PRIMARIA UNGHENI
SERI'ICIUL FINAIICIAR-CONTABIL
NR4344n4.12,20t7
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea chiriei lunar€ pentru locuinlele ANldestinate inchirierii,
situat€ in orasul Ungheni nr.69/M, pentru anul2018
Agentia Nationala pentru Locuinte este o institutie de interes public, cu atributii in
implementaxea Programului guvemamental pentru constructia

de locuinte penau tineri,

destinate inchirierii. In acest sens, situatia juddica a locuintelor ANL este reglementata de o

norma speciala care este Legea m.I52/1998 privind hfiintarea Agentiei Nationale pentu

Locuinte si respectiv H.G. n.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea

in

aplicare a prevederilor Legii nr.152l1998, acte normative care de-a lungul

timpului au suferit multiple modificari si completaxi. Astfel, Legea 22lD0l5 , Hotararca
nr.304 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare

a prevederilor Legii nt.l52/1998 privind hfiintarea Agentiei Nationale pentu Locuinte,
precum si ultima modificare prin Legea 151/2017 privind aprobaxea si modificarea art. 8 din

Legea nr.152l1998, stabilesc modalitatea de determinare

a cuantumului lunal al chiriei

aferente locuintelor pentru tined destinate inchirierii, locuinte ce fac obiecnrl proprietatii

pdvate a statului si care se alla in administrarea ,autoritatilor publice locale. Raportat la
modificarile legislative intervenite, prevazute
05,04.2017 chiria se stabileste anual,

in

la art.l pct.ll si III din O.U.G. nr.30 din

baza valorii de inlocuire stabilita pdn Ordin al

Ministmlui Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentu anul in curs si va acoperi;
a. recuperarea

investitiei calculate la valoarea de inlocuire a constuctiei in fimctie de

durata normata stabilita
se

potrivit prevederilor legale cu respectarea prevederilor alin. (9q care

vireaza in conh.rl Anl:

b, o cota de maxim 0.8 yo aplicate la valoarea de inlocuire a constructiei, destinata
administratodlor locuintelor prevazuti

la alin

(2)

pentru administaxea, intretinerea si

reparatii curente, precum si rcpamtii capital;

c. o cota de ma,rim

0.5olo aplicata

la valoarea de inlocuire a constructiei care

se

constituie venit al administratorilor locuintelor prevazuti la alin (2) care se aplica chiriasilor
care au

implinit varsta de 35 de ani;

Astfel, cuantumul chiriei nete anuale se deterrnina pdn insumarca urmatoarelor
elementelor de baza: l. rccuperarea investitiei (amodizarca) repiezinta valoarea de inlocuire a

constructiei (suprafata constuita desfasurata multiplicata cu valoarea de inlocuire pe metu

patrat aprobata anual) raportata la durata nomata respectiv 36 de ani conform catalogului

privind clasiicarea si duatele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin H.G.
n.2.139/2004, cu modificarile ulterioare; 2. valoarea cheltuielilor pentu administarca,
intretinerea si reparatii curente, precum si reparatii capitale 0,80% din valoarea de inlocuire a

coNtructiei; 3. cota autodtatii publice - aplicabila numai titularilor care au implinit vaxsta de
35 de ani, este de maximum 0.5% si se stabileste de autoritatea publica locala. Chiria lunara

(euo) se stabileste pomindu-se de la chiria neta anuala raportata la numarul de luni
calendaristice (12), prin aplicarea succesiva a unor coeficienti de ponderare in functie de
rangul localitatii, vechimea constucti€i si venitul brut pe membru de familie, astfel: coeficientul de ponderare pe rang este 0.70%,

,

stabilita prin Legea ru.351/2001 privind

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national

-

Sectiunea a IV-a

-

Reteaua de

localitati, cu modificaxile si complletadle ulterioare; Orasul Ungheni fiind oras de rang III, se
aplica coeficientul 0,70; - coeficientul de ponderare pe venit, este de 0,80o/o in cazul in carc

venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salaxiul de
baza minirn brut pe tara garantat in plata,stabilit

prin HG, in conditiile art 164 alin (1) din

Legea 53/2003-Codul Muncii, 0,90% cand venitul net pe membru de familie este mai mare
decat salariul net rezultat din salaxiul de baza minim brut pe tara gaxantat

ill plat4 stabilit prin

HG, in conditiile art 164 alin (1) din Legea 53/2003-,republicata,cu modificadle si
completarile ulterioare, si care nu depaseste cu 1000/0 salariul net rezultat din salariul de baza

minim brut pe tara garantat in plata, calculate conform legii. Pentlxt actualizarea anuala
calculului locuintei, chiriasul are obligatia sa transmita in fiecare an pana la

3l

a

Ianuarie

,documente din care sa rezulte venihrl mediu brut pe membru de familie realizate in ultimele
12

lud.
Prin exceptie de la prevederile Art.8 alin (9) din Legea 15211998, nivelul ma,.<im al

chiriei nu poate depasi:

