din valoarea de vânzare 1789,75 

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 185624,96 lei şi este compus din preţul 
de vânzare a locuinţei de 180764,96 lei, la care se adaugă valoarea superficiei pentru 

cotele-părţi de teren aferent de 4860,00 lei.

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

a) comisionul de 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, în cuantum de 1789,75
lei, avansul de minim 15% din valoarea stabilită la Art.3.1. din contract, în 

cuantum de 33350,25 lei, precum şi valoarea superficiei pentru cotele-părţi de 

teren aferent, în sumă de 4860,00 lei, vor fi achitate la data autentificării 
contractului;

b) diferenţa de rămasă de achitat, în cuantum de 145624,96 lei, în rate lunare
egale, care se vor eşalona pe o perioadă de 25 ani, se va achita conform 

graficului de plăţi, parte integrantă din prezentul contract.

Art.3.5. Ratele lunare cuprind o dobândă anuală care acoperă dobânda de 

referinţă a Băncii Naţionale a României, la care se adaugă două puncte procentuale, 
acestă dobândă fiind aplicabilă la soldul rămas de achitat. Rata dobânzii de referinţă a 

Băncii Naţionale a României este cea valabilă la data încheierii contractului de 

vânzare (7,00 la sută pe an) şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.

Art.3.6. Ratele lunare se achită până în ultima zi a fiecărei luni, pentru luna în 

curs, în numerar la caseria instituţiei sau prin virament bancar în contul 
Municipiului Zalău CUI cod IBAN

, deschis la Trezoreria Zalău.



Art.3.7. Dovada achitării avansului şi a comisionului se face cu chitanţa, pentm 

plata preţului în .numerar, respectiv cu ordin de plată, pentru plata preţului prin 

virament bancar în contul vânzătorului.

Art.3.8. (1) Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea proprietăţii 
imobiliare la termenul şi în condiţiile stabilite la Cap.III din prezentul contract.

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

majorări de întârziere 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) Cumpărătorul are dreptul să achite în avans, în totalitate sau parţial, ratele 

rămase, inclusiv dobânda, până la achitarea integrală a preţului contractului.

Art.3.9. (1) Executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o 

perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către Consiliul Local al 
Municipiului Zalău, în condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în 

rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data scadentă stabilită 

pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea 

veniturilor. Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care â 

intervenit suspendarea, valoarea ratelor fiind recalculată corespunzător.

(2) Suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată 

doar după minimum 36 luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de 

maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare.
A

(3) In situaţia în care cumpărătorul nu înţelege să-şi exercite dreptul de a solicita 

suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor pentru o perioadă de maximum 

3 luni, vânzătorul va notifica cumpărătorul în caz de neplată a ratelor lunare 

aferente unei perioade de 2 luni consecutive, să procedeze la îndeplinirea 

obligaţiilor de plată. Neplata ratelor lunare pe o perioadă de 3 luni consecutive, dă 

dreptul vânzătorului de a invoca rezoluţiunea contractului, fără somaţie, fără 
punere în întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată, prezentul contract 
constituind titlu executoriu.

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, după achitarea integrală a preţului contractului, cu îndeplinirea 

formalităţilor de publicitate cerute de lege, în baza adresei emise de vânzător în 

acest sens.

Art.4.3. Locuinţa ANL rămâne în administrarea Consiliul Local al Municipiului 
Zalău, până la data achitării integrale a preţului de vânzare a locuinţei, conform 

Cap.III din prezentul contract. Vânzătorul îşi rezervă proprietatea până la achitarea 

integrală a preţului, în condiţiile art. 1684 din Codul Civil.
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Art.4.4. 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 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 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 VĂNZĂTORULUI 

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, iar dreptul de proprietate al locuinţei ANL, identificată la Cap. li 

şi respectiv dreptul de superficie asupra cotei-părţi de teren aferent locuinţei ANL, 
vor face obiectul înscrierii în Cartea funciară.

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 se obligă să achite toate obligaţiile pecuniare care decurg 

din transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate în cartea 

funciară, costurile notariale, sarcinilor şi ipotecilor în cartea funciară, precum şi 
orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezoluţiunea 
contractului.

Art.5.4. Până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea 

autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în 

care acestea sunt amplasate. De la data semnării contractului de vânzare cu plata în 

rate lunare egale şi până la achitarea integrală a valorii de vânzare, cheltuielile 

pentm întreţinere, reparaţii curente, precum şi reparaţiile capitale sunt în sarcina 

titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale. Prin derogare de la 

prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 

locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, 
republicată, obligaţiile încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor împotriva 

cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor şi plăţii primelor de asigurare 

obligatorii revin titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale.

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 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 

către chiriaşi a 3 unităţi locative din clădire.

B. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI

Art.5.7. 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 reale în favoarea altor persoane şi nu 

face obiectul nici unui litigiu).

Art.5.8. 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 

baza contractului de vânzare, să se îndeplinească toate formalităţile 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, conform Art.5.3. din contract.

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 152/1998 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6.2. Neplata ratelor lunare pe o perioadă de 3 luni consecutive, precum şi 
neîndeplinirea oricărei obligaţii contractuale, dă dreptul vânzătorului de a invoca 

rezoluţiunea contractului, fără somaţie, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 

instanţei de judecată, prezentul contract constituind titlu executoriu.

