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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru  locuinṭe ANL 

 

având în vedere referatul de aprobare a iniṭiatorului Primarul Municipiului Botoṣani, domnul 
Cosmin Ionuṭ Andrei, prin care se propune  Consiliului Local al Municipiului Botoṣani aprobarea preṭurilor 
de vânzare pentru locuinṭe tip ANL, 

văzând solicitarea înregistrată sub nr. 511 din 27.09.2022 a S.C. Locativa S.A. de aprobare a 
preṭurilor de vânzare, fiṣele de evaluare întocmite de către S.C. Locativa S.A. ṣi raportul de specialitate 
comun al Serviciului Patrimoniu ṣi Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local, 

în conformitate cu prevederile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, ale Ordonanței de Urgență nr. 55/24.06.2021 pentru modificarea legii nr. 
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Hotărârii Guvernului nr. 
1174/28.10.2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum şi 
prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cât ṣi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
22/2022 din 24 august 2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, 

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) ṣi 
alin. (6) lit. (a) ṣi (b), art.139 alin. (2) și 240 alin. (2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuinṭa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Aleea 
Călugăreni nr. 5, sc. F, et. 2 ap. 8  deṭinută în baza contractului de închiriere nr.1635/04.03.2010 de către 
Coşuleanu Florina, preṭul de vânzare fiind de 99.025,45 lei.  

 Art.2. Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuinṭa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Str. 
Patriarh Teoctist Arapaşu nr. 5, sc. A, ap. 3 deṭinută în baza contractului de închiriere nr.1174/01.08.2008 
de către Andriescu Adina, preṭul de vânzare fiind de 146.203,55 lei. 

Art.3. Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuinṭa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Str. 
Patriarh Teoctist Arapaşu nr. 1, sc. B,  et.2, ap. 12 deṭinută în baza contractului de închiriere nr. 
755/07.03.2007 de către Pintiliescu Lucian, preṭul de vânzare fiind de 138.216,19 lei. 

Art.4 Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuinṭa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Str. 
Patriarh Teoctist Arapaşu nr. 19, sc. A,  ap. 1 deṭinută în baza contractului de închiriere nr. 656/29.01.2007 
de către Strungariu Aurel, preṭul de vânzare fiind de 169.399,47 lei. 

Art.5 Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuinṭa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Aleea 
Călugăreni, nr. 5, sc. A, et. 2, ap. 8 deṭinută în baza contractului de închiriere nr.394/16.11.2006 de către 
Vasiliu Ştefan, preṭul de vânzare fiind de 79.036,06 lei. 



Art.6. Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Str. 
Patriarh Teoctist Arapaşu nr. 17, sc. B, et.2, ap. 6 deṭinută în baza contractului de închiriere 
nr.1455/07.07.2009 de către Iacob Diana-Andreea, preţul de vânzare fiind de 171.859,49 lei; 

Art.7. Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani,Str. 
Patriarh Teoctist Arapaşu nr. 5, sc. B, et. 1, ap. 6 deţinută în baza contractului de închiriere 
nr.1188/01.08.2008 de către Gasan George Viorel, preţul de vânzare fiind de 218.187,63 lei; 

Art.8. Se aprobă valoarea de vânzare pentru  locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Aleea 
Călugăreni, nr. 5, sc. F, et. 4, ap. 13  deţinută în baza contractului de închiriere nr.1640/22.03.2010 de către 
Halaghiuc Mihaela, preţul de vânzare fiind de 123.150,50 lei; 

Art.9. Se aprobă valoarea de vânzare pentru  locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Calea 
Naţională nr. 107, sc. A, et. 4, ap. 13  deţinută în baza contractului de închiriere nr.1740/25.10.2010 de 
către Sănduc Loredana, preţul de vânzare fiind de 139.528,37 lei; 

Art.10. Se aprobă valoarea de vânzare pentru  locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Aleea 
General Alexandru Ioaniţiu nr. 4, sc. A, ap. 4  deţinută în baza contractului de închiriere nr.2270/09.12.2016 
de  către Dănilă Laura, preţul de vânzare fiind de 231.855,99 lei; 

Art.11. Se aprobă valoarea de vânzare pentru  locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Str. 
Patriarh Teoctist Arapaşu nr. 15, sc. B, ap. 3 deţinută în baza contractului de închiriere nr.622/04.01.2007 
de  către Maxim Ilie, preţul de vânzare fiind de 168.654,37 lei; 

Art.12. Se aprobă valoarea de vânzare pentru  locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Aleea 
Călugăreni, nr. 5, sc. A, et. 4, ap. 14, deţinută în baza contractului de închiriere nr. 438/08.12.2006 de  către 
Babei Eugen, preţul de vânzare fiind de 78.171,11 lei; 

 Art.13. Se aprobă valoarea de vânzare pentru  locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Aleea 
Călugăreni, nr. 5, sc. F, et. 2, ap. 9, deţinută în baza contractului de închiriere nr. 1746/02.11.2010 de  către 
Matei Florin, preţul de vânzare fiind de 91.051,84 lei; 

Art.14. Se aprobă valoarea de vânzare pentru  locuinţa ANL situată în Municipiul Botoṣani, Str. 
Patriarh Teoctist Arapaşu nr.5, sc.B, et.2, ap.9 deţinută în baza contractului de închiriere 
nr.1190/01.08.2008 de  către Crăciun Dumitru-Bogdan, preţul de vânzare fiind de 146.709,90 lei; 

Art.15. Suma reprezentând comisionul de 1% aplicat valorii de vânzare a locuinţelor A.N.L. se 
încasează şi se constituie venituri la bugetul S.C. Locativa S.A. şi la bugetul Municipiului Botoşani în 
proporţie de 50%-50%. 
 Art.16. Se împuterniceṣte domnul inginer Florinel Gornea, reprezentant al S.C. Locativa S.A., în 
calitate de administrator al locuinṭelor ANL să încheie contractele de vânzare cumpărare în formă autentică. 
   Art.17. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Locativa S.A., Serviciului Patrimoniu şi  Instituţiei 
Prefectului Judeţul – Botoşani. 
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Botoșani, 29.09.2022 
Nr. 450 
 


