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HOTÃRÂRE
privind stabilirea cuantumului alocaþiei de stat pentru copii
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Începând cu luna februarie 1997, cuantumul alocaþiei de
stat pentru fiecare copil este de 50.000 lei lunar.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 17 februarie 1997.
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ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R A Nr. 7
din 17 februarie 1997
În temeiul prevederilor art. 26, 32, 33 ºi 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi
ale hotãrârii Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României, luatã în ºedinþa acestuia din 12 februarie 1997,
se stabilesc urmãtoarele:
1. Societãþile bancare ºi sucursalele bãncilor strãine
autorizate ca brokeri sau dealeri ai pieþei valutare interbancare se reautorizeazã prin prezenta circularã, de cãtre
Banca Naþionalã a României, începând cu data de
18 februarie 1997, pentru a participa la toate genurile de
operaþiuni prevãzute în Normele privind funcþionarea pieþei
valutare interbancare (anexa nr. 3 la Regulamentul Bãncii
Naþionale a României privind efectuarea operaþiunilor valutare), republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 52 din 13 martie 1996; se eliminã astfel distincþia dealer/broker pentru societãþile bancare ºi sucursalele bãncilor
strãine autorizate sã funcþioneze în România.
În prevederile cuprinse la acest punct se încadreazã
urmãtoarele societãþi bancare:
Ñ Banca Comercialã Românã Ñ S.A.;
Ñ Banca Românã de Comerþ Exterior Ñ S.A. Ñ
BANCOREX;
Ñ Banca Agricolã Ð S.A.;
Ñ Banca Românã pentru Dezvoltare Ñ S.A.;
Ñ Banca pentru Mica Industrie ºi Libera Iniþiativã Ñ
S.A. Ñ MINDBANK;
Ñ Banca
de Credit Cooperatist Ñ S.A. Ñ
BANKCOOP;
Ñ Banca Comercialã ”Ion ÞiriacÒ Ñ S.A.;
Ñ BANCPOST Ñ S.A.;
Ñ Banca de Export-Import a României Ñ S.A. Ñ
EXIMBANK;
Ñ Banca Româneascã Ñ S.A.;
Ñ Banca de Credit Industrial ºi Comercial Ñ S.A.;
Ñ Banca Transilvania Ñ S.A.;
Ñ Banca Internaþionalã a Religiilor Ñ S.A.;
Ñ Banca Turco-Românã Ñ S.A.;
Ñ Banca Bucureºti Ñ S.A.;
Ñ Banca Columna Ñ S.A.;
Ñ Banca de Credit PATER Ñ S.A.;
Ñ ABN AMRO Bank (România) Ñ S.A.;
Ñ Banca Comercialã ROBANK Ñ S.A.;
Ñ Banca Comercialã ALBINA Ñ S.A.;
Ñ Citibank România Ñ S.A.;
Ñ Frankfurt Bukarest Bank;
Ñ SociŽtŽ GŽnŽrale;
Ñ Misr Romanian Bank;
Ñ Banca Franco-Românã;
Ñ Chase Manhattan Bank;
Ñ Banca Anglo-Românã;
Ñ ING Bank NV.

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 societãþile
bancare autorizate ca brokeri sau dealeri ai pieþei valutare
interbancare din România faþã de care s-a iniþiat procedura
de reorganizare ºi lichidare judiciarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995.
În prevederile cuprinse la acest punct se încadreazã
urmãtoarele societãþi bancare:
Ñ Banca ”Dacia FelixÒ Ð S.A.;
Ñ Banca ”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ S.A. Ñ
CREDIT BANK.
3. Societãþile bancare ºi sucursalele bãncilor strãine,
care deþin autorizaþie de funcþionare, dar nu deþin autorizaþie de participare pe piaþa valutarã interbancarã, precum ºi
societãþile bancare ºi sucursalele bãncilor strãine ce
urmeazã a se înfiinþa vor putea solicita Bãncii Naþionale a
României autorizarea, cu respectarea condiþiilor prevãzute
în Normele privind funcþionarea pieþei valutare interbancare.
Societãþile bancare ºi sucursalele bãncilor strãine, care
deþin autorizaþie de funcþionare, dar nu deþin autorizaþie de
participare pe piaþa valutarã interbancarã, sunt urmãtoarele:
Ñ Banca de Credit ºi Dezvoltare ROMEXTERRA Ñ
S.A.;
Ñ Euro Expres Bank Ñ S.A.;
Ñ Banca Comercialã West Bank Ñ S.A.;
Ñ International Commercial Black Sea Bank (România)
Ñ S.A.;
Ñ Banca Comercialã ASTRA Ñ S.A.;
Ñ Banca Comercialã UNIREA Ñ S.A.;
Ñ Banca Românã pentru Relansare Economicã Ñ
S.A.;
Ñ Banca Daewoo (România) Ñ S.A.;
Ñ Banca Naþionalã a Greciei;
Ñ Banca Italo-Romena.
4. Începând cu data de 18 februarie 1997, autorizaþiile
de participare pe piaþa valutarã interbancarã în calitate de
broker sau dealer, emise societãþilor bancare ºi sucursalelor bãncilor strãine de cãtre Banca Naþionalã a României,
îºi înceteazã valabilitatea.
5. Pe data publicãrii în Monitorul Oficial al României a
prezentei circulare, prevederile pct. 5 lit. a) ºi c) ºi ale
pct. 10 din Normele privind funcþionarea pieþei valutare
interbancare, republicate, precum ºi circularele Bãncii
Naþionale a României nr. 11 din 21 iunie 1996 ºi nr. 13
din 25 iunie 1996 îºi înceteazã aplicabilitatea.