Art.6.3. După expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată 
a ratelor lunare, prevăzută la Cap.III din prezentul contract, în cazul neachitării 
primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nici 
o altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere, având 

obligaţia de a preda locuinţa în termen de 30 zile de la data primirii notificării de 

evacuare, în condiţiile legii.

Art.6.4 In cazul rezilierii de drept a contractului, pentru neachitarea primei rate 

ulterior expirării perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor 

lunare, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor 

achitate, acestea constituindu-se venituri la ANL, urmând regimul prevăzut la art. 10, 
alin.3 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
iar cumpărătorul renunţă în mod expres la orice pretenţii, de orice natură, faţă de 

vânzător. Toate costurile pentru restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară 
revin în totalitate cumpărătorului.

A

Art.6.5. In cazul rezilierii prezentului contract, îmbunătăţirile aduse locuinţei 
ANL de către cumpărător cu respectarea sau nerespectarea prevederilor Art.5.5 vor
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rămâne câştigate locuinţei, fără vreo plată din partea administratorului sau 

vânzătorului locuinţei, fără dreptul cumpărătorului de a putea invoca un drept de 

retenţie în ceea ce priveşte locuinţa ANL. Lucrările de amenajare la locuinţa ANL 

sunt considerate efectuate pe riscul şi în interesul personal şi exclusiv al 
cumpărătorului, fără a constitui o îmbogăţire fără justă cauză a 

administratorului/vânzătorului locuinţei, în condiţiile Art.1346 din Noul Cod Civil.

VIL NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRŢI
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 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 
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 prealabile în termen de 3 zile lucrătoare de 

la apariţia cazului de forţă majoră.

IX. LITIGU

Art. 9. Neînţelegerile de orice fel care decurg din executarea prezentului 
contract se vor rezoluţiona pe cale amiabilă. în 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.

Responsabilitatea urmăririi derulării contractului revine Direcţiei Patrimoniu 
din cadrul Primăriei Municipiului Zalău.

VÂNZĂTOR, 
Stat Român 

prin Municipiul Zalău 
prin primar 

IONEL CIUNT

CUMPĂRĂTOR,

** Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face in conformitate cu Regulamentul nr. 619/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce revin operatorului. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza 
unui temei iegal justificat. Dreptul de acces şi informare la datele cu caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul la rectificarea şi ştergerea 
datelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, pot fi exercitate de către persoana vizată de prelucrare, prin formularea 
unei cereri scrise şi înregistrate la nivelul instituţiei.”



>

DRAFT DE DESFĂŞURĂTOR DE RATE

Strada Viitorului, nr. 21, bloc DM17, ap. 13 
Valoare totală: 178975.21 lei Avans: 33350.25 lei

Dobânda TotalNr.rata Rata
129.891 1092.19 1222.08

2 130.87 1091.21 1222.08
3 131.85 1090.23 1222.08
4 132.84 1089.24 1222.08

133.835 1222.081088.25
6 134.84 1087.24 1222.08
7 135.85 1086.23 1222.08
8 136.87 1085.21 1222.08

137.899 1084.19 1222.08
10 138.93 1083.15 1222.08

139.9711 1082.11 1222.08
12 141.02 1081.06 1222.08
13 142.08 1080.00 1222.08
14 143.14 1078.94 1222.08
15 144.22 1077.86 1222.08
16 145.30 1076.78 1222.08
17 146.39 1075.69 1222.08
18 147.49 1074.59 1222.08
19 148.59 1073.49 1222.08
20 149.71 1072.37 1222.08
21 150.83 1222.081071.25
22 151.96 1070.12 1222.08
23 1222.08153.10 1068.98
24 154.25 1067.83 1222.08
25 155.41 1066.67 1222.08
26 156.57 1065.51 1222.08
27 157.75 1064.33 1222.08
28 158.93 1063.15 1222.08
29 160.12 1061.96 1222.08
30 161.32 1060.76 1222.08
31 162.53 1059.55 1222.08
32 163.75 1058.33 1222.08
33 164.98 1057.10 1222.08
34 166.22 1055.86 1222.08
35 167.46 1054.62 1222.08

1222.0836 168.72 1053.36
37 169.98 1052.10 1222.08
38 171.26 1050.82 1222.08
39 172.54 1049.54 1222.08
40 173.84 1048.24 1222.08
41 175.14 1222.081046.94
42 176.45 1045.63 1222.08
43 177.78 1044.30 1222.08

