
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 NR. 119190 din 15.03.2021              PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL  

al MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul  Bacău și respectiv a sumelor, 
reprezentând recuperarea investiției , ce se vor vira în contul A.N.L. pentru anul 2021 

 
 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

     Având în vedere  
-                   Referatul nr. 118238/10.03.2021 al Compartimentului Evidență 
Contracte prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă 
locuințelor pentru tineri destinate închirierii din municipiul Bacău și a sumelor, 
reprezentând recuperarea  investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira in contul 
ANL; 
-               Adresa nr.108374/0202.2021 emisă de Institutul Național de Statistică  
cu privire la rata inflatiei aferentă anului 2020 față de anul 2019 ; 
-             Expunerea de motive nr. 119193 /15.03.2021 a Primarului Municipiului 
Bacău; 
-             Raportul Direcție Juridice și Administrație Locală , inregistrat cu nr. 
119194/1/15.03.2021; 
- Raportul Compartimentului Evidență Contracte, înregistrat cu 
nr.119194/2/15.03.2021; 
- Pevederile art. 8, alin 4, alin 7, alin 8, alin 8^1, alin 9, alin 9^1, alin 9^2, 
alin 9^3, alin 10-11, alin 13 -14 din Legea nr. 152/ 1998 privind infiintarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art 15, alin 23, alin 23^1, alin 23^2, alin 24, alin 24^1, alin 
24^2, alin 25 din Normele metodologie de punerea in aplicare a Legii nr. 152/ 1998 
privind inființarea Agentiei Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr. 962/ 
2001, cu modificările si completările ulterioare ; 
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice si 
fondurilor  europene nr. 1077/ 2016,  nr. 3776/ 2017,  nr. 5396/ 2018 ,  nr. 2097 
/2019, nr. 3519/ 2020 ; 
- Prevederile Legii nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului național; 



- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.ʺaʺ, art. 197 
alin. (1), art. 243  alin. (1)  lit.ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
Administrativ; 
       În temeiul art. 129  alin. (2) lit.ʺdʺ și alin. (7) lit.ʺqʺ din OUG nr. 57 / 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 

          H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 – Se stabilește cuantumul chiriei lunare pentru locuințele ANL din 
municipiul Bacău în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998 , 
modificate și completate, pentru anul 2021 conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți 
integrante din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin Compartiment Evidență Contracte. 
 
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, structurii 
organizatorice Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor, 
prin compartimentul menționat precum și Direcției Economice. 
 
Art. 4. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre 
se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru 
verificarea legalității. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S/DS-I-A-2/ex.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 119193 din 15.03.2021 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărȃre privind aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă 
locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru 

Locuințe în municipiul  Bacău și respectiv a sumelor, reprezentând recuperarea 
investiției , ce se vor vira în contul A.N.L. pentru anul 2021 

 
 

   Agenția Națională pentru Locuințe este o instituție de interes 
public, cu atribuții în implementarea Programului guvernamental pentru 
construcția de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. 
   Locuințele pentru tineri destinate inchirierii, fac obiectul 
proprietății private a statului și sunt administrate, la nivel local și in 
conformitate cu prevederile legale in materie aflate in vigoare, de autoritățile 
administrației publice locale care stabilesc și chiriile acestor imobile. 