Normele privind funcþionarea pieþei valutare interbancare,
republicate, astfel cum au fost modificate, vor fi republicate
în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
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REPUBLICÃRI
NORME METODOLOGICE*)
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice
a unor imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea statului
CAPITOLUL I
Cu privire la conþinutul unor noþiuni
Art. 1. Ñ (1) Beneficiazã de mãsurile reparatorii prevãzute de Legea nr. 112/1995 numai foºtii proprietari, persoane fizice, ai imobilelor cu destinaþia de locuinþe, trecute
ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupã 6 martie 1945, cu titlu, ºi care se aflau în
posesia statului sau a altor persoane juridice la data de
22 decembrie 1989, precum ºi moºtenitorii acestora, potrivit
legii.
(2) Imobilele cu destinaþia de locuinþe trecute ca atare
în proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care
erau folosite ca locuinþe ºi care au fost preluate în proprietatea statului cu respectarea legilor ºi decretelor în
vigoare la data respectivã, cum sunt: Decretul nr. 92/1950,
Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea
nr. 4/1973 ºi Decretul nr. 223/1974.
(3) Prin imobil trecut în proprietatea statului potrivit
Decretului nr. 92/1950 se înþelege imobilul naþionalizat cu
respectarea prevederilor art. I pct. 1Ð5 ºi ale art. II din
decret, precum ºi cu respectarea identitãþii dintre persoana
menþionatã ca proprietar în listele-anexã la decret ºi adevãratul proprietar al imobilului la data naþionalizãrii.
(4) Locuinþele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivã
sau care au intrat în posesia acestuia în condiþiile inexistenþei unei reglementãri legale care sã reprezinte temeiul
juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului sunt
considerate ca fiind trecute fãrã titlu în posesia acestuia ºi
nu intrã sub incidenþa Legii nr. 112/1995.
(5) Imobilele care nu intrã sub incidenþa Legii
nr. 112/1995 ºi pentru care nu existã titlu valabil constituit
în favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire
sau de acordare a despãgubirilor, formulate de persoanele
îndreptãþite pe cale judecãtoreascã, potrivit dreptului comun.
(6) În cazul în care pe rolul instanþelor judecãtoreºti se
aflã cereri referitoare la imobilele prevãzute la alin. (5),
procedurile administrative reglementate de Legea
nr. 112/1995, de restituire în naturã, de acordare de despãgubiri sau de vânzare cãtre chiriaºi, se suspendã de
drept pânã la soluþionarea definitivã ºi irevocabilã a cererilor respective.

Art. 2. Ñ (1) Prin expresia apartamente libere, în sensul
art. 2 alin. 1 din lege, se înþelege:
a) apartamentele care la data de 22 decembrie 1989
nu erau locuite de persoane fizice în temeiul unui contract
de închiriere încheiat cu respectarea dispoziþiilor legale în
vigoare;
b) apartamentele care la data intrãrii în vigoare a legii
nu mai erau locuite de persoane fizice sau juridice în
temeiul unui contract de închiriere încheiat cu respectarea
dispoziþiilor legale în vigoare;
c) apartamentele eliberate dupã data intrãrii în vigoare a
legii, prin încetarea, în orice modalitate, a contractului de
închiriere.
(2) Contractelor de închiriere încheiate pentru apartamentele prevãzute la alin. (1) lit. c), dupã eliberarea acestora, le sunt aplicabile dispoziþiile legale privind nulitatea
actelor juridice.
Art. 3. Ñ (1) În sensul dispoziþiilor art. 4 din lege, de
prevederile acesteia beneficiazã cetãþenii români, atât cei
care îºi au domiciliul sau reºedinþa în þarã, cât ºi cei care
îºi au domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate.
(2) Fostul proprietar sau moºtenitorii acestuia trebuie sã
aibã cetãþenia românã la data formulãrii cererii sau sã facã
dovada declanºãrii procedurii legale pentru obþinerea
cetãþeniei române în termenul prevãzut la art. 14 din lege.
Restituirea în naturã sau plata despãgubirilor se face dupã
dobândirea cetãþeniei. Aceste prevederi sunt aplicabile în
mod corespunzãtor ºi rudelor pânã la gradul al doilea ale
fostului proprietar, în viaþã, prevãzute la art. 5 alin. 5 din
lege.
(3) Calitatea de cetãþean român a chiriaºului trebuie sã
existe la data formulãrii cererii de cumpãrare ºi sã se
menþinã pânã în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpãrare în condiþiile art. 9 din lege.
Art. 4. Ñ Rude pânã la gradul al doilea, prevãzute de
dispoziþiile art. 5 alin. 5, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 4, art. 13
alin. 3 ºi art. 16 alin. 3 din lege, sunt:
a) în linie dreaptã: pãrinþii ºi copiii (gradul întâi); bunicii
ºi nepoþii (gradul al doilea);
b) în linie colateralã: fraþii ºi surorile.
Art. 5. Ñ În sensul prevederilor art. 9 alin. 4 din lege,
prin tineri cãsãtoriþi se înþelege situaþia în care nici unul

*) Republicate în temeiul prevederilor art. II din Hotãrârea Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 16 din 4 februarie 1997, dându-se textelor o nouã numerotare.
Normele metodologice au fost aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 20 din 17 ianuarie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, ºi au mai fost modificate prin Hotãrârea Guvernului nr. 632 din 5 august 1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, ºi prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.011 din 22 octombrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996.
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dintre soþi nu a depãºit vârsta de 30 de ani la data exprimãrii opþiunii de cumpãrare, iar prin persoane trecute de 60
de ani se au în vedere numai titularii contractelor de închiriere care au împlinit aceastã vârstã înainte de data când
pot opta, potrivit legii, pentru cumpãrarea cu plata în rate a
apartamentelor în care locuiesc.