/44 179.11 1042.97 1222.08
Ib



1

45 180.45 1041.63 1222.08
46 181.81 1040.27 1222.08

183.17 1038.91 1222.0847
48 184.54 1037.54 1222.08

185.93 1036.15 1222.0849
50 187.32 1034.76 1222.08

1222.081033.35188.7351
52 190.14 1031.94 1222.08
53 191.57 1030.51 1222.08
54 193.01 1029.07 1222.08
55 194.45 1027.63 1222.08
56 195.91 1026.17 1222.08
57 197.38 1024.70 1222.08
58 198.86 1023.22 1222.08
59 200.35 1021.73 1222.08
60 201.86 1020.22 1222.08
61 203.37 1018.71 1222.08
62 204.90 1017.18 1222.08
63 206.43 1015.65 1222.08
64 207.98 1014.10 1222.08
65 209.54 1012.54 1222.08
66 211.11 1010.97 1222.08
67 212.70 1009.38 1222.08
68 214.29 1007.79 1222.08
69 215.90 1222.081006.18
70 217.52 1004.56 1222.08
71 219.15 1002.93 1222.08
72 220.79 1001.29 1222.08
73 222.45 999.63 1222.08
74 224.12 997.96 1222.08
75 225.80 996.28 1222.08
76 227.49 994.59 1222.08
77 229.20 992.88 1222.08
78 230.92 991.16 1222.08
79 232.65 989.43 1222.08
80 234.39 987.69 1222.08
81 236.15 985.93 1222.08
82 237.92 984.16 1222.08
83 239.71 982.37 1222.08
84 241.50 980.58 1222.08
85 243.31 978.77 1222.08
86 245.14 976.94 1222.08
87 246.98 975.10 1222.08
88 248.83 973.25 1222.08
89 250.70 971.38 1222.08
90 252.58 969.50 1222.08
91 254.47 967.61 1222.08
92 256.38 965.70 1222.08
93 258.30 963.78 1222.08
94 260.24 961.84 1222.08
95 262.19 959.89 1222.08
96 264.16 957.92 1222.08
97 266.14 955.94 1222.08
98 268.14 953.94 1222.08



1222.08270.15 951.9399
272.17 949.91 1222.08100

947.87101 274.21 1222.08
1222.08102 276.27 945.81

103 278.34 943.74 1222.08
104 280.43 941.65 1222.08
105 282.53 939.55 1222.08
106 284.65 937.43 1222.08
107 286.79 935.29 1222.08
108 288.94 933.14 1222.08
109 291.11 930.97 1222.08
110 293.29 928.79 1222.08
111 295.49 926.59 1222.08
112 297.70 924.38 1222.08
113 299.94 922.14 1222.08

302.19114 919.89 1222.08
115 304.45 917.63 1222.08
116 306.74 915.34 1222.08
117 309.04 913.04 1222.08
118 311.35 910.73 1222.08
119 313.69 908.39 1222.08
120 316.04 906.04 1222.08
121 318.41 903.67 1222.08
122 320.80 901.28 1222.08
123 323.21 898.87 1222.08
124 325.63 896.45 1222.08
125 328.07 894.01 1222.08
126 330.53 891.55 1222.08
127 333.01 889.07 1222.08
128 335.51 886.57 1222.08
129 338.03 884.05 1222.08
130 340.56 881.52 1222.08
131 343.12 878.96 1222.08
132 345.69 876.39 1222.08
133 348.28 873.80 1222.08
134 350.89 871.19 1222.08
135 353.53 868.55 1222.08
136 356.18 865.90 1222.08
137 358.85 863.23 1222.08
138 361.54 860.54 1222.08
139 364.25 857.83 1222.08

366.98140 855.10 1222.08
141 369.74 852.34 1222.08
142 372.51 849.57 1222.08
143 375.30 846.78 1222.08
144 378.12 843.96 1222.08
145 380.95 841.13 1222.08
146 383.81 838.27 1222.08
147 386.69 835.39 1222.08
148 389.59 832.49 1222.08
149 392.51 829.57 1222.08
150 395.45 826.63 1222.08
151 398.42 823.66 1222.08
152 401.41 820.67 1222.08



V

817.66153 404.42 1222.08
154 407.45 814.63 1222.08
155 410.51 1222.08811.57
156 413.59 808:49 1222.08
157 416.69 805.39 1222.08
158 419.81 802.27 1222.08
159 422.96 799.12 1222.08
160 426.14 795.94 1222.08
161 429.33 792.75 1222.08
162 432.55 789.53 1222.08
163 435.80 786.28 1222.08
164 439.06 783.02 1222.08
165 442.36 779.72 1222.08
166 445.67 776.41 1222.08
167 449.02 773.06 1222.08
168 452.38 769.70 1222.08
169 455.78 766.30 1222.08
170 459.20 762.88 1222.08
171 462.64 759.44 1222.08
172 466.11 755.97 1222.08
173 469.61 752.47 1222.08
174 473.13 748.95 1222.08
175 476.68 745.40 1222.08
176 480.25 741.83 1222.08
177 483.85 738.23 1222.08
178 487.48 734.60 1222.08
179 491.14 730.94 1222.08
180 494.82 727.26 1222.08
181 498.53 723.55 1222.08
182 502.27 719.81 1222.08
183 506.04 716.04 1222.08
184 509.83 712.25 1222.08
185 513.66 708.42 1222.08
186 517.51 704.57 1222.08
187 521.39 700.69 1222.08
188 525.30 696.78 1222.08
189 529.24 692.84 1222.08
190 533.21 688.87 1222.08
191 537.21 684.87 1222.08
192 541.24 680.84 1222.08
193 545.30 676.78 1222.08
194 549.39 672.69 1222.08
195 553.51 668.57 1222.08
196 557.66 664.42 1222.08
197 561.84 660.24 1222.08
198 566.06 656.02 1222.08
199 570.30 651.78 1222.08
200 574.58 647.50 1222.08
201 578.89 643.19 1222.08
202 583.23 638.85 1222.08
203 587.60 634.48 1222.08
204 592.01 630.07 1222.08
205 596.45 625.63 1222.08
206 600.92 621.16 1222.08



