
1 

 

 
 

  
 

 
HOTĂRÂREA Nr.  191  

din 28.12.2021 
privind aprobarea vânzării unor apartamente situate în orașul Nădlac, str. 

George Coșbuc,  nr.54 
 

 

         Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2021 
    Având în vedere: 
- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr.               

7531/03.12.2021 
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

orașului Nădlac nr. 7530/03.12.2021 
- Proces-verbal  nr.7529 din 03.12.2021 al comisiei numite în vederea calculării 

valorii de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, 
situate în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, jud. Arad 

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.190 din 28.12.2021 privind actualizarea 
Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate  închirierii, situate 
în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

- cererea d-lui Istvanovicz Călin- Florin, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.7113/09.11.2021 
- contractul de închiriere nr. 11099/04.10.2013; actele adiționale nr. 

701/22.01.2014, 817/22.01.2015, 675/01.02.2018, 5893/29.08.2018, 
814/06.02.2019, nr.5633/18.09.2019, 514/31.01.2020, 5365/01.10.2020, 
657/29.01.2021 

- cererea d-nei Bolohan Evelina- Ioana, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.7197/12.11.2021 

- contractul de închiriere nr. 8240/17.07.2013; actele adiționale nr. 703/22.01.2014, 
815/22.01.2015, 677/01.02.2018, 4519/19.06.2018, 816/06.02.2019, 
4405/15.07.2019, 516/31.01.2020, 3521/22.06.2020, 516/29.01.2021 

- cererea d-nei Rusu Diana- Mirela, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.7249/16.11.2021 

- contractul de închiriere nr. 8951/21.12.2018; actele adiționale nr. 819/06.02.2019, 
518/31.01.2020, 661/29.01.2021 

- cererea d-lui Vlad Vasile, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.7250/16.11.2021 
- contractul de închiriere nr. 8296/17.07.2013; actele adiționale nr. 702/22.01.2014, 

811/22.01.2015, 676/01.02.2018, 4520/19.06.2018, 815/06.02.2019, 
4448/16.07.2019, 515/31.01.2020, 3524/22.06.2020, 658/29.01.2021 

- cererea d-nei Jucan Ioana- Cristina, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.7241/16.11.2021 
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- contractul de închiriere nr. 8239/17.07.2013; actele adiționale nr. 706/22.01.2014, 
808/22.01.2015,679/01.02.2018,4518/19.06.2018,818/06.02.2019,4449/16.07.2
019,517/31.01.2020,3523/22.06.2020, 660/29.01.2021 

- cererea d-lui Curteanu Ionel şi d-nei Curteanu Alina, înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr.7236/15.11.2021 

- contractul de închiriere nr. 8303/17.07.2013; actele adiționale nr. 

4524/19.06.2018, 4447/16.07.2019, 3522/22.06.2020 
- cererea d-lui Nagy- Gyuris Ioan- Cătălin, înregistrată la primăria orașului Nădlac 

sub nr.7334/22.11.2021 
- contractul de închiriere nr. 8950/21.12.2018; actele adiționale nr. 824/06.02.2019, 

523/31.01.2020, 665/29.01.2021 
- cererea d-nei Dudaş Florina- Elena, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.7443/26.11.2021 
- contractul de închiriere nr. 2495/07.03.2014; actele adiționale nr. 820/22.01.2015, 

685/01.02.2018, 727/04.02.2019, 521/31.01.2020, 1323/06.03.2020, 
664/29.01.2021 

- prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
– republicată, actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea  Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind 
înființarea  Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, actualizată 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

- prevederile Hotărării nr. 1.174 din 28 octombrie 2021 privind modificarea şi 
completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

- Extras CF nr.305290-C1-U3 Nadlac     

- Extras CF nr.305290-C1-U8 Nadlac     
- Extras CF nr.305290-C1-U13 Nadlac    
- Extras CF nr.305290-C1-U7 Nadlac     
- Extras CF nr.305290-C1-U12 Nadlac     
- Extras CF nr.305290-C1-U4 Nadlac     
- Extras CF nr.305290-C1-U10 Nadlac    
- Extras CF nr.305290-C1-U9 Nadlac     
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie, 

mediu şi turism, administraţie publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
        În temeiul prevederilor art.129 alin. (1) și (2), lit. c), d), coroborat cu alin. 6, 
lit.b), alin.7, punctul e) și q), ale art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 
Coșbuc  nr.54,  et. Parter, ap.3, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U3 Nădlac, 
număr cadastral 305290-C1-U3, către dl. Istvanovicz Călin- Florin, conform anexei nr. 
1. 
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Art.2 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 1 este de 111.959,84 
lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 1%, este în 
cuantum de 1.119,59 lei; 

 se achită un avans în valoare de 21.959,84 lei, care cuprinde şi comisionul 
UAT; 

 restul de plată în cuantum de 90.000,00 lei, se va achita în 120 rate egale, 

conform graficului din anexa nr. 9 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 

Coșbuc  nr. 54, et. 1, ap. 8, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U8 Nădlac, 
număr cadastral 305290-C1-U8, către d-na Bolohan Evelina- Ioana, căsătorită, ca bun 
comun, conform anexei nr. 2. 