Art. 6. Ñ Dreptul de a cumpãra apartamentele în care
locuiesc, potrivit art. 9 din lege, îl au numai chiriaºii care,
având un contract de închiriere valabil încheiat, ocupau
apartamentele respective la data intrãrii în vigoare a legii.
Art. 7. Ñ Potrivit art. 9 alin. 5 din lege, comisionul
cuvenit unitãþilor specializate care evalueazã ºi vând apartamente este de 1% din valoarea apartamentului ºi se
încaseazã de cãtre acestea, numai dacã s-a încheiat contractul de vânzare.
Art. 8. Ñ Sunt exceptate de la vânzare, potrivit art. 10
din lege, apartamentele care, la data intrãrii în vigoare a
legii, aveau una sau mai multe dotãri speciale, cum sunt:
piscinã, saunã, serã, cramã, bar, vinotecã sau camerã frigorificã, chiar dacã acestea nu mai sunt în funcþiune sau
nu sunt utilizabile.
Art. 9. Ñ Intrã sub incidenþa excepþiei prevãzute la
art. 10 alin. 2 din lege locuinþele care, pânã la data de
22 decembrie 1989, au avut destinaþia de case de oaspeþi
sau de protocol, precum ºi cele care, dupã aceastã datã,
pânã la intrarea în vigoare a legii, au avut destinaþia de
case de oaspeþi sau de protocol, potrivit evidenþelor existente la autoritãþile administraþiei publice locale sau la unitãþile specializate care le-au administrat.
Art. 10. Ñ Locuinþele declarate monumente istorice ºi
din patrimoniul cultural naþional sunt cele aflate în evidenþa
aprobatã de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice.
Art. 11. Ñ (1) Reºedinþe atribuite în folosinþã pentru foºtii ºi actualii demnitari sunt locuinþele care au fost sau sunt
atribuite, cu aceastã destinaþie, pe durata îndeplinirii unei
funcþii de demnitar. Acestea se stabilesc de cãtre unitãþile
vânzãtoare, pe baza menþiunilor din contractul de închiriere
sau, în lipsa acestora, pe baza evidenþelor existente la
autoritãþile administraþiei publice locale sau centrale, sau la
unitãþile specializate pentru administrarea clãdirilor ori la
alte persoane juridice care le-au avut în administrare.
(2) Nu intrã în aceastã categorie spaþiile de locuit atribuite, cu contract de închiriere, drept locuinþã statornicã.
Art. 12. Ñ Contractelor de vânzare-cumpãrare la care
se referã art. 9 din lege le sunt aplicabile dispoziþiile legale
privind nulitatea actelor juridice, dacã:
a) au ca obiect imobilele menþionate la art. 1 alin. (4)
din prezentele norme metodologice;
b) sunt încheiate de chiriaºi care nu îndeplineau condiþiile cerute de art. 6 din prezentele norme metodologice;
c) dacã încheierea acestora are loc cu nerespectarea
prevederilor art. 9 alin. 6 ºi 8 ºi ale art. 10 din lege.
Art. 13. Ñ (1) Atunci când comisiile locale ºi judeþene,
respectiv comisiile de sector ºi a municipiului Bucureºti,
pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 sau unitãþile specializate

care vând locuinþe în condiþiile Legii nr. 112/1995 au indicii
cã o locuinþã face parte din categoria imobilelor menþionate
la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice ori din
aceea a imobilelor exceptate de la vânzare în conformitate
cu art. 10 din lege, ele au obligaþia sã întreprindã toate
demersurile necesare pentru clarificarea situaþiei juridice a
locuinþelor, suspendând, totodatã, pentru o perioadã de cel
mult 6 luni, procedura de restituire în naturã, de acordare
a despãgubirilor sau, dupã caz, de încheiere a contractului
de vânzare-cumpãrare.
(2) Membrii comisiilor locale ºi judeþene, respectiv ai
comisiilor de sector ºi a municipiului Bucureºti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conducãtorii ºi salariaþii unitãþilor
specializate care vând locuinþe în condiþiile Legii
nr. 112/1995 sunt obligaþi sã repare integral prejudiciul cauzat prin neexecutarea culpabilã a obligaþiei care le revine
potrivit alin. (1).
CAPITOLUL II
Cu privire la criteriile ºi metodologia de evaluare a
apartamentelor ºi a anexelor aferente
Art. 14. Ñ Fac obiectul restituirii în naturã, al despãgubirii sau al vânzãrii-cumpãrãrii, dupã caz, urmãtoarele categorii de locuinþe:
a) locuinþele construite din fondurile statului înainte de
1 ianuarie 1977 ºi dupã 1 ianuarie 1977, cumpãrate ulterior
ca locuinþe proprietate personalã ºi trecute apoi în proprietatea statului;
b) locuinþele construite din fondurile populaþiei, cu sprijinul statului în credite ºi execuþie ºi trecute ulterior în proprietatea statului;
c) locuinþele construite din alte fonduri decât cele ale
statului ºi trecute ulterior în proprietatea statului.
Art. 15. Ñ Valoarea despãgubirilor care se acordã foºtilor proprietari ºi moºtenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite în naturã, valoarea apartamentelor care se
restituie în naturã, precum ºi preþul de vânzare, dupã caz,
se determinã în acelaºi mod ºi pe baza aceloraºi norme,
cu precizarea cã în cazul despãgubirilor se ia în calcul ºi
valoarea terenului, determinatã potrivit Criteriilor
nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea ºi
evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societãþilor comerciale cu capital de stat, cu completãrile ulterioare, elaborate
de Ministerul Finanþelor ºi Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului.