1222.08605.43 616.65207
1222.08609.97 612.11208

614.55 607.53 1222.08209
619.16 602.92 1222.08210

211 623.80 598.28 1222.08
1222.08212 628.48 593.60

213 633.19 588.89 1222.08
214 637.94 584.14 1222.08

642.72 579.36215 1222.08
216 574.53647.55 1222.08
217 652.40 569.68 1222.08
218 657.29 564.79 1222.08
219 662.22 559.86 1222.08
220 667.19 1222.08554.89
221 672.20 549.88 1222.08
222 677.24 544.84 1222.08
223 1222.08682.32 539.76
224 687.43 534.65 1222.08
225 692.59 529.49 1222.08
226 697.78 524.30 1222.08
227 703.02 519.06 1222.08
228 708.29 513.79 1222.08
229 713.60 508.48 1222.08
230 718.95 503.13 1222.08
231 724.35 497.73 1222.08
232 729.78 492.30 1222.08
233 735.25 486.83 1222.08
234 1222.08740.77 481.31
235 746.32 475.76 1222.08
236 751.92 470.16 1222.08
237 1222.08757.56 464.52
238 763.24 458.84 1222.08
239 768.96 453.12 1222.08
240 774.73 447.35 1222.08
241 780.54 441.54 1222.08
242 786.40 1222.08435.68
243 792.29 429.79 1222.08
244 798.24 423.84 1222.08
245 804.22 417.86 1222.08
246 810.26 411.82 1222.08
247 816.33 405.75 1222.08
248 822.45 399.63 1222.08
249 828.62 393.46 1222.08
250 834.84 387.24 1222.08
251 841.10 380.98 1222.08
252 847.41 374.67 1222.08
253 853.76 368.32 1222.08
254 860.17 361.91 1222.08
255 866.62 355.46 1222.08
256 873.12 348.96 1222.08
257 879.66 342.42 1222.08
258 886.26 335.82 1222.08
259 892.91 329.17 1222.08
260 899.61 322.47 1222.08 15



f

261 315.73906.35 1222.08
913.15262 308.93 1222.08

263 920.00 302.08 1222.08
264 926.90 295.18 1222.08
265 933.85 288.23 1222.08
266 940.86 281.22 1222.08

947.91267 274.17 1222.08
268 955.02 267.06 1222.08
269 962.18 259.90 1222.08
270 969.40 252.68 1222.08
271 976.67 245.41 1222.08
272 984.00 238.08 1222.08

991.38273 230.70 1222.08
274 998.81 223.27 1222.08
275 1006.30 215.78 1222.08

1222.08276 1013.85 208.23
277 1021.45 1222.08200.63
278 1029.11 192.97 1222.08
279 1036.83 185.25 1222.08
280 1044.61 177.47 1222.08

1052.44281 169.64 1222.08
282 1060.34 161.74 1222.08
283 1068.29 153.79 1222.08
284 1076.30 145.78 1222.08
285 1084.37 137.71 1222.08
286 1092.51 129.57 1222.08

1100.70 1222.08287 121.38
288 1108.96 113.12 1222.08
289 1117.27 104.81 1222.08
290 1125.65 96.43 1222.08
291 1134.09 87.99 1222.08
292 1142.60 79.48 1222.08
293 1151.17 70.91 1222.08

1159.80294 62.28 1222.08
1168.50295 53.58 1222.08

296 1222.081177.27 44.81
297 1186.09 35.99 1222.08
298 1194.99 27.09 1222.08
299 1203.95 18.13 1222.08
300 1212.77 9.10 1221.87

145624.96 220998.83 366623.79

Directo Şef Şerviciu 
'redescu

întocmit 
Adela Becheru
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ ' 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 65586-C1-U13 Zalau .

Cod verificare
■ 100136366458x<\f

TI 1. <: 4 u A S » * l' f 4 
M'«J irm r< <w/>ţn 8 w

A. Partea I. Descrierea imobilului
Unitate individuală

Adresa: Loc. Zalau, Str Viitorului, Nr. 21, Et. 3, Ap. 13, Jud. Salaj .......... ■
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, centrala termica, holuri, pod, scara de acces, subsol.
Nr Suprafaţa 

utilă (mp)
Cote părţi 
comune

Suprafaţa
construităNr. cadastral Cote teren Observaţii / Referinţe.crt

Apartament 13 etaj "3, Su’‘= 
53.15 mp.. St = -55.96 mp. 
compus din dormitor, cameră de 
zi, bucătărie, baie, hol, debara, 
cămară şi balcon_____________

65586-C1-U13Al 56 53,15 1/15 27/354

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

6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală);________________________________________________________

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

Al

1) STATUL ROMÂN
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 65586-Cl/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 28634 din 31-AUC-15:

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

de garanţie şl sarcini Referinţe
NU SUNT

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



Carte Funciară Nr. 65586-C1-U13 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Zalau, Str Viitorului, Nr. 21, Et, 3, Ap. 13, Jud. Salaj
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, centrala termica, holuri, pod, scara de acces,
subsol,_____ ______ ______________________________________________________________________
Nr Suprafaţa

construită
Suprafaţa 
utilă (mp)

Cote părţi 
comuneNr cadastral Cote teren Observaţii / Referinţecrt

Apartament 13 etaj 3, Su = 
53.15 mp.. St = 55,96 mp. 
compus din dormitor, cameră de 
zi, bucătărie, baie, hol, debara, 
cămară şi balcon_____________