Art.4 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 3 este de 110.469,66 
lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 1%, este în 
cuantum de 1.104,69 lei; 

 se achită un avans în valoare de 17.675,14 lei, care cuprinde şi comisionul 
UAT; 

 restul de plată în cuantum de 92.794,52 lei, se va achita în 180 rate egale, 
conform graficului din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 
Coșbuc  nr. 54, et. 3, ap. 13, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U13  Nădlac, 
număr cadastral 305290-C1-U13, către d-na Rusu Diana- Mirela, căsătorită, ca bun 

comun, conform anexei nr. 3. 
Art.6 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 5 este de 115.228,90 

lei, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 1%, este în 
cuantum de 1.152,28 lei; 

 se achită un avans în valoare de 18.436,62 lei, care cuprinde şi comisionul 
UAT; 

 restul de plată în cuantum de 96.792,28 lei, se va achita în 180 rate egale, 

conform graficului din anexa nr. 11 la prezenta hotărâre. 
Art.7. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 

Coșbuc  nr. 54, et. 1, ap.7, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U7  Nădlac, 
număr cadastral 305290-C1-U7, către dl. Vlad Vasile, conform anexei nr. 4. 

Art.8 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 7 este de 110.594,11 
lei, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 1%, este în 
cuantum de 1.105,94 lei; 

 se achită un avans în valoare de 17.695,05 lei, care cuprinde şi comisionul 

UAT; 
 restul de plată în cuantum de 92.899,06 lei, se va achita în 120 rate egale, 

conform graficului din anexa nr. 12 la prezenta hotărâre. 
Art.9. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 

Coșbuc  nr. 54,  et. 2, ap.12, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U12  Nădlac, 
număr cadastral 305290-C1-U12, către d-na Jucan Ioana- Cristina, conform anexei nr. 
5. 

Art.10 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 9 este de 
108.917,85 lei, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 
1%, este în cuantum de 1.089,17 lei; 

 se achită un avans în valoare de 17.426,85 lei, care cuprinde şi comisionul 
UAT; 

 restul de plată în cuantum de 91.491,00 lei, se va achita în 180 rate egale, 
conform graficului anexa nr. 13 la prezenta hotărâre. 

Art.11. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 

Coșbuc  nr. 54,  et. Parter, ap. 4, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U4  
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Nădlac, număr cadastral 305290-C1-U4, către dl. Curteanu Ionel, căsătorit, ca bun 
comun, conform anexei nr. 6. 

Art.12 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 11 este de 
114.231,69 lei, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 
1%, este în cuantum de 1.142,31 lei; 

 se achită suma integrală în valoare de 114.231,69 lei, care cuprinde şi 

comisionul UAT; 
Art.13. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 

Coșbuc  nr. 54, et. 2, ap.10, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U10  Nădlac, 
număr cadastral 305290-C1-U10, către dl. Nagy- Gyuris Ioan- Cătălin, căsătorit, ca 
bun comun, conform anexei nr. 7. 

Art.14 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 13 este de 
115.574,96 lei, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 
1%, este în cuantum de 1.155,74 lei; 

 se achită un avans în valoare de 18.491,99 lei, care cuprinde şi comisionul 
UAT; 

 restul de plată în cuantum de 97.082,97 lei, se va achita în 120 rate egale, 
conform graficului din anexa nr. 14 la prezenta hotărâre. 

Art.15. Se aprobă vânzarea apartamentului situat în orașul Nădlac, str. George 
Coșbuc  nr. 54, et. 2, ap.9, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U9  Nădlac, 
număr cadastral 305290-C1-U9, către d-na Dudaş Florina- Elena, conform anexei nr. 8. 

Art.16 Preţul de vânzare a apartamentului menţionat la art. 15 este de 
111.322,13 lei, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre, din care comisionul UAT de 
1%, este în cuantum de 1.113,22 lei; 

 se achită un avans în valoare de 39.200,00 lei, care cuprinde şi comisionul 
UAT; 

 restul de plată în cuantum de 72.122,13 lei, se va achita în 120 rate egale, 
conform graficului din anexa nr. 15 la prezenta hotărâre. 

