
                                                                                                                                                  ANEXA nr. 7 

                                                                                                     La H.C.L.S. 6 nr. …………/……………. 

 

Modalitate de calcul a pretului de vanzare pentru locuintele din Cartierul “Constantin Brancusi” 

 

Conform prevederilor art. 19 alin (4) din Norma metodologică pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 si actualizata prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1174/2021 privind modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, :  “ (4) Valoarea de vânzare a locuinței se 
stabilește potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) și e) din Legea nr. 152/1998, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea 
de vânzare a locuinței reprezintă valoarea de investiție a locuinței, diminuată cu 
contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea 
investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de 
autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau 
centrale, și virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 
152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea obținută se 
diminuează cu amortizarea calculată, potrivit legii, și se actualizează cu rata inflației, 
comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii 
în funcțiune a locuinței și data vânzării acesteia, data vânzării fiind considerată data 
depunerii cererii de achiziționare a locuinței, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. 
(1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea 
actualizată se ponderează cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d1) din Legea nr. 
152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 23.”  

 

ANEXA Nr. 23 la normă metodologică 
 

EXEMPLU DE CALCUL  
al valorii de vânzare 

I. Elemente de calcul 

1. Valoarea de investiție a imobilului (Vii) se comunică de către Agenția Națională pentru 
Locuințe prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală. 

2. Autoritatea publică locală stabilește suprafața construită efectivă a fiecărei locuințe, 
inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuințe (Scdl). 



3. Se determină amortizarea (A), calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din 
Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 
finanțelor nr. 3.471/2008, cu modificările și completările ulterioare, și virată către Agenția 
Națională pentru Locuințe, denumită în continuare A.N.L., conform prevederilor art. 8 alin. 
(13) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L., republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

4. Valoarea de investiție a locuinței (Vil) se calculează ca fiind raportul dintre valoarea de 
investiție a imobilului (Vii) și suprafața construită desfășurată (Scdi) a imobilului, multiplicat 
cu suprafața construită a locuinței (Scdl). 

Vil = (Vii / Scdi) * Scdl 

 
5. Se determină valoarea de investiție (Vild) diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate 
din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției (Vila), calculată în funcție de 
durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice 
locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, și virată către A.N.L., și 
amortizarea (A). 

Vild = Vil - Vila - A 
6. Se stabilește rata inflației (Ri)*, comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru 
perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței, în baza indicelui 
anual al prețurilor de consum, total, disponibil la adresa web: 
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro. 

NOTĂ: 
În sensul normelor metodologice, în cuprinsul sintagmei "rata inflației (Ri), comunicată de 
Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și 
data vânzării locuinței", "data vânzării locuinței" este considerată data depunerii cererii de 
achiziționare a locuinței, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 
152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

7. Se actualizează valoarea de investiție cu rata inflației. 

V1 = Vild x Ri/100 
8. Valoarea rezultată la pct. 7, V1, se ponderează cu coeficientul (Cp) prevăzut la art. 10 
alin. (2) lit. d1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

V2 = V1 x Cp 
9. La valoarea de vânzare calculată pentru fiecare locuință se adaugă un comision (C) de 
până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. 
d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

C = 1% x V2 
10. Valoarea finală de vânzare a locuinței se calculează: 



Vvl = V2 + C 
II. Exemplu de calcul al valorii de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 
în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

    

 Nr. 
crt. 

Descriere 
Valoare 

(lei, inclusiv 
TVA) 

 1 Dată recepție imobil (lună, an) mai 2005

2 Valoare de investiție imobil (Vii) 1.935.000,00

3 Suprafața construită desfășurată imobil (Scdi) (mp) 1.350,00

4 
Suprafața construită desfășurată (mp) locuință - se determină de către UAT în baza 
măsurătorilor cadastrale (Scdl) 

84,38

5 

Amortizarea (A), calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice 
privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor 
publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, și virată către ANL 

19.500,00

6 
Valoare de investiție locuință 
Vil = (Vii/Scdi)* Scdl 

120.944,67

7 
Valoare de investiție locuință diminuată cu amortizarea virată la ANL 
Vild = Vil - Vila - A 

101.444,67

8 
Rata inflației (comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între 
data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței, în baza indicelui anual al prețurilor de 
consum, total) - ipoteza calcul: iunie 2021 

179,82

9 
Valoare de investiție actualizată cu rata inflației 
V1 = Vild x Ri/100 

182.417,81

10 
Valoare de investiție ponderată cu coeficientul Cp prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d1) din 
Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
V2 = V1 x Cp 

182.417,81

11 
Comision (C) de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, prevăzut la art. 10 
alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
C = V2 x 1% 

1.824,18

12 
Valoare finală vânzare locuință 
Vvl = V2 + C 

184.241,99

n = perioada inițială de rambursare (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni). 

 