Al 65586-C1-U13 56 53,15 1/15 27/354

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, 10:23

Pagina 2 din 2Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru inforrriare on-iine la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea X 1

tt

http://www.ancpi.ro/verificare
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Nr. cerere

VLună .
■;tou|'^^ 2023

• • Cod verificare 
100 36366846

18
0? 05.......
r/'

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE,A0fVTÎ.4

im: (/ A. » 4-*-' ifl
»»rA

Carte Funciară Nr. 65586 Zalau

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Zalau, Str Viitorului, Nr. 21, Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr. 

topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / ReferinţeCrt
65586 354Al Construcţia CI înscrisa in CF 65586-Cl;

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare ia dreptui de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

24996 / 12/08/2015
Titlu Proprietate nr, 1125/42/2006;

Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn baza Legii 18/1991, dobândit prin
Lege, cota actuala 1/1 

AlB2

1) MUNICIPIUL ZALĂU
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 63S65/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 12748 din 28/08/2006;

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

de garanţie şi sarcini Referinţe
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr, 65586 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Observaţii / ReferinţeSuprafaţa (mp)*

65586 354
* 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 354 1 CC Teren intravilan neimprejmuit

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

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
(“ (m)

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
(" (m)

1 2 7.08 2 3 6.68
3 4 0.75 4 5 1.669
5 6 1.75 6 7 6.681
7 8 3.249 8 9 1.5
9 10 14.732 10 11 1.5

1311 12 3.25 12 6.681

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 65586 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Punct
început

Punct
sfârşit

Punct 
• început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
(“ (nn)

Lungime segment 
- . (fri)

13 14 1.75 14 15 1.67
15 16 1.749 1716 2:098
17 18 0.568 1918 6.088
19 20 12.526 20 21 2.792

. 21 22 1.192 22 1 0.6
** Lungimile segmentelor sunt determinate tn planul de proiecţie Stereo 70 s sunt rotunjite ia 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

^entru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:
Nr. Termen

eliberareNr. cerere Data cerere Obiect cerereCrt
241551 18-05-2023 19-05-2023 Consuitare/informare

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 iristituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
virw/vi/.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;26
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Carte Funciară Nr. 65586-Cl Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
f EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE
Nr.cererej 24155

/ Ziua 180^ Luna 05
Anul 2023

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALA) 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ZalauB 'J. t, A » A -s » t t-J

fcqricrrA

A. Partea I. Descrierea imobilului
Adresa: Loc. Zalau, Str Viitorului, Nr. 21, Jud. Salaj 
Electronic: 65586-Cl; Nr. Topo: Suprafaţa: 247
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, centrala termica, holuri, pod, scara de acces, subsol. 
Observaţii: Bloc de locuinţe DM 17, P+3E, cu suprafaţa desfasurata de 1096 mp, construit in 2009.

Tron Nr. Cod Nr. Cf 
individ

Supraf.
utila

Cota Cota
terenNivelScara ObservaţiiAp. U.l. partison

65586-
Cl-Ul

Apartament 1 parter cu Su = 53.15 mp.. St =
55.96 mp, compus din dormitor, cameră de zi, 
bucătărie, baie, hol, debara, cămară si'balcori.

1 1 53.15 1/15 27/354P

65586-
C1-U2

Apartament 2 parter, S.u = 53.15 mp.. St = 55.96
mp. compus din dormitor, cameră de zi, 

bucătărie, baie, hol, debara, cămară si balcon

2 2 53.15 1/15 27/354P

65586-
C1-U3

Apartament 3 parter, Su = 38.94 mp.. St = 41.33
mp. compus din cameră de zi, bucătărie, baie, 

hol, debara, cămară si balcon

3 3 38.94 1/15 19/354P

65586-
C1-U4

Apartament 4 etaj 1, Su = 38.94 mp.. St = 41.33
mp. compus din cameră de zi, bucătărie, baie, 

hol, debara, cămară si balcon

1 4 38.944 1/15 19/354

65586-
C1-U5

Apartament 5 etaj 1, Su = 53.15 mp.. St = 55.96
mp. compus din dormitor, cameră de zi, 

bucătărie, baie, hol, debara, cămară si balcon.' 
Apartament 6 etaj 1, Su = 53,15 mp.. St = 55.96 

mp. compus din dormitor, cameră de zi,. 
bucătărie, baie, hol, debara, cămară si balcon

1 5 53.155 1/15 27/354

65586-
C1-U6

1 6 53.156 1/15 27/354

65586-
C1-U7

Apartament 7 etaj 1, Su = 38.94 mp.. St = 41.33
mp. compus din cameră de zi, bucătărie, baie, 

hol, debara, cămară si balcon

1 7 38.947 1/15 20/354

65586-
C1-U8

Apartament 8 etaj 2, Su = 38.94 mp.. St = 41.33
mp. compus din cameră de zi, bucătărie, baie, 

hol, debara, cămară si balcon

2 8 8 38.94 1/15 20/354

65586-
C1-U9

Apartament 9 etaj 2, Su = 53.15 mp.. St = 55.96
mp. compus din dormitor, cameră de zi, - 

bucătărie, baie, hol, debara, cămară si balcon

2 9 53.159 1/15 27/354

65586-
Cl-UlO

Apartament 10 etaj 2, Su = 53.15 mp.. St = 55.96
mp. compus din dormitor, carneră de zi, 

bucătărie, baie, hol, debara, cămară si balcon

2 10 10 53.15 1/15 27/354

65586-
Cl-Ull

Apartament 11 etaj 2, Su = 38.94 mp.. St =
41.33 mp. compus din cameră de zi, bucătărie, 

baie, hol, debara, cămară si balcon

2 11 11 38.94 1/15 20/354

65586-
C1-U12

Apartament 12 etaj 3, Su = 38.94 mp.. St =
41.33 mp, compus din cameră de zi,, bucătărie, 