Art.17. Pentru semnarea contractelor de vânzare –cumpărare în forma 
autentică, se desemnează :  
                   -   IOAN-RADU MĂRGINEAN  – primar 
                   -   ALEXANDRU GROS – secretar general 
care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul. 

Art.18. Contractele de vânzare – cumpărare se vor încheia în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar articolele privind 
vânzarea unui anumit imobil pentru care nu s-a încheiat contract de vânzare – 

cumpărare devin nule. 
Art.19. Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractelor de vânzare – 

cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentelor în Cartea 
Funciară vor fi suportate de către cumpărători. 

Art.20. Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în cotă de 27/444, se atribuie 
cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției pentru extras CF 
nr. 305290-C1-U8 Nadlac, extras CF nr. 305290-C1-U4 Nadlac, extras CF nr. 305290-

C1-U12 Nadlac. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în 
folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal. 

Art.21. Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în cotă de 28/444, se atribuie 
cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției pentru extras CF 
nr. 305290-C1-U3 Nadlac, extras CF nr. 305290-C1-U13 Nadlac, extras CF nr. 305290-
C1-U7 Nadlac, extras CF nr. 305290-C1-U10 Nadlac, extras CF nr. 305290-C1-U9 
Nadlac. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, 
potrivit art. 463, alin.2 din Codul Fiscal. 

Art.22.  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului 
Nădlac, prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către : 
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 dl. Istvanovicz Călin Florin, domiciliat în Nădlac, str. Nicolae Bălcescu 
nr. 16 judetul Arad 

 d-nei Bolohan Evelina Ioana, domiciliată în Nădlac, str. Mihai Viteazul 
nr. 48 judetul Arad 

 d-nei Rusu Diana Mirela, domiciliată în Nădlac, str. Ioan Slavici nr. 6 
judetul Arad 

 dl. Vlad Vasile, domiciliat în Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 77 judetul 
Arad 

 doamnei Jucan Ioana Cristina, domiciliată în Nădlac, str. Independenţei 
nr. 140 judetul Arad 

 dl. Curteanu Ionel, domiciliat în Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 56 
judetul Arad 

 dl. Nagy Gyuris Ioan Cătălin, domiciliat în Nădlac, str. Mărăşeşti nr. 95 
judetul Arad 

 d-nei Dudaş Florina Elena, domiciliată în Nădlac, str. Independenţei nr. 
140 judetul Arad 

 Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  
Administrativ–Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 
 
 

      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
                  MILAN KELO                                           SECRETAR GENERAL 
                                                                               ALEXANDRU GROS 
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Anexa nr.1 la HCL nr.______/28.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 3

Data depunerii solicitării de cumpărare: 09.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila): 3322

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul  Istvanovicz Călin- Florin, legitimat cu CI seria AR nr. 894524, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 18.02.2019, 

CNP 1880218020075, domiciliat în orașul Nădlac, str. Nicolae Bălcescu nr. 16, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața construită 
desfășurată imobil 

(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție locuință  
(B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 

cu coeficientul Cp        
I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 86,04 19.563,91 125.768,00 102.882,09 126,76 130.413,33 110.851,33 1108,51 111.959,84

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS



Anexa nr.2 la HCL nr.______/28.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 8

Data depunerii solicitării de cumpărare: 12.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila): 3457

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul  Bolohan Evelina-Ioana legitimată cu CI seria AR nr. 693205, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 26.09.2014, 

CNP 2880218020114, domiciliat în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 48, judetul Arad

Beneficiarul  Kelo Milan legitimat cu CI seria AR nr. 665900, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 03.04.2014, 

CNP 1880401020141, domiciliat în orașul Nădlac, str. Ion Luca Caragiale nr. 42, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața 
construită 

desfășurată imobil 
(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție 
locuință  (B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
 F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 
cu coeficientul Cp        

   I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 85,04 19.336,53 124.306,27 101.512,74 126,76 128.677,54 109.375,91 1093,75 110.469,66

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS



Anexa nr.3 la HCL nr.______/_____.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 13

Data depunerii solicitării de cumpărare: 16.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila): 318

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul Rusu Diana- Mirela legitimată cu CI seria AR nr.868430, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 11.07.2018, 

CNP 2880225020082, domiciliat în orașul Nădlac, str. Ioan Slavici nr. 6, judetul Arad

Beneficiarul  Rusu Bogdan legitimat cu CI seria AR nr. 898271, eliberată de SPCLEP Arad la data de 22.03.2019, 

CNP1830224020095, domiciliat în orașul Arad, str.Cal. Aurel Vlaicu bl. Z26, sc. B, et. 3, ap. 8, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața 
construită 

desfășurată imobil 
(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție 
locuință  (B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
 F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 
cu coeficientul Cp        