d) 10% dil1 vctlitul mediu de bazd net lunar pe memhru de limilie, calcufurt in .funclie de
wtihffile realizate in ultimele 12 lufii. in cazul in earc tenitul net pe membru de /Ltmilie este
mui mic saL! egql cu salariti net rczultat din salariul de baza minim brut pe tara garahtqt in
plata, stctbilit p n HG, in conditiile art 161 alin (1) din Legea 53/2003-,rcpublicata,cu
modifcalile si completafile ulterioare, si care hu depaseste cu 1000% salariul net rczultat din
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, calculate conform legii
b) 20% din venitl.l mediu net lunar pe membru de familie, calalat in funcsie de.renihtile
rcalizate ih ukimele 12 luhi, il1 c.tzul in care ,ehittl net De mehbru de /arhilie este mai narc
decAt sttlariul net rezultqt din salariul de baza ninim biut pe tara gaiantat in plata, stabilit
prin HG, in conditiile qtt 164 alin (1) din Legea 53/2003-,republicata,cu modilicafile si
completafile ulterioale, si carc nu depaseste cu
salariul net lezultctt din salariul de
baza minim brut pe tara garahtat in plata, calculate conform legii

l00

c) 30% din wnitul mediu net lunar pe membru de.fantilie, calculat in funclie de |eniturile
realizute in ultin?ele 12 luni. in cazul in care .tenitul net ne tuemhru de familie este mai mate
decAl l00a6 ralaritl txet rczultat dirt salariul de baza minim
pe t$a garantat in plata,
stabilit prin HG, in conditiile qrt 164 alin (1) din Legea 53/200j-,rcpublicata,cu modiliiarile
si cotkpletarile ultelioare, calculate conform legii,dar nu mai mult de 5000 lei.

br

Chiria se stabileste anual de catre autoritatea publica locala, penau anul urmator, in
pdma zi lucratoaxe a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Nationala
a Romaniei in data de 30 septembrie a

arului in curs. Plata chiriei

se achita

in lei, la cursul de

schimb comunicat de Banca Natlonala a Romaniei in data de 30 septembde a anului in care s-

a stabilit cuantumul chiriei. Valoarea de inlocuire aprcbata pentu anul 2017 confom
Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice rrr.37'16/2017, yalabill
pdad la stabilirea

noii valori de lnlocuire, respectiv panA cel taxziu la dala de 29 iulie 201g.

este de 1600,201ei inclusiv

TVA.

Sumele obtinute din recuperarea investitiei din cuantumul chiriei, se vireaza in
termen de maximum 30 zile de la ilcasaxea acesteia, de catre autoritatea locala, in contul

Agentiei Nationale pentru Locuinte deschis

in

acest sens

la Trezoreria Statului.

Orice

intarziere atrage plata de penalitati datomte Agentiei Nationale pentru Locuinte pentu
neindeplinirea obligatiilor de plata la scadent4 iar penalitatile reprezinta 0,05% pe zi din
suma datorata, dax nu mai mult de cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. Tina[d cont
de faptul ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si

Adr4inistatiei publice Locale, prin Agentia

Nationala pentru Locuinte, a finaltat in orasul Ungheni, proiectul de construile a unur nunar

de 42 locuinte pentru tineri destinate inchirierii, precum si faptul ca incepand cu data de
14,04.2016, snnt

in

vigoaxe prevederile H.G. nr,251/2016, pentru punerea

in

aplicare a

mAsu lor necesare recalculfuii cuanturnului chiriei pentru titularii de contact care au implirrit
varsta de 35 ani,cu modificarile intervenite prin OUG 30/2017, se impune aprobarea cotei

autoritatii publice locale, ca element de baza
31.12.2018 a

n

stabilirea pe[tru perioada 01.01,201g

chi ei aferente locuintelor ANL aflate in administrarea Consiliului Local

al

omsului Ungheni. Cota autoritatii publice locale sau marimea beneficiului, este aplicabila la
valoarea de inlocuire a constuctiei, poate fi de maximum 0.8o%, se aproba de catre Consiliul
Local al orasului Ungheni. Prezentam in continuare, ipotezele pentru calculul chiriei conform

modelului din Anexa nr.l si Anexa ru.2

Luand

in

considerare cele prezenlate,

in temeiul art. 8 alin. (7)-(11) din legea

.

15211998 privind infintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,republicata, actualizata,

coroborat cu

alt. 15 alin. (23) si (24) din H.G.962/200t privind

aprobarea Nomelor

metodologice pentru punerca in aplicare a prevederii Legii nr. 152/1998 privind inlintarea

Agentiei Nationale pentru Locuinte, act\talizata, propunem Consiliului Local Ungheni
aprobarea chiriei hmare pentru loouinte pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Ungheni,
pentru anul 2018,astfel :

LAprobarea cotei de 0,5% reprezentand cota autoritatilor publice locale, aplicabila
titularilor de contmcte care au implinit varsta de 35 de ani, la valoarea de inlocuire a
locuintei, realizate pdn Agentia Nationala pentru Locuinte in orasul Ungheni.
2.Aprcbarea cotei de 0,8

o/o rcprez,ef.tand

valoarea cheltuielilor pentu administmxe4

inhetinerea si reparatii curcnte, pr€cum si reparatii capitale,

la valoarea de inlocuire

a

locuintei, realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte in orasul Ungheni.

3.Valoarea nominala

a

chiriei lunare afercnta locuintelor pentru tineddastinata

inchirierii, situate in orasul Ungheni, pentru anul 2018, ale carui titular de conhacl au varsB
de pana la 35 de

ad,conform "anexei

4.Valoarea nominala

nr,l".

a chidei

lunare aferenta locuintelor penAu tineridestinata
inchidedi, situate in orasul Ungheni, pentru anul 2018, ale carui tihrlar de conlracl au
implinit varsta de 35 de ani,conform "anexei nr.2".

5. Cuantumul chiriei lunare aprcbate confom art.l $i art.3 se aplica atet pentru
contractele de inchiriere a cdror dwati a expirat dupd data de 3l,O7,2Ol5,cAt si pentu cele
caxe au fost incheiate

Sef serviciu
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