______ baie, hol, debara, cămară si balcon .
Apartament 13 etaj 3, Su = 53.15 mp.. St = 55.96

mp. compus din dormitor, cameră de zi, 
bucătărie, baie, hol, debara, cămară si balcon

3 12 12 38.94 1/15 20/354

65586-
C1-U13

3 13 13 53.15 1/15 27/354

65586-
C1-U14

Apartament 14 etaj 3, Su = 53.15 mp.. St = 55.96
mp. compus din dormitor, cameră de zi, 

bucătărie, baie, hol, debara, cămară si balcon

3 14 14 53.15 1/15 27/354

65586-
C1-U15

3 Apartament 15 etaj 3, Su = 38.94 mp„ St =
41.33 mp. compus din cameră de zi, bucătărie, 
_____ baie, hol, debara, cămară si balcon

15 38.9415 1/15 20/354

B. Partea II. Proprietar si acte
CONSTRUCŢIE

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

Unitate individuala 65586-Cl-Ul
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr, 39899, din 26/08/2015 emis de 
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
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—__________ ______________________________Carte Fundară Nr. 65586-Cl Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
cadastrală^ stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie--------

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

Unitate Individuala 65586-C1-U2
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de 
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015 vizat de 
Pnmaria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie

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

Unitate individuala 65586-C1-U3
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016 OAct Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr, 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015 vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr, 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadăstrălă); ' .

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
■iniţiala .1/1 B2 Al

1) STATUL ROMÂN

Unitate individuala 65586-C1-U4
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale I Referinţe

NU SUNT
6439/ 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală);_______________________ ^______________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/1
1) STATUL ROMÂN '

OB2 Al

Unitate individuala 65586-C1-U5
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMARlA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Prirriăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie
cadastrală); ______________________ _________________________________ _

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
iniţiala 1/1B2 Al
1) STATUL ROMÂN
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Carte Funciară Nr. 65586-Cl Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Unitate individuala 65586-C1-U6
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi aite drepturi reaie Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr, 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală);______________________________________________ ___________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/1 B2 Al

1) STATUL ROMAN

Unitate individuala 65586-C1-U7
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de. Primăria,Zalău, proces- verbal de' 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de ' 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală); ________________________ ______________________ ______________
p., IIntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota

iniţiala 1/1 Al
1) STATUL ROMAN

Unitate individuala 65586-C1-U8
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05,06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Prirhăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie
cadastrală);___________________________

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

Unitate individuala 65586-C1-U9
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27,08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie
cadastrală);__________________________________________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
Iniţiala 1/1B2 Al
1) STATUL ROMAN

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 3 din 6



Carte Fundară Nr. 65586-Cl Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Unitate individuala 65586-Cl-UlO
înscrieri privitoare la dreptui de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439/ 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Prirnăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie
cadastrală): ________________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
iniţiala 1/1
1) STATUL ROMÂN ~~ “

B2 Al

Unitate Individuala 65586-Cl-Ull
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr, certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Prirnăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie
cadastrală);___________________________

r,.j' llntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota 
initialal/1 Al
1) STATUL ROMAN

Unitate Individuala 65586-C1-U12
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de 
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală);________ ___________________ _____________________________________

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

Unitate individuala 65586-C1-U13
Oînscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr, 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală);____________________________ _____________________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/1B2 Al
1) STATUL ROMÂN
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Unitate individuala 65586-C1-U14
înscrieri privitoare la dreptui de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr. 10736/04.05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală);___________________________________________________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/182 Al

1) STATUL ROMAN

Unitate individuala 65586-C1-U15
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
6439 / 26/02/2016
Act Administrativ nr, certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 39899, din 26/08/2015 emis de
PRIMĂRIA ZALAU (autorizaţie de construire nr. 347/05.06.2007, emisă de Primăria Zalău, proces- verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor
nr, 10736/04,05.2009, vizat de Primăria Zalău, certificat de atestare fiscală nr. 49510/27.08.2015, vizat de 
Primăria Zalău,
certficat de nomenclatură stradală nr. 39892/26.08.2015, emis de Primăria Zalău şi documentaţie 
cadastrală); _____________________________________________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1, cota
iniţiala 1/1 82 Al ' ■

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. Sarcini
CONSTRUCŢIE

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

NU SUNT

Unitate individuala 65586-Cl-Ul
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT
Unitate individuala 65586-C1-U2

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

NU SUNT
Unitate individuala 65586-C1-U3

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

NU SUNT
Unitate individuala 65586-C1-U4

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

NU SUNT

Unitate individuala 6S586-C1-U5
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT
Unitate individuala 65S86-C1-U6

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

NU SUNT
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Unitate individuala 65586-C1-U7
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 

■ sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 65586-C1-U8
înscrieri ^vind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 

' sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 65586-C1-U9
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 65586-Cl-UlO
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 65586-Cl-Ull
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

^ sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate Individuala 65586-C1-U12
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

^sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 65586-C1-U13
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
- ■ sarcini Referinţe

NU SUNT

Unitate individuala 65586-C1-U14
, înscrieri pnvind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
J^^ sarcini Referinţe

NU SUNT

Unitate Individuala 65586-C1-U15
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde cu pozitţile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la 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.