Chiria se actualizează anual cu rata inflației in termen de 30 de zile de la data 
publicării ratei inflației comunicate  de către Institutul Național  de Statistică pentru 
anul anterior si, dacă este cazul, și in baza  veniturilor medii nete pe membru de 
familie ale titularului contractului de inchiriere, realizate in ultimele 12 luni, 
respectiv pentru perioada (01.01.-31.12) 2020 si va acoperi recuperarea investitiei 
in functie de durata normata stabilită potrivit prevederilor legale, cheltuielile de 
administrare, intreținere si reparații curente precum si reparații capitale.Pentru  
tinerii care împlinesc în cursul anului 2021 , vârsta de 35 de ani, chiria calculată se 
majorează prin aplicarea cotei autorității publice valabilă in anul 2021, majorare 
care operează de la monentul împlinirii vârstei de 35 de ani. 
 În calculul chiriei se tine seama de  valorile de inlocuire/mp stabilite, in conditii 
legii, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și 
Fondurilor  Europene, in vigoare la data stabilirii chiriei, după cum urmează : 
 1. Chiria neta anuală la nivelul anului 2020. 
 2. Indicile de inflație  aferent anului 2020 fata de anul 2019 comunicat de  
Directia Județeană de Statistică Bacău .  
 3. In funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, Municipiul Bacau fiind 
municipiu de rang I. 
  4. In funcție de  anul recepției la terminarea lucrărilor. 
           5.Venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de 
inchiriere,  realizat in ultimele 12 luni comparativ cu salariul net rezultat din 
salariul de baza minim brut pe tara gatantat in plata, pentru anul 2020  in suma de 
16152 lei. 



 Pentru persoanele cu handicap, în numar de 75 de titulari de contracte de 
inchiriere, chiria este zero. 
  
 Față de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

 

                                 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.O.P,C.S../Ds. I-A-1/ Ex. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Primaria Municipiului Bacau 
Arhitect sef 
Compartiment Evidenta Contracte 
Nr. 119194/2/15.03.2021 
                                                               
 
 
                                                              RAPORT 
 al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru 
tineri destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul 
Bacau si respectiv a sumelor reprezentand recuperarea investitiei ce se vor vira  in contul 
A.N.L., pentru  anul 2021 
                          
 
 Conform H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationala pentru Locuinte, 
cu modificarile si completarile ulterioare, chiria aferenta locuintelor ANL acopera cheltuielile de 
administrare, intretinere si reparatii ( in cuantum de 1,5% din valoarea de inlocuire a constructiei-
conform Legii nr. 261/20.11.2020) precum si sumele reprezentand recuperarea investitiei din 
cuantumul chiriei calculata in functie de durata normala de functionare a cladirii la care se adauga 
un comision de 0,5% ce se aplica la valoarea de inlocuire a locuintei reprezentand cota autoritatii 
publice locale. Suma astfel obtinuta se pondereaza succesiv cu un coeficient corespunzator :  
 - rangul localitatii(0,9 –corespunzator rangului I detinut de Municipiul Bacau) ; 
 -in functie de anul receptiei la terminarea lucrarilor ( 0,85 in cazul locuintelor receptionate 
pana la finele anului 2004, 0,90 in cazul locuintelor ANL receptionate intre anul 2005 si anul 
2008 si 0,95 in cazul locuintelor ANL receptionate in anul 2011. 
 - venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere , realizat 
in ultimele 12 luni comparativ cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara 
garantat in plata( 0,80 daca venitul realizat este mai mic decat limita de venit, 0,90 daca venitul 
realizat este mai mare decat limita de venit, dar nu depaseste dublul acesteia si 1,00 daca venitul 
realizat este mai mare decat dublul limitei de venit) ; 
 Cadrul legislativ actual asigura o protectie mai ales asupra persoanele cu venituri reduse 
prin limitarea cuantumului chiriei determinat dupa aplicarea tuturor coeficientilor de ponderare. 
 Astfel nivelul maxim al chiriei nu poate depasi : 

a) 10% din venitul mediu de baza net lunar pe membru de familie, calculat in functie 
de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de 
familie este mai mic sau egal cu salariulk net rezultat din salariul de baza minim brut pe 
tara  garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului in conditiile art. 164 alin..(1) 
din Legea 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , calculate 
conform legii ; 