Art. 16. Ñ (1) Valoarea de despãgubire, valoarea apartamentelor care se restituie în naturã sau preþul de vânzare
al apartamentelor, dupã caz, se determinã pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, aºa cum a fost modificat prin
art. III din Decretul nr. 256/1984, ale Decretului-lege
nr. 61/1990 ºi ale Legii nr. 85/1992, republicatã, þinându-se
seama de: tipul apartamentului, suprafaþa utilã, regimul de
înãlþime, starea tehnicã, dotarea, gradul de finisaj, vechimea construcþiei, gradul de uzurã ºi alte elemente de con-
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strucþie a apartamentelor prevãzute în actele normative susmenþionate.
(2) Dupã depunerea cererilor, în condiþiile legii, de cãtre
persoanele îndreptãþite la restituirea în naturã a apartamentelor sau, dupã caz, la acordarea despãgubirii, se va proceda la stabilirea valorii locuinþelor respective ºi a anexelor
acestora, conform prezentelor norme metodologice, dupã
cum urmeazã:
a) se determinã suprafaþa utilã a apartamentului pe
baza mãsurãtorilor efectuate la faþa locului de cãtre comisiile tehnice de specialitate, folosindu-se ºi elementele din
arhivele existente la societãþile comerciale ºi/sau la unitãþile
specializate;
b) mãsurãtorile se fac pe baza dimensiunilor interioare
dintre feþele tencuite ale pereþilor, mãsurate la o înãlþime
de 1 m de la nivelul pardoselilor;
c) prin suprafaþa utilã a locuinþei se înþelege suprafaþa
tuturor încãperilor ce alcãtuiesc locuinþa. Ea cuprinde
camere de zi, dormitoare, bãi, bucãtãrii, încãperile pentru
WC ºi duº, spaþii de depozitare ºi de circulaþie din interiorul locuinþei. Nu se cuprind în suprafaþa utilã a locuinþei:
pragurile golurilor de uºi ºi ale trecerilor cu deschideri de
pânã la 1 m, niºele de radiatoare, precum ºi suprafeþele
ocupate de sobe ºi cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru
fiecare sobã ºi cazan de baie), în cazul în care încãlzirea
se face cu sobe. În cazul locuinþelor duplex, rampa, mai
puþin palierele, nu se cuprinde în suprafaþa utilã a locuinþei;
d) suprafeþele ocupate de dulapuri înzidite, amplasate în
interiorul apartamentului, se iau în considerare ca suprafeþe
utile;
e) la suprafaþa utilã se adaugã suprafeþele logiilor ºi ale
balcoanelor, corectate cu coeficientul 0,35, aplicat la suprafaþa lor. În cazul apartamentelor construite dupã 1 ianuarie
1977 ºi care fac obiectul Legii nr. 112/1995, logiile ºi balcoanele cu suprafaþa totalã de pânã la 2,50 m2 pe apartament nu intrã în suprafaþa utilã, fiind incluse în preþurile de
vânzare, iar dacã aceastã suprafaþã este mai mare de
2,50 m2, diferenþa de suprafaþã se înmulþeºte cu coeficientul 0,35 ºi se adaugã la suprafaþa utilã a locuinþei;
f) se vor evidenþia separat (având alte preþuri) suprafeþele utile ale anexelor apartamentelor situate la subsoluri,
demisoluri sau mansarde, ale teraselor, boxelor, garajelor ºi
ale altor dependinþe exterioare, precum ºi lungimea împrejmuirilor etc.;
g) în cazul clãdirilor alcãtuite din apartamente cu acces
dinspre exterior, fãrã a fi utilizate în comun spaþii construite
din cadrul clãdirii, suprafaþa utilã va cuprinde ºi spaþiile de
circulaþie care fac parte din apartamentul ce se evalueazã,
exclusiv rampa scãrilor.
Art. 17. Ñ Pentru stabilirea valorii de despãgubire, a
valorii apartamentelor care se restituie în naturã sau a preþului de vânzare a apartamentului, dupã caz, pentru locuinþele realizate iniþial din fonduri de stat, cumpãrate ulterior
ca locuinþe proprietate personalã ºi apoi trecute în proprietatea statului, precum ºi pentru apartamentele realizate din
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fondurile populaþiei cu sprijinul statului în credite ºi execuþie, trecute în proprietatea statului ºi care fac obiectul Legii
nr. 112/1995, se folosesc normele prevãzute în Decretullege nr. 61/1990 (anexa nr. 1 ºi anexa nr. 2), în funcþie de
data realizãrii lor, înainte sau dupã 1 ianuarie 1977, cu
completãrile prevãzute la art. 16 din Legea nr. 85/1992,
republicatã.
Art. 18. Ñ Pentru evaluarea locuinþelor, altele decât
cele executate din fondurile de stat sau din fondurile populaþiei cu sprijinul statului în credite ºi execuþie, se folosesc
preþurile pe m 2 suprafaþã utilã ºi normele prevãzute în
Decretul nr. 93/1977, aºa cum a fost modificat prin art. III
pct. 1 ºi 2, respectiv, în tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la
Decretul nr. 256/1984, iar pentru anexele gospodãreºti ale
acestora se folosesc normele din tabelul nr. 7 din anexa
nr. 4 la acelaºi decret.
Art. 19. Ñ Evaluarea terenurilor se face pe baza
Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completãrile ulterioare, elaborate de Ministerul Finanþelor ºi
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, atât
pentru apartamentele prevãzute la art. 17, cât ºi pentru
cele prevãzute la art. 18 din prezentele norme metodologice.
Art. 20. Ñ Pentru existenþa sau lipsa unor instalaþii ori
elemente de construcþii, sau pentru cazurile în care locuinþele ori pãrþi din acestea sunt situate la demisol sau la
mansardã, se aplicã termenii de corecþie prevãzuþi în tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 sau,
dupã caz, în tabelele nr. 1 ºi 2 din anexele nr. 1 ºi 2 la
Decretul-lege nr. 61/1990, cu completãrile prevãzute la
art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicatã.