'-V;-

Data soluţionării, Referenţ/^istent-registrator,
^ _ OlgitaliysigncdI

CI
Data eliberării, 

/ /
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Comunicat de presă

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

10.05.2023

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 mai 2023,

• menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an;
. menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de 

depozit la 6,00 la sută pe an;
• menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de

a hotărât următoarele: '

Rata anuală a inflaţiei a scăzut semnificativ în luna martie 2023, coborând la 14,53 la sută, de la 15,52 la sută în februarie, în 
principal pe fondul diminuării preţului combustibililor faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

^ppe ansamblul primelor trei luni ale anului, rata anuală a inflaţiei s-a redus astfel considerabil (de la 16,37 la sută în decembrie 
2022), înregistrând prima scădere din ultimele 9 trimestre aşa cum s-a anticipat. Scăderea a fost determinată.în principal de . 
descreşterea amplă a dinamicilor preţurilor combustibililor şi energiei electrice, sub influenţa unor efecte de bază consistente şi 
modificării începând cu 1 ianuarie 2023 a caracteristicilor schemei de plafonare şi compensare a preţurilor la energie.

In acelaşNimp, rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat şi-a stopat ascensiunea în trimestrul I, în condiţiile în care ea s-a mărit sub 
aşteptan in primele două luni ale anului, iar în martie a scăzut la nivelul din decembrie 2022, de 14,6 la sută; pe fondul unor efecte 
de bazadezinflaţipniste, al descreşterii cotaţiilor mărfurilor, prioritar agroalimentare, şi al ajustării descendente a anticipaţiilor 
inflaţioniste pe termen .scurt. Acestea au contrabalansat integral influenţele de sens opus ce au continuat să vină în primul trimestru 
din transferarea treptată asupra preţurilor de *-onsum a costurilor materiale şi salariale crescute, precum şi din conservarea marjelor 
de profit, în contextul rezilienţei cererii de consum, dar şi din scumpirea unor bunuri de consum importate.

Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC - indicator al inflaţiei pentru statele 
membre UE) a scăzut la 12,1 la sută în martie 2023, de la 14,1 la sută în decembrie 2022. Rata medie anuală a inflaţiei IPC şi cea 
calculată pe baza IAPC au continuat însă să se mărească în trimestrul I 2023, până la 15,3 la sută şi 13,2 la sută în martie, de la 
13,8 la sută,' respectiv 12,0 la sută în decembrie 2022, rămânând totuşi la valori inferioare celor prevalente în regiune şi în ţările

N^oile date statistice reconfirmă creşterea peste aşteptări a activităţii economice şi în trimestrul IV 2022, într-un ritm trimestrial doar 
^Pşor încetinit, de 1,0 la sută, faţă de 1,2 la sută în trimestrul III 

în acest interval.

Se reconfirmă, de asemenea, accelerarea creşterii anuale a PIB în trimestrul IV 2022, la 4,5 la sută, de la 3,7 la sută în intervalul 
anterior. Potrivit noilor'date, creşterea economică a fost susţinută în acest interval în principal de consumul gospodăriilor populaţiei, 
al cărui aport a fost urmat la mică distanţă de cel al formării brute de capital fix. Totodată, impactul exportului net a rămas doar 
marginal contracţionist, în condiţiile în care scăderea amplă de dinamică înregistrată în acest trimestru de volumul importurilor a 
devansat-o pe cea a volumului exporturilor de bunuri şi servicii. Pe acest fond, deficitul balanţei comerciale şî-a înjumătăţit ritmul 
anual de creştere, iar cel de cont curent şi l-a redus chiar mai puternic, inclusiv ca urmare a ameliorării evoluţiei soldului balanţei 
veniturilor secundare, pe seama intrărilor de fonduri europene de natura contului curent.

Cele mâl recente date şi analize indică o încetinire modestă a creşterii economiei în trimestrele I şi II 2023, implicând o decelerare 
uşoară a acesteia în primele trei luni ale anului curent faţă de perioada similară din 2022.

Astfel, în ianuarie-februarie 2023, comerţul cu amănuntul şi mai cu seamă serviciile prestate populaţiei şi-au prelungit creşterea 
robustă în raport cu perioada similară din 2022, iar vânzările auto-moto au continuat să se dinamizeze, în timp ce producţia 
industrială şi-a accentuat contracţia, iar volumul lucrărilor de construcţii şi-a decelerat considerabil creşterea. Totodată, variaţia 
anuală a exporturilor de bunuri şi servicii a devansat-o pe cea a importurilor, care a suferit un declin mult mai pronunţat în primele 
două luni ale anului, probabil inclusiv ca efect al ameliorării raportului de schimb. Drept consecinţă, deficitul comercial şi cel de cont 
curent s-au redus semnificativ în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Efectivul salariaţilor din economie a continuat să-şi tempereze ritmul de creştere în intervalul ianuarie-februarie 2023, însă rata 
şomajului BIM s-a redus până la 5,4 la sută în luna martie, după creşterea la 5,7 la sută în trimestrul IV 2022, iar costul 

https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=22577

, evoluţie ce implică o nouă mărire a excedentului de cerere agregată
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forţa de muncă din industrie a continuat să-şi mărească dinamica anuală deosebit de înaltă. în acelaşi timp, sondajele de 
specialitate din luna aprilie indică o accelerare a scăderii deficitului de forţă de muncă raportat de companii, dar şi o majorare a 
intenţiilor de angajare în perspectivă apropiată.