b) 20% din venitul mediu de baza net lunar pe membru de familie, calculat in functie  
de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este 
mai mare decat salariul  net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara  garantat in plata ; 
        c) 30% din venitul mediu de baza net lunar pe membru de familie, calculat in functie  
de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este 
mai mare decat 100%  din salariul  net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara  garantat 
in plata ; 
 Chiria stabilita potrivit modelului de calcul asa a fost descris mai sus in conformitate cu 
prevederile art. 8 alin.7 –alin.11 din Legea nr. 152/1998 , se acualizeza anual cu rata rata inflatiei, 
in termende 30 de zile de la data publicarii ratei inflatiei comunicate de catre Institutul National 



de Statistica pentru anul anterior si, daca este cazul , si in baza coeficientului in functie de 
veniturile realizate.Administratorii locuintelor au obligatia de a comunica A.N.L.,in termen de 
10 zile de la aprobarea chiriei actualizate, o situatie detaliata cu privire la cuantumul chiriilor 
defalcate pe tipuri de apartamente si varsta chiriasilor, precum si data scadenta a platii chiriei 
pentru fiecare chirias. 
 Proiectul de hotarare privind  aprobarea cuantumului chiriei  aferenta locuintelor 
pentru tineri destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in 
Municipiul Bacau si respectiv a sumelor reprezentand recuperarea investitiei ce se vor vira  
in contul A.N.L., in  anul 2021, a fost intocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationala pentru Locuinte, cu modificarile si 
completari le ulterioare, ale H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a Legii nr. 152/1998 , motiv pentru care avizam favorabil 
proiectul de hotarare 
                          
 
 

 
    Director Executiv Adjunct                                   Compartimentului Evidenta Contracte  
     Ionel Iulian Stan                                                                           Intocmit 
                                                                                           Maria Magdalena Bogdan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
SECRETARUL GENERAL al MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 119194/1/15.03.2021 
 

RAPORT 
 

al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor 
pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în 
municipiul  Bacău și respectiv a sumelor, reprezentând recuperarea investiției , ce se vor 
vira în contul A.N.L. pentru anul 2021 
 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- - Prevederilor art. 8, alin 4, alin 7, alin 8, alin 8^1, alin 9, alin 9^1, alin 9^2, alin 9^3, alin 
10-11, alin 13 -14 din Legea nr. 152/ 1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, republicată cu modificările si completările ulterioare, care precizează: 
Art.8 (4)Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei 
şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au 
împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de coeficientul 
de ponderare prevăzut la alin. (9), precum şi rata anuală a inflaţiei prevăzută la alin. (11). Nivelul 
maxim al chiriei nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (9^1). 
    (7) Chiria pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), va acoperi: 
    a) recuperarea investiţiei calculată din valoarea de înlocuire a construcţiei, în funcţie de durata 
normată stabilită potrivit prevederilor legale, cu respectarea prevederilor alin. (9^1), care se 
virează în contul A.N.L.; 
    b) o cotă de maximum 1,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată 
administratorilor locuinţelor prevăzuţi la alin. (2), pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile 
curente, precum şi reparaţiile capitale; 
  c) o cota de maximum 0,5%, 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. 
    (8) In functie de ierarhizarea localitatilor pe ranguri, stabilita conform prevederilor Legii nr. 
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - 
Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare, chiria lunara, stabilita potrivit 
prevederilor alin. (7), se pondereaza cu un coeficient, astfel: 
 
+--------------------------------------+ 
¦Rangul localitatii      ¦Coeficient   ¦ 
+------------------------+-------------¦ 
¦0                       ¦1            ¦ 
+------------------------+-------------¦ 
¦I                       ¦0,9          ¦ 
 
+------------------------+------------- 
b) rangul I - municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european  
 



(8^1) În funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, chiria lunară rezultată după aplicarea 
coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor, prevăzuţi la alin. (8), se ponderează astfel: 
 
 
 
 
┌───────────────────────────┬──────────┐ 
│Anul recepţiei la          │Coeficient│ 
│terminarea lucrărilor      │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Până la finalul anului 2004│0,85      │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Între anul 2005 şi anul    │0,9       │ 
│2010                       │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Între anul 2011 şi anul    │0,95      │ 
│2015                       │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Începând cu anul 2016      │1"        │ 
└───────────────────────────┴──────────┘ 

     (9) În funcţie de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de 
închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor în 
funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, prevăzuţi la alin. (8^1), se ponderează astfel: 
  
┌───────────────────────────┬──────────┐ 
│Venit net                  │Coeficient│ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Venitul net pe membru de   │          │ 
│familie mai mic sau egal cu│          │ 
│salariul net rezultat din  │          │ 
│salariul de bază minim brut│          │ 
│pe ţară garantat în plată, │          │ 
│stabilit prin hotărâre a   │          │ 
│Guvernului, în condiţiile  │0,80      │ 
│art. 164 alin. (1) din     │          │ 
│Legea nr. 53/2003 - Codul  │          │ 
│muncii, republicată, cu    │          │ 
│modificările şi            │          │ 
│completările ulterioare,   │          │ 
│calculate                  │          │ 
│conform legii              │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Venitul net pe membru de   │          │ 
│familie mai mare decât     │          │ 
│salariul net rezultat din  │          │ 
│salariul de bază minim brut│          │ 
│pe ţară garantat în plată, │          │ 
│stabilit prin hotărâre a   │          │ 
│Guvernului, în condiţiile  │          │ 
│art. 164 alin. (1) din     │          │ 
│Legea nr. 53/2003,         │0,90      │ 
│republicată, cu            │          │ 
│modificările şi            │          │ 
│completările ulterioare, şi│          │ 
│care nu depăşeşte cu 100%  │          │ 
│salariul net rezultat din  │          │ 
│salariul de bază minim brut│          │ 
│pe ţară garantat în plată, │          │ 



│calculate conform legii    │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Venitul net pe membru de   │          │ 
│familie mai mare decât 100%│          │ 
│salariul net rezultat din  │          │ 
│salariul de bază minim brut│          │ 
│pe ţară garantat în plată, │          │ 
│stabilit prin hotărâre a   │          │ 
│Guvernului, în condiţiile  │1,00      │ 
│art. 164 alin. (1) din     │          │ 
│Legea nr. 53/2003,         │          │ 
│republicată, cu            │          │ 
│modificările şi            │          │ 
│completările ulterioare,   │          │ 
│calculate conform legii    │          │ 
└───────────────────────────┴──────────┘ 

    (9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi: 
    a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de 
veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai 
mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii; 
     b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile 
realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare 
decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin 
hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul net rezultat din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculate conform legii; 
    c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile 
realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare 
decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit 
prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii, dar nu mai mult de 5.000 lei. 
    (9^2) Modelul de calcul al chiriei se stabileşte prin normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de înlocuire a construcţiei ce reprezintă 
suprafaţa construită pe locuinţă, definită conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire pe 
metru pătrat, stabilită, în condiţiile legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, 
administraţiei publice şi fondurilor europene, în vigoare la data stabilirii chiriei. 
    (9^3) În situaţia în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să 
rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit de administratorii 
locuinţelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată 
în condiţiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. (7) se ponderează cu coeficienţii 
prevăzuţi la alin. (8) şi (8^1), fără a se aplica coeficientul de ponderare de la alin. (9) şi 
prevederile alin. (9^1). 
(10) Administratorii locuinţelor prevăzuţi la alin. (2) stabilesc suprafeţele construite pe locuinţe, 
calculează chiria în baza modelului de calcul prevăzut la alin. (9^2) pentru fiecare locuinţă şi 
aplică coeficienţii de ponderare prevăzuţi la alin. (8)-(9) pentru fiecare chiriaş, fără a depăşi 
nivelul maxim prevăzut la alin. (9^1) 
(11) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (10) se actualizează anual cu rata inflaţiei, în 
termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de 
Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, şi în baza coeficientului prevăzut la alin. (9). 
Administratorii locuinţelor prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia de a comunica A.N.L., în termen de 
10 zile de la aprobarea chiriei actualizate, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor 



defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor, precum şi data scadentă a plăţii chiriei 
pentru fiecare chiriaş. 
(13) În cazul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), suma 
reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, calculată în funcţie de durata normată 
de funcţionare a clădirii, se virează, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, 
de către autorităţile publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau, după caz, autorităţile publice centrale, în contul A.N.L. deschis la 
Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin A.N.L., iar orice 
întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare. 
    (14) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (13), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de 
cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 
- Prevederilor art 15, alin 23, alin 23^1, alin 23^2, alin 24, alin 24^1, alin 24^2, alin 25 din 
Normele metodologie de punerea in aplicare a Legii nr. 152/ 1998 privind inființarea 
Agentiei Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr. 962/ 2001, cu modificările si 
completările ulterioare , care precizează că : 
Art. 15 (23) Chiria se stabileşte anual de către administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. 
(2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea 
prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16. 
. (23^1) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (23) se actualizează anual în condiţiile art. 8 
alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
utilizându-se ca model exemplul din anexa nr. 16. 
    (23^2) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui 
an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor 
prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, documente din care să rezulte veniturile nete pe fiecare membru al familiei titularului 
contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni. 
24) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (23^1) se stabileşte anual, pentru fiecare locuinţă, 
în condiţiile şi în termenul prevăzut la art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în funcţie de documentele prevăzute la alin. (23^2). 
Administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, în termen de 10 zile de la data aprobării chiriei actualizate, o situaţie detaliată cu privire 
la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor, precum şi data 
scadentă a plăţii chiriei pentru fiecare chiriaş. 
(24^1) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, nu 
va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (24^2) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (9^3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care titularii contractelor de închiriere nu 
prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al familie, în 
termenul stabilit de administratorii locuinţelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru 
actualizarea anuală a chiriei realizată în condiţiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. 
(23)-(23^1) se ponderează cu coeficienţii prevăzuţi la art. 8 alin. (8) şi (8^1) din lege, fără a se 
aplica coeficientul de ponderare de la alin. (9) din lege şi prevederile alin. (24^1). 
(25) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, 
diminuate corespunzător după aplicarea coeficienţilor de ponderare prevăzuţi la art. 8 alin. (8), 
(8^1) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor 



administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau 
a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei 
Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind 
finanţele publice. 
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. 
(1) lit.ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă 
sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 
    a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri. 
Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii. 
Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în 
condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean, după caz. 
    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea 
Guvernului sau a consiliului județean. 
-Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ʺdʺși  alin. (7)  lit.ʺqʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
    q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale sau în administrarea sa. 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
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Primaria Municipiului Bacau 
Arhitect sef 
Compartiment Evidenta Contracte 
Nr. 118238 din 10.03.2021 
                                                                                                          

 REFERAT   
 privind aprobarea cuantumului chiriei  aferenta locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru locuinte in Municipiul Bacau si respectiv 
a sumelor reprezentand recuperarea investitiei ce se vor vira  in contul A.N.L., pentru  anul 
2021 
                    
                                                                                                                                                  

In conformitate cu : 
-Prevederile art. 8, alin 4, alin 7, alin 8, alin 8^1, alin 9, alin 9^1, alin 9^2, alin 9^3, alin 10-11, 
alin 13 -14 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioarte;  
-Prevederile art 15, alin 23, alin 23^1, alin 23^2, alin 24, alin 24^1, alin 24^2, alin 25 din Normele 
metodologie de punerea in aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Ordinul ministrului dezvoltarii regionale,administratiei publice si fondurilor  europene 
nr.1077/2016,  nr. 3776/2017,  nr. 5396/2018 ,  nr. 2097/2019, nr. 3519/2020 ; 
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national ; 
-Adresa nr. 108374/02.02.2021 emisa de Institutul National de Statistica  cu privire la rata 
inflatiei aferenta anului 2020 fata de anul 2019. 
- Prevederile art. 140 alin. (1) si(3) , ale art. 154 alin.(1) , ale art. 196 alin.(1), lit.”a”, ale art. 243 
alin.(1), lit.ä” si “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
-In baza dispozitiilor art.129 alin(2) lit. “d” si ale alin.(7) lit.”q” si art.139 alin.(3) lit.”g”si alin 
(6),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 Consiliul Local al municipiului Bacau administreaza locuintele pentru tineri destinate 
inchirierii realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, in total 740 unitati  locative, 
repartizate beneficiarilor in anii 2002, 2003,2006 si 2011, incheindu-se contracte de inchiriere 
pe o perioada de 5 ani de la data repartizarii locuintelor, cu posibilitatea de prelungire succesiva 
pe o perioada de 1 an in conditiile prevazute la art. 8 alin 4 din Legea nr. 152/1998, republicata. 

Chiria se actualizeaza anual cu rata inflatiei in termen de 30 de zile de la data publicarii 
ratei inflatiei comunicate  de catre Institutul National  de Statistica pentru anul anterior si, daca 
este cazul, si in baza  veniturilor medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de 
inchiriere, realizate in ultimele 12 luni, respectiv pentru perioada (01.01.-31.12) 2020, 
utilizandu-se ca model de calcul Anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 962/2001 si va 
acoperi : 

a) recuperarea investitiei in functie de durata normata stabilita potrivit prevederilor 
legale, care se vireaza in contul ANL ; 
b) o cota de maximun 1,5% aplicata la valoarea de inlocuire a constructiei,destinata 

administratorilor locuintelor, pentru administrarea, intretinerea  si reparatiile curente , precum si 
reparatii capitale ; 

c) o cota de maximum 0,5% aplicata la valoarea de inlocuire a constructiei, ce reprezinta 
cota autoritatii publice . 

Totodata, in calculul chiriei se tine seama de : 
1. Valorile de inlocuire/mp sunt stabilite, in conditii legii, prin ordinul ministrului 

dezvoltatii regionale si administratiei publice  in vigoare la data stabilirii chiriei, dupa cum 
urmeaza : 
-in suma de 1757,88lei/mp inclusiv T.V.A.(conform ordinului ministrului dezvoltarii regionale 
si administratiei publice nr. 1077/2016) ; 



-in suma de 1600,20lei/mp inclusiv T.V.A.(conform ordinului ministrului dezvoltarii regionale  
si administratiei publice nr. 3776/2017) ; 
-in suma de 1578,57lei/mp inclusiv T.V.A.(conform ordinului ministrului dezvoltarii regionale 
si administratiei publice nr. 5396/2018) ; 
-in suma de 1916,42 lei/mp inclusiv T.V.A.( conform ordinului ministrului dezvoltarii regionale 
si administratiei publice nr.2097/2019). 
- in suma de 2996,00 lei/mp inclusiv T.V.A.( conform ordinului ministrului lucrarilor publice, 
dezvoltarii si administratiei,  nr. 3519/2020). 
 2. Chiria neta anuala la nivelul anului 2020. 

3.Indicele de inflatie aferent anului 2020 fata de anul 2019 comunicat de  Directia 
Judeteana de Statistica Bacau a fost de 102,63%, conform adresei nr. 108374/02.02.2021.  
 4. In functie de ierarhizarea localitatilor pe ranguri chiria lunara se pondereaza cu un 
coeficient cuprins intre 0,6 si 1,00. Municipiul Bacau, fiind municipiu de rang I, se aplica 
coeficientul 0,9. 
  5. In functie de  anul receptiei la terminarea lucrarilor, chiria lunara rezultata dupa 
aplicarea coeficientului de ierarhizare a localitatii, se pondereaza cu un coeficient cuprins intre 
0,85 si 1,00, conform nota interna nr. 90355/20.06.2017, emisa de Compartiment Administrare 
si Inventarierea Patrimoniului. 
  6.Venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere,  
realizat in ultimele 12 luni comparativ cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe 
tara gatantat in plata, pentru anul 2020  in suma de 16152 lei. 
 Cadrul legislativ actual asigura o protectie sociala mai ales asupra persoanelor cu venituri 
reduse prin limitarea cuantumului chiriei determinat dupa aplicarea tuturor coeficientilor de 
ponderare. 
 Astfel, nivelul maxim al chiriei nu poate depasi : 

c) 10% din venitul mediu de baza net lunar pe membru de familie, calculat in functie  
de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este 
mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara  garantat in plata, 
stabilit prin hotarare a Guvernului in conditiile art. 164 alin..(1) din Legea 53/2003, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare , calculate conform legii ; 

d) 20% din venitul mediu de baza net lunar pe membru de familie, calculat in functie  
de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este 
mai mare decat salariul  net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara  garantat in plata ; 
 c) 30% % din venitul mediu de baza net lunar pe membru de familie, calculat in functie  
de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este 
mai mare decat 100%  din salariul  net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara  garantat 
in plata ; 

Pentru actualizarea anuala a cuantumului chiriei, titularii contractelor de inchiriere au 
avut obligatia sa transmita autroritatilor publice locale, pana la data de 31 ianuarie 2021, 
veniturile nete pe membru de familie ,realizate in ultimele 12 luni, asa cum este prevazut la art. 
15 alin23^2 din HG nr. 962/2001. 

Precizam faptul ca 40 de unitati locative situate in Bacau str. Orizontului nr.34 sunt in 
procedura de reabilitare, 2( doua) unitati locative situate in Bacau, str. Narciselor nr 14 A, sc. A 
necesita lucrari de reparatii , 11 unitati locative sunt vacantate si pentru 8 titulari de contracte 
sunt dosare pe rolul instantelor de judecata.  

Din cei 679 titulari de contracte, au depus documente justificative privind veniturile 
realizate in anul fiscal 2020 numai 292 titulari de contracte. Urmare a verificarilor efectuate , in 
vederea actualizarii chiriei, au fost luate in calcul documentele justificative pentru 259 titulari de 
contracte, din care 2 titulari au prezentat documente justificative, respectiv adeverinta de venit 
2020, emisa de ANAF, si declaratie notariala pe proprie raspundere de unde rezulta ca in anul 
2020 nu a realizat nici un fel venit in tara sau strainatate , beneficiind de chirie « 0 « . 

In cazul celor 420 titulari de contracte care nu au prezentat  documente din care sa rezulte 
venitul mediu net lunat pe membru de familie in termenul stabilit pentru actualizarea anuala a 



chiriei in conditiile legii, respectiv 31 ianuarie 2021, chiria calculata s-a ponderat numai cu 
coeficientii prevazuti in functie de ierarhizarea localitatilor pe ranguri si respectiv anul receptiei 
la terminarea lucrarilor, fara a se aplica coeficientul de ponderare prevazut in functie de venitul 
mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere. 

Ca urmare a aplicarii tuturor coeficientilor de ponderare(in functie  de rangul localitatii, 
anul de receptie a locuintei si in functie de venitul mediu net realizat/membru de familie/an) si a 
calculelor efectuate in functie de veniturile medii nete pe membru de familie realizate in ultimele 
12 luni comparativ cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara gatantat in plata 
in suma de 16152 lei, au rezultat urmatoarele valori ale chiriilor : 
A. Titularii de contracte  care au implinit varsta de 35 ani : 
-chiria lunara pentru o locuinta cu 2 camere in cazul in care veniturile medii  nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt de peste 16152 lei si titularii de contracte  au implinit varsta de 35 ani, 
inregistreaza o crestere  cu 70 lei fata de anul 2020, fiind in  medie de 275,00 lei. 
- chiria lunara pentru o locuinta cu 2 camere in cazul in care veniturile medii nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt sub 16152lei si titularii de contracte  au implinit varsta de 35 ani, este 
cuprinsa intre 30 lei si 130 lei, fiind intre aceleasi valori ca in anul 2020. 
 - chiria lunara pentru o locuinta cu 1 camera in cazul in care veniturile medii nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt  de peste 16152 lei si  titularii de contracte au implinit varsta de 35 ani, 
inregistreaza o crestere de 65 lei fata de anul 2020, fiind in  medie de 250,00 lei ; 
- chiria lunara pentru o locuinta cu 1 camera in cazul in care  veniturile  medii nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt  sub 16152lei si titularii de contracte  au implinit varsta de 35 ani, este 
cuprinsa intre 42 lei si 117 lei, fiind intre aceleasi valori ca in anul 2020. 
B. Titulari de contracte de inchiriere care nu au implinit varsta de 35 ani : 
- chiria lunara pentru o locuinta cu 2 camere in cazul in care  veniturile  medii nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt de peste 16152 lei si titularii de contracte au varsta de sub 35 ani, 
inregistreaza o crestere  de 60 lei fata de anul 2020, fiind in  medie de 260,00lei. 
- chiria lunara pentru o locuinta cu 2 camere in cazul in care  veniturile medii nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt sub 16152 lei si  titularii de contracte  au  varsta de sub 35 ani, este cuprinsa 
intre 44 lei si 103 lei, fiind intre aceleasi valori ca in anul 2020. 
- chiria lunara pentru o locuinta cu 1 camera in cazul in care  veniturile  medii nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt de peste 16152 lei si titularii de contractie au varsta de sub 35 ani, 
inregistreaza  o crestere  de 50,00 lei fata de anul 2020, fiind in  medie de 210,00lei,  
- chiria lunara pentru o locuinta cu 1 camere in cazul in care  veniturile medii nete realizate in 
ultimele 12 luni sunt sub 16152 lei si  titularii de contracte  au  varsta de sub 35 ani, este cuprinsa 
intre 34 lei si 138 lei, fiind intre aceleasi valori ca in anul 2020.  

In conformitate cu prevederilre art.20 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap un numar de 75 titulari de contracte de inchiriere 
beneficiaza de chirie 0( zero). 

Pentru titularii de contracte care in cursul anului 2021 implinesc varsta de 35 de ani, 
chiria calculata potrivit legii se majoreaza prin aplicarea cotei autoritatii publice valabila in anul 
2021, majorare care opereaza de  la momentul implinirii varstei de 35 de ani. 

Fata de cele prezentate, va rugam sa aprobati prezentul Referatul si sa initiati proiect de 
HCL, cu privire :  

1.Cuantumul chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate 
de Agentia Nationala pentru locuinte in Municipiul Bacau si respectiv a cuantumului 
sumelor reprezentand recuperarea investitiei din cuantumul chiriei ce se vor vira in contul 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, potrivit Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2, de la prezentul 
referat, pentru anul 2021. 
Anexam in copie : 
Adresa nr. 108374/02.02.2021 emisa de Directia Judeteana de Statistica Bacau. 
 
     Director Executiv Adjunct             Compartimentului Evidenta Contracte  
     Ionel Iulian Stan                                            Intocmit 
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CĂTRE 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

                                       COMPARTIMENT EVIDENȚĂ CONTRACTE 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmitem anexat prezentei proiectul de hotrâre privind aprobarea 

cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul  Bacău și respectiv a 

sumelor, reprezentând recuperarea investiției, ce se vor vira în contul A.N.L. pentru 

anul 2021, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 16.03.2021 să le depuneți la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                     SECRETARUL GENERAL  
 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                  NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 
 
 
 


	ROMÂNIA
	PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
	     Având în vedere 
	-                   Referatul nr. 118238/10.03.2021 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii din municipiul Bacău și a sumelor, reprezentând recuperarea  investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira in contul ANL;