Art. 21. Ñ (1) Gradul de finisaj al locuinþelor poate fi
superior sau inferior, având elementele caracteristice prevãzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la Decretul
nr. 93/1977 ºi, respectiv, gradele de confort care sunt prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
(2) Încadrarea în gradul de finisaj se face în funcþie de
elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele
douã grade de finisaj, justificându-se încadrarea fãcutã, iar
gradul de confort se stabileºte potrivit suprafeþei utile.
(3) În cazul în care în apartamentele de tipul prevãzut
la art. 18 din prezentele norme metodologice existã elemente ce depãºesc caracteristicile gradului de finisaj superior avut în vedere în norme (scãri interioare din lemn de
esenþã de calitate superioarã sau placate cu marmurã,
ºemineuri decorative, tavane bogat decorate ºi altele asemenea), la valoarea rezultatã din aplicarea preþurilor unitare
din tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984
se va adãuga valoarea acestor elemente, determinatã pe
bazã de deviz, conform cataloagelor de preþuri RpC populaþie Ñ seria 1982.
(4) Elementele de artã ºi ornamentale deosebite (uºi
furniruite, tâmplãrie sculptatã sau încrustatã, lambriuri,
mobilã fixã, sculpturi, tapiserii, picturi, fresce, vitralii ºi altele
asemenea) se vor evalua separat.
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Art. 22. Ñ Valoarea ascensorului, în cazul locuinþelor
prevãzute la art. 18 din prezentele norme metodologice,
stabilitã pe baza valorii de înlocuire ºi de uzurã, se împarte
proporþional pe fiecare apartament, în raport cu suprafaþa
utilã a acestuia, ºi se ia în considerare la determinarea
preþului apartamentului.
Art. 23. Ñ În funcþie de nivelul la care este situatã
locuinþa, se aplicã corecþia de nivel prevãzutã în tabelele
nr. 2 ºi 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
Art. 24. Ñ (1) Pentru locuinþele de tipul celor prevãzute
la art. 18 din prezentele norme metodologice, la valoarea
de înlocuire se aplicã coeficientul de uzurã în timp, prevãzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977,
corespunzãtor vechimii, grupei din care face parte clãdirea
ºi stãrii tehnice a acesteia.
(2) Grupele de clãdiri sunt prevãzute în nota de la tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, iar starea
tehnicã, în tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la acelaºi decret.
(3) Pentru anexele gospodãreºti, coeficienþii de uzurã
sunt cei prevãzuþi în tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la
Decretul nr. 93/1977.
Art. 25. Ñ Pentru locuinþele de tipul celor prevãzute la
art. 17 din prezentele norme metodologice se aplicã coeficientul de uzurã în timp prevãzut în tabelul nr. 2 din anexa
nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
Art. 26. Ñ (1) Vechimea construcþiei se stabileºte pe
baza autorizaþiei de construcþie, a actelor eliberate de
administraþiile financiare privind înscrierea în rolurile fiscale
sau a oricãrui act în care sunt consemnate date privind
vechimea imobilului respectiv.
(2) În lipsa actelor prevãzute la alin. (1), vechimea se
stabileºte prin cercetãri la faþa locului, îndeosebi pe baza
eventualelor inscripþii de pe clãdire sau mãrturii.
Art. 27. Ñ În cazul apartamentelor realizate total sau
parþial prin extindere în plan orizontal, la aplicarea coeficienþilor pentru uzurã în timp se va þine seama de vechimea corespunzãtoare a pãrþilor de clãdire. Pentru spaþiile
supraetajate se considerã cã acestea au o vechime egalã
cu media duratei consumate a celor douã pãrþi, nouã ºi
veche, ale clãdirii.
Art. 28. Ñ În valoarea stabilitã potrivit art. 16 din prezentele norme metodologice nu se cuprinde cota-parte aferentã din totalitatea reparaþiilor capitale fãcute clãdirii în
care se aflã locuinþa, precum ºi alte reparaþii efectuate în
decursul timpului, în scopul conservãrii ºi menþinerii în stare
de funcþiune a clãdirii pe durata existenþei acesteia.
Art. 29. Ñ (1) Preþurile locuinþelor ºi ale anexelor gospodãreºti, determinate în condiþiile prevãzute la articolele
precedente, se menþin sau se diferenþiazã cu ±10%, în
funcþie de amplasarea locuinþelor în cadrul localitãþilor, pe
baza criteriilor prevãzute la pct. 13 din anexa nr. 2 la
Decretul-lege nr. 61/1990.
(2) Zonarea localitãþilor este cea stabilitã de cãtre consiliile judeþene, respectiv de Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, cu avizul Ministerului Lucrãrilor Publice ºi

Amenajãrii Teritoriului sau al fostei Comisii Naþionale de
Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului, în vederea vânzãrii
locuinþelor construite din fondurile statului.
Art. 30. Ñ Valoarea rezultatã din aplicarea normelor de
evaluare din Decretul nr. 93/1977, Decretul nr. 256/1984
(art. III de modificare a Decretului nr. 93/1977), Decretullege nr. 61/1990 ºi Legea nr. 85/1992, republicatã, în funcþie de structura de rezistenþã ºi materialele folosite, regimul
de înãlþime, gradul de finisaj, starea tehnicã de întreþinere,
tipul de încãlzire, dotãrile suplimentare, nivelul la care este
situatã locuinþa, gradul de uzurã, precum ºi de toate celelalte criterii prevãzute în prezentele norme metodologice,
este la nivelul preþurilor în vigoare de la data de 1 ianuarie
1990.
Art. 31. Ñ Pentru stabilirea valorii despãgubirilor care
se acordã foºtilor proprietari ºi moºtenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite în naturã, a valorii apartamentelor care se restituie în naturã, precum ºi pentru
stabilirea preþului de vânzare, dupã caz, nivelul preþurilor la
data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor
norme metodologice, se înmulþeºte cu coeficientul de actualizare în funcþie de creºterea veniturilor salariale medii
nete pe economie din ultima lunã a trimestrului anterior
plãþii despãgubirii sau cumpãrãrii locuinþei, faþã de cele realizate în lunile ianuarie 1990 ºi februarie 1992.
Art. 32. Ñ Comisia Naþionalã pentru Statisticã, pânã cel
mai târziu în a 23-a zi a lunii urmãtoare ultimei luni a trimestrului expirat, va da publicitãþii coeficienþii de creºtere a
veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima lunã
a trimestrului expirat faþã de lunile ianuarie 1990 ºi februarie 1992.
Coeficienþii publicaþi de Comisia Naþionalã pentru
Statisticã se vor utiliza pânã la publicarea în trimestrul
urmãtor a noilor coeficienþi.
Art. 33. Ñ (1) Vânzarea apartamentelor în condiþiile
Legii nr. 112/1995 se face de cãtre societãþile comerciale
ºi/sau unitãþile specializate în vânzarea locuinþelor sau care
administreazã locuinþele, existente la data intrãrii în vigoare
a legii.
(2) Unitãþile prevãzute la alineatul precedent vor urmãri
încasarea ratelor ºi a dobânzilor aferente, stabilite potrivit
legii, ºi îºi vor desfãºura activitatea pe toatã perioada
necesarã.
Art. 34. Ñ Valoarea despãgubirilor care se acordã,
potrivit legii, foºtilor proprietari sau moºtenitorilor acestora
pentru garaje, precum ºi preþul de vânzare al garajelor sunt
cele stabilite potrivit prevederilor art. 4 din Legea
nr. 85/1992, republicatã.
Art. 35. Ñ În cazul apartamentelor locuite de mai mulþi
chiriaºi, indiferent dacã, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat sau nu s-au efectuat modificãri constructive, pentru vânzarea apartamentului cãtre actualii
titulari ai contractelor de închiriere, cu acordul acestora, se
stabileºte valoarea întregului apartament ºi apoi se calculeazã cota-parte indivizã aferentã fiecãrui viitor proprietar,
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proporþionalã cu suprafaþa utilã pe care o foloseºte în
exclusivitate.
Art. 36. Ñ În cazurile de despãgubire a foºtilor proprietari ºi a moºtenitorilor acestora, la valorile calculate potrivit
prevederilor din prezentele norme metodologice, pentru construcþii (apartamente, anexe gospodãreºti ºi garaje) se va
adãuga valoarea terenurilor aferente, stabilitã pe baza
Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completãrile ulterioare, elaborate de Ministerul Finanþelor ºi
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului.
Art. 37. Ñ În situaþiile de vânzare cãtre chiriaºi a apartamentelor ºi, când este cazul, a anexelor gospodãreºti ºi
a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeºte
ºi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziþiilor
art. 26 alineatul ultim din lege.
Art. 38. Ñ Sunt îndreptãþiþi sã primeascã despãgubiri
potrivit legii ºi foºtii proprietari ai imobilelor legal trecute în
proprietatea statului ºi care au avut destinaþia de locuinþã
la data preluãrii de cãtre stat, dar ulterior au primit o altã
destinaþie, cum ar fi: ºcoli, grãdiniþe, dispensare, spaþii
administrative sau comerciale ori altele asemenea.
CAPITOLUL III
Cu privire la constituirea ºi utilizarea Fondului
extrabugetar conform Legii nr. 112/1995
Art. 39. Ñ (1) În baza prevederilor art. 13 din lege, se
constituie, la dispoziþia Ministerului Finanþelor, Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 din urmãtoarele surse:
a) sumele obþinute din vânzarea apartamentelor care nu
s-au restituit în naturã, dupã deducerea comisionului de 1%
din valoarea apartamentelor, inclusiv penalitãþile virate pentru nevãrsarea în termen a sumelor obþinute din vânzarea
apartamentelor;
b) sumele obþinute din lansarea unor împrumuturi de
stat cu aceastã destinaþie, în condiþiile prevãzute de Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã.
(2) Constituirea ºi utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 se efectueazã prin urmãtoarele
conturi:
a) contul 50.21 ”Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995Ò, deschis la trezoreriile statului
(municipale, orãºeneºti ºi percepþii), pe seama direcþiei
generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene;
b) contul 64.74 ”Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995Ò, deschis în judeþul Mehedinþi,
municipiul Bucureºti ºi judeþul Ilfov (în care nu funcþioneazã
trezorerii ale statului), la unitãþile Bãncii Comerciale
Române Ñ S.A., pe seama direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat, respectiv a administraþiei financiare, în cazul judeþului Ilfov, dupã caz;
c) contul 64.74 ”Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995Ò, deschis la Centrala Bãncii
Naþionale a României, pe seama Ministerului Finanþelor.
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Art. 40. Ñ (1) Fondul extrabugetar constituit în baza
Legii nr. 112/1995, colectat în conturile de disponibil menþionate la art. 39, se utilizeazã pentru efectuarea cheltuielilor de natura ºi în ordinea prevãzute la art. 13 din Legea
nr. 112/1995.
(2) Angajarea ºi plata de cheltuieli pentru construirea de
locuinþe care sã fie repartizate cu prioritate chiriaºilor aflaþi
în situaþia prevãzutã la art. 5 alin. 3 din Legea
nr. 112/1995 se vor putea face numai dupã plata tuturor
despãgubirilor, a rambursãrii împrumuturilor ºi dupã plata
costurilor aferente împrumuturilor respective.
Art. 41. Ñ (1) Unitãþile specializate, care evalueazã ºi
vând apartamentele care fac obiectul Legii nr. 112/1995, au
obligaþia sã încaseze contravaloarea acestora de la cumpãrãtor, sã reþinã comisionul de 1%, potrivit art. 13 lit. a) din
legea sus-menþionatã, iar suma rãmasã sã o vireze, în termen de 3 zile lucrãtoare, în contul 50.21, deschis la trezoreria statului din localitatea unde îºi are sediul vânzãtorul,
sau în contul 64.74, deschis la unitãþile Bãncii Comerciale
Române Ñ S.A., dupã caz.
(2) Pe versoul ordinului de platã, vânzãtorul va menþiona: suma încasatã din vânzarea apartamentelor, suma
reþinutã, reprezentând comisionul de 1%, precum ºi suma
rãmasã ºi viratã în contul Fondului extrabugetar conform
Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculeazã asupra
întregului preþ al apartamentului ºi se reþine integral din
prima platã care se face la încheierea contractului de vânzare-cumpãrare.
(3) Nerespectarea termenului de virare atrage aplicarea
majorãrilor de întârziere prevãzute de lege, ca ºi în cazul
veniturilor de stat.
(4) Sumele încasate în contul 50.21 se vireazã de cãtre
trezoreriile municipale, orãºeneºti ºi percepþii în acelaºi cont
deschis la trezoreria municipiului reºedinþã de judeþ, pe
seama direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat. În acelaºi mod procedeazã ºi unitãþile
Bãncii Comerciale Române Ñ S.A.
Art. 42. Ñ Plata despãgubirilor se efectueazã de cãtre
direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat, astfel:
a) pe baza hotãrârilor primite de la comisiile judeþene,
a municipiului Bucureºti sau a hotãrârilor judecãtoreºti definitive, dupã caz, prin care sunt prevãzute despãgubirile
aprobate, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, prin Direcþia trezoreriei,
vireazã sumele aprobate drept despãgubiri, din contul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, deschis la trezoreria
municipiului reºedinþã de judeþ sau la unitatea Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A., în contul indicat de beneficiarul despãgubirii, deschis la o bancã comercialã sau la
Casa de Economii ºi Consemnaþiuni, dupã caz;
b) în cazul în care, la nivelul judeþului, suma despãgubirilor aprobate este mai mare decât sumele încasate din
vânzarea apartamentelor, direcþia generalã a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã va pre-
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zenta Ministerului Finanþelor o cerere pentru alimentarea
contului Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995,
care va cuprinde urmãtoarele date: sume încasate din vânzarea apartamentelor, sume virate drept despãgubiri, despãgubiri neacoperite financiar, sume necesare de virat prin
redistribuire.
Art. 43. Ñ (1) În vederea asigurãrii resurselor financiare
aferente plãþii despãgubirilor în toate judeþele ºi în municipiul Bucureºti, Ministerul Finanþelor este autorizat sã procedeze astfel:
a) pe baza urmãririi, pe judeþe ºi municipiul Bucureºti,
a execuþiei Fondului extrabugetar conform Legii nr.
112/1995, va analiza constituirea ºi utilizarea fondului respectiv ºi, în cazul în care la unele judeþe ºi la municipiul
Bucureºti rezultã surse mai mari decât cheltuieli, iar la alte
judeþe sau la municipiul Bucureºti, necesitãþi de fonduri în
plus pentru acoperirea despãgubirilor legal aprobate, se va
proceda la retragerea disponibilitãþilor existente în plus ºi la
alimentarea conturilor de disponibil în care s-au înregistrat
minusuri de resurse;
b) în cazurile în care, din calculele efectuate pe ansamblu, rezultã cã resursele Fondului extrabugetar conform
Legii nr. 112/1995 nu acoperã plata integralã a despãgubirilor ºi a finanþãrii celorlalte cheltuieli prevãzute de lege,
Ministerul Finanþelor va lansa împrumuturi de stat potrivit
Legii nr. 91/1993 privind datoria publicã, pentru finanþarea
despãgubirilor foºtilor proprietari, rezultate din aplicarea
Legii nr. 112/1995.
(2) Împrumuturile de stat se evidenþiazã în contul
Ministerului Finanþelor 64.74 ”Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995Ò, dupã care se alimenteazã conturile de disponibil ale acestui fond, deschise pe
seama direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
pentru plata despãgubirilor, precum ºi pentru celelalte cheltuieli prevãzute de lege.
Art. 44. Ñ Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat vor raporta lunar Ministerului
Finanþelor execuþia Fondului extrabugetar conform Legii
nr. 112/1995, pe structura contului de execuþie, anexat ca
model la prezentele norme metodologice (anexa nr. 3).
CAPITOLUL IV
Cu privire la organizarea ºi funcþionarea comisiilor
Art. 45. Ñ (1) În comune, oraºe, municipii ºi judeþe se
organizeazã comisii locale, comisii judeþene ºi comisii tehnice de specialitate.
(2) Comisiile locale se organizeazã în comune, oraºe,
municipii ºi sectoarele municipiului Bucureºti, în care existã
locuinþe care fac obiectul Legii nr. 112/1995.
(3) Comisiile locale vor fi formate din 3Ð5 membri la
comune ºi 5Ð11 membri la oraºe, municipii ºi sectoarele
municipiului Bucureºti.
(4) Consiliile locale vor face propuneri nominale privind
componenþa comisiilor locale. Preºedinþi ai comisiilor locale

vor fi primarii, iar în cazul în care aceºtia se aflã în imposibilitate obiectivã de exercitare a funcþiei, viceprimarii.
Secretarii comisiilor vor fi secretarii consiliilor locale.
Propunerile nominale, fãcute de consiliul local, se transmit,
de îndatã, prefectului, sub semnãtura primarului.
(5) Prefectul stabileºte, prin ordin, componenþa nominalã
a fiecãrei comisii locale, putând dispune, în cazuri justificate, înlocuirea oricãrui membru al acesteia ori sã solicite
luarea de cãtre autoritãþile publice competente a altor
mãsuri de tragere la rãspundere, potrivit dispoziþiilor art. 18
alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea
obligaþiilor ce le revin.
(6) Comisia localã are urmãtoarele atribuþii principale:
a) primeºte ºi înregistreazã într-un registru special cererile ºi actele prevãzute de lege; cererile se pot depune personal sau prin mandatar, cu procurã specialã, autentificatã
de notarul public;
b) verificã dacã actele depuse sunt cele prevãzute de
lege;
c) solicitã relaþii ºi acte doveditoare, de la petenþi sau
de la orice autoritãþi ori instituþii publice, pe baza cãrora sã
se poatã determina dacã locuinþa a fost trecutã în proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale în vigoare
la data respectivã, conform art. 1 alin. (2) ºi (3) din prezentele norme metodologice;
d) întocmeºte câte un dosar separat pentru fiecare solicitant ºi numeroteazã actele primite;
e) transmite în termen legal comisiei judeþene ºi, dupã
caz, Comisiei municipiului Bucureºti propunerile, împreunã
cu dosarul separat, sub semnãtura preºedintelui comisiei;
situaþiile deosebite care apar la primirea actelor prevãzute
de lege vor fi analizate ºi soluþionate de comisie, în prezenþa majoritãþii membrilor sãi, acestea consemnându-se
într-un proces-verbal care se înainteazã, împreunã cu dosarul, comisiei judeþene;
f) informeazã periodic consiliul local despre exercitarea
atribuþiilor sale, prezentând un raport la încheierea activitãþii.
(7) Comisiile judeþene ºi Comisia municipiului Bucureºti
se organizeazã pe baza propunerii nominale fãcute, dupã
caz, de cãtre consiliile judeþene sau Consiliul General al
Municipiului Bucureºti.
(8) Comisiile judeþene ºi Comisia municipiului Bucureºti
îºi pot constitui, dintre membrii lor, un secretariat tehnic
care sã pregãteascã lucrãrile necesare comisiei.
(9) Prefectul stabileºte, prin ordin, componenþa nominalã
a fiecãrei comisii judeþene ºi a Comisiei municipiului
Bucureºti, putând dispune, în cazuri justificate, înlocuirea
oricãrui membru al acesteia ori sã solicite luarea de cãtre
autoritãþile publice competente a altor mãsuri de tragere la
rãspundere, potrivit dispoziþiilor art. 18 alin. 2 din Legea
nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligaþiilor ce le revin.
(10) Comisiile judeþene ºi Comisia municipiului Bucureºti
exercitã urmãtoarele atribuþii principale:
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a) primesc propunerile ºi dosarele întocmite în acest
scop de la comisiile locale;
b) solicitã sau transmit, dupã caz, în situaþiile prevãzute
la art. 15 alin. 4 din Legea nr. 112/1995, relaþiile necesare,
inclusiv evaluãrile efectuate;
c) determinã, pe baza lucrãrilor efectuate de comisia
localã, conform alin. (6) lit. c), dacã locuinþa a fost trecutã
în proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale în
vigoare la data respectivã, în sensul art. 1 alin. (2) ºi (3)
din prezentele norme metodologice. Comisiile judeþene, respectiv Comisia municipiului Bucureºti, pot restitui dosarele
cãtre comisiile locale, în cazul în care apreciazã cã acestea din urmã nu ºi-au îndeplinit în mod corespunzãtor atribuþiile prevãzute la alin. (6) lit. c). Inexistenþa sau irelevanþa
relaþiilor ºi actelor aflate la dosar face sã se prezume,
pânã la proba contrarã, legalitatea trecerii locuinþei în proprietatea statului;
d) desemneazã, prin hotãrâre, componenþa nominalã a
comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor;
e) analizeazã fiecare cerere primitã, temeinicia actelor
prezentate, evaluarea efectuatã de comisiile tehnice de
specialitate ºi hotãrãsc, în fiecare caz, cu votul majoritãþii
membrilor lor;
f) comunicã hotãrârile în termen de 5 zile de la adoptarea acestora, sub semnãtura preºedintelui, persoanelor
îndreptãþite care au fãcut cerere, prevãzute la art. 17 alin. 1
din Legea nr. 112/1995, ºi persoanelor juridice care deþin
apartamentele. Hotãrârile rãmase definitive se comunicã ºi
primarului localitãþii în care se aflã imobilul, precum ºi serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanþelor;
g) informeazã periodic consiliul judeþean sau Consiliul
General al Municipiului Bucureºti, precum ºi pe prefecþi
despre exercitarea atribuþiilor ºi prezintã, la încheierea activitãþii, un raport;
h) întocmesc un registru special, care cuprinde: numele
ºi prenumele persoanei care semneazã cererea ºi domiciliul
acesteia; obiectul cererii; hotãrârea comisiei; numãrul ºi
data hotãrârii; persoanele fizice ºi juridice cãrora li s-a
transmis hotãrârea.
(11) Lucrãrile comisiilor judeþene ºi ale Comisiei municipiului Bucureºti se consemneazã într-un proces-verbal. În
acesta se vor menþiona nominal, dacã este cazul, membrii
comisiei care