Principalele cotaţii ale pieţei monetare interbancare şi-au încetinit mişcarea descendentă în luna aprilie, iar randamentele titlurilor de 
stat au consemnat doar mici oscilaţii - relativ în linie cu evoluţiile din economiile avansate şi din regiune -, sub influenţa revizuirilor 
succesive ale aşteptărilor investitorilor privind perspectiva conduitei politicii monetare a Fed, în contextul turbulenţelor din sistemul 
bancar.

Cursul de schimb leu/euro s-a menţinut în luna aprilie la valori uşor inferioare celor prevalente în semestrul I 2022, pe fondul 
atractivităţii relative ridicate a plasamentelor în lei. Totodată, moneda naţională s-a apreciat semnificativ faţă de dolarul USD, în 
condiţiile în care acesta şi-a reluat tendinţa de slăbire în raport cu euro.

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat şi-a temperat mai evident descreşterea în luna martiej ajungând lă 10,2 la 
sută, de la 10,6 la sută în februarie, în condiţiile în care noua scădere moderată de ritm consemnată de componenta în lei a fost ■ 
însoţită de accentuarea uşoară a trendului ascendent al variaţiei deosebit de înalte ă creditului în valută. Prin urmare, ponderea 
componentei în lei în creditul acordat sectorului privat a continuat să se reducă relativ alert, coborând la 67,8 îa sută în martie, de la 
68,3 la sută în februarie.

în şedinţa de astăzi. Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia mai 2023, document ce 
încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.

Prognoza actualizată reconfirmă în linii generale coordonatele precedentei prognoze pe termen mediu. Astfel, rata anuala a inflaţiei 
va continua probabil să scadă pe o traiectorie aproape similară celei previzionate anterior, coborând la nivelul de o cifră în trimestru'^ 
III 2023 şi în proximitatea intervalului ţintei la finele orizontului proiecţiei. . . '

Descreşterea va fi antrenată pe mai departe de factori pe partea ofertei, mai cu seamă de efecte de bază dezinflaţipniste şi de ■. 
corecţii descendente ale cotaţiilor unor mărfuri, cărora li se alătură impactul prezumat al schemelor de plafonare a preţurilor la 
energie,, dar şi influenţele aşteptate să vină din restrângerea în perspectivă a excedentului de cerere agregată, mai lentă totuşi 
decât în proiecţia precedentă, implicând închiderea acestuia la finele orizontului prognozei.

în acelaşi timp, incertitudini şi riscuri însemnate la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a 
inflaţiei, continuă să genereze războiul din Ucraina şi sancţiunile asociate, iar altele decurg din turbulenţele în sistemele bancare din 
SUA şi Elveţia, ce ar putea exercita efecte adverse în principal prin afectarea economiilor statelor dezvoltate şi a costurilor de 
finanţare în Europa Centrală şi de Est.

Totodată, absorbţia fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, este condiţionată de 
îndeplinirea unor ţinte şi jaloane stricte în implementarea proiectelor. Ea este însă esenţială pentru realizarea reformelor structurale 
necesare, inclusiv a tranziţiei energetice, dar şi pentru contrabalansarea, cel puţin parţială, a impactului contracţionist al şocurilor pe 
partea ofertei, amplificat şi de înăsprirea condiţiilor economice şi financiare pe plan internaţional.

Incertitudini şi riscuri crescute sunt asociate însă conduitei politicii fiscale, date fiind, pe de o parte, ţinta de deficit bugetar stabilită 
pentru 2023 în vederea continuării consolidării bugetare în contextul procedurii de deficit excesiv şi al majorării semnificative a 
costului finanţării, şi, pe de altă parte, caracteristicile execuţiei bugetare din primele luni ale anului, precum şi seturile de măsuri de 
sprijin aplicate ori prelungite în 2023, într-o conjunctură economică şi socială dificilă pe plan intern şi global, cu potenţiale implicaţii 
adverse asupra parametrilor bugetari finali.

Relevante continuă să fie deciziile de politică monetară ale Fed şi BCE, precum şi atitudinea băncilor centrale din regiune.

în şedinţa de astăzi, 10 mai 2023, pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor 
foarte ridicate, Consiiiul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7 la sută pe 
an. Totodată, s-a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8 la sută pe an şi a ratei dobânzii la 
facilitatea de depozit ia 6 la sută pe an. De asemenea. Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale 
ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Deciziile CA al BNR vizează readucerea durabilă a ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5 la sută ±1 punct 
procentual, inclusiv prin ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei ■ 
creşteri economice sustenabile. în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme 
structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru 
menţinerea stabilităţii macroeconomice şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse.

BNR monitorizează atent evoiuţiile mediului intern şi internaţional şi va continua să utilizeze instrumentele de care dispune în 
vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 12 mai 2023,
11:00. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul şedinţei de astăzi va fi publicată pe website-ul

https://w\AAA/.bnr.ro/page.aspx?prid=22577
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BNR în data de 22 mai 2023, la ora 15:00.
Banca Naţională a României

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 iulie 2023.
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