
 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTARARE  

privind  transmiterea in folosinta gratuita catre A.N.L. a unui teren in vederea 

construirii de locuinte unifamiliale prin credit ipotecar 
 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.114/1996 – Legea locuintei, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere raportul intocmit de catre Serviciul urbanism prin care se propune 

transmiterea  in folosinta a unui teren de 1577m.p., catre A.N.L., in conditiile legii, pentru 

construirea de locuinte unifamiliale prin credit ipotecar, raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism si raportul Comisiei pentru activitati 

economico- financiare si agricultura; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

Art.1. Aproba transmiterea in folosinta gratuita a aunui teren in suprafata de 1.577 m.p., 

intravilan, catre Agentia Nationala  pentru Locuinte (ANL), in vederea construirii de locuinte 

unifamiliale prin credit ipotecar, pe toata durata executarii  lucrarilor de construire a locuintelor. 

Imobilul este situat in orasul Valenii de Munte, str.Alexandru Donici, f.n., judetul Prahova, 

si se identifica potrivit schitei de plan, ce constituie anexa la prezenta, facand parte integranta din 

hotarare. 

Terenul apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea 

Consiliului Local al orasului Valenii de Munte si are numarul cadastral  – 11307. 

Art.2. Transmiterea in folosinta gratuita se face pe baza de contract scris, incheiat intre cele 

doua parti interesate. Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte – Florin Constantin sa 

semneze acest contract. 

 

Art.3. Se aproba, ca din bugetul local, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte sa 

achite si sa finalizeze executarea utilitatilor aferente constructiilor in cauza (apa potabila, canalizare, 

energie electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi), pana la predarea 

locuintelor, conform contractelor incheiate cu operatorii economici furnizori de utilitati. 

 



Art.4. Cu aducere la indeplinire se insarcineaza : primarul, Serviciul urbanism si Serviciul 

buget – finante, impozite si taxe locale. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 

institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

POPESCU CONSTANTIN GABRIEL 

 

          CONTRASEMNEAZA:      

SECRETAR – Toader Elena - Adina 

 

VALENII DE MUNTE,27 septembrie 2013. 

NR. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL URBANISM 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind transmiterea in folosinta gratuita catre A.N.L. a unui teren in vederea 

construirii de locuinte unifamiliare prin credit ipotecar 

 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.114/1996 – Legea locuintei, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Propun aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 

1577 mp intravilan, catre A.N.L, pentru construirea de locuinte unifamiliare prin 

credit ipotecar, teren ce figureaza in orasul Valenii de Munte, str.Alexandru Donici, 

cu numarul cadastral 11307. 

 

Avan in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, 

prezentul proiect de hotarare. 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMARIA VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL URBANISM 

 

 

RAPORT 
privind transmiterea in folosinta gratuita catre A.N.L. a unui teren in vederea construirii de 

locuinte unifamiliare prin credit ipotecar 

 

  

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.114/1996 – Legea locuintei, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Propun aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 1577 mp 

intravilan, catre A.N.L., pentru construirea de locuinte unifamiliare prin credit ipotecar, teren ce 

figureaza in evidentele primariei in domeniul privat si are urmatoarele vecinatati: 

 

- la Nord  -  ISTUDOR GHEORGHE 

- la Est - JUDECATORIA VALENII DE MUNTE 

- la Sud - STRADA AL.DONICI 

- la Vest - ZAGRENCO LIUBOV 

 

 

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare 

privind transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1577 m.p. aflat in strada 

Alexandru Donici, f.n., cu numar cadastral 11307. 

 

 

SERVICIUL URBANISM, 

           Teh.topo.State Cristian 

 

 