   I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 86,04 19.563,91 125.768,00 105.886,09 126,76 134.221,20 114.088,02 1140,88 115.228,90

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS



Anexa nr.4 la HCL nr.______/28.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 7

Data depunerii solicitării de cumpărare: 16.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila): 4577

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul Vlad Vasile legitimat cu CI seria AR nr.984555, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 26.04.2021, 

CNP 1800310243011, domiciliat în orașul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 77, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața 
construită 

desfășurată imobil 
(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție 
locuință  (B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
 F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 
cu coeficientul Cp        

   I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 86,04 19.563,91 125.768,00 101.627,09 126,76 128.822,49 109.499,12 1094,99 110.594,11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS



Anexa nr.5 la HCL nr.______/28.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament:12

Data depunerii solicitării de cumpărare: 16.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila): 4883

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul Jucan Ioana- Cristina legitimată cu CI seria AR nr.959002, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 22.11.2022, 

CNP 2771117024488, domiciliat în orașul Nădlac, str. Independenței nr. 140, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața construită 
desfășurată imobil 

(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție locuință  
(B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 

cu coeficientul Cp        
I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 85,04 19.336,53 124.306,27 100.086,74 126,76 126.869,95 107.839,46 1078,39 108.917,85

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS



Anexa nr.6 la HCL nr.______/28.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 4

Data depunerii solicitării de cumpărare: 15.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila): 0

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul  Curteanu Ionel legitimat cu CI seria AR nr. 609747, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 14.03.2013, 

CNP 1790324024507, domiciliat în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 56, judetul Arad

Beneficiarul  Curteanu Alina legitimată cu CI seria AR nr. 856234, eliberată de SPCLEP Arad la data de 29.03.2018, 

CNP 2830204020109, domiciliat în orașul Arad, str. Cal. Aurel Vlaicu, bl. 6, sc. C, et. 4, ap. 11, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața 
construită 

desfășurată imobil 
(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție 
locuință  (B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
 F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 
cu coeficientul Cp        

   I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 85,04 19.336,53 124.306,27 104.969,74 126,76 133.059,64 113.100,69 1131,00 114.231,69

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS



Anexa nr.7 la HCL nr.______/28.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 10

Data depunerii solicitării de cumpărare: 22.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila):0

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul Nagy- Gyuris Ioan- Cătălin legitimat cu CI seria AR nr.575319, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 12.07.2012, 

CNP 1870719020131, domiciliat în orașul Nădlac, str. Mărășești nr. 95, judetul Arad

Beneficiarul Nagy-Gyuris Florina- Mariana legitimată cu CI seria AR nr. 836110, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 06.10.2017, 

CNP 2950414020075, domiciliat în orașul Nădlac, str. Mărășești nr. 95, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața 
construită 

desfășurată imobil 
(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție 
locuință  (B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
 F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 
cu coeficientul Cp        

   I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 86,04 19.563,91 125.768,00 106.204,09 126,76 134.624,31 114.430,66 1144,30 115.574,96

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS



Anexa nr.8 la HCL nr.______/28.12.2021

FIȘA CALCUL

Adresa bloc: Nădlac, str. George Coşbuc nr. 54

Nr. apartament: 9

Data depunerii solicitării de cumpărare: 26.11.2021

Nr. de luni de la data recepției până la data vânzării locuinței: 112

Suma rezultata din cuantumul chiriei reprezentanta recuperarea investitiei virată catre ANL (V_ila):3908

Coeficient de ponderare Cp=0,85 pentru orașe

Beneficiarul Dudaș Florina- Elena legitimată cu CI seria AR nr.667305, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 14.04.2014, 

CNP 2800413020075, domiciliat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc nr. 54, et. 2, ap. 9, judetul Arad

A B C D E F G H I J K L

Dată recepție 
imobil (lună, an)

Valoarea de 
investiție imobil

Suprafața construită 
desfășurată imobil 

(mp)

Suprafața construită 
desfășurată locuință 
(mp) - se determină 

în baza 
măsurătorilor 

cadastrale

Amortizarea 
Valoarea de 

investiție locuință  
(B/C)*D

Valoarea de investiție 
locuință diminuată cu 

amortizarea virată la ANL  
F-E-V_ila

Rata inflației

Valoarea de 
investiție 

actualizată cu rata 
inflației G*H/100

Valoarea de 
investiție ponderată 

cu coeficientul Cp        
I*Cp

Comision 1% 
J*1%

Valoare finală 
vânzare locuință 

J+K

iunie 2012 2.006.967,43 1373 86,04 19.563,91 125.768,00 102.296,09 126,76 129.670,52 110.219,94 1102,19 111.322,13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                     SECRETAR GENERAL
                     ALEXANDRU GROS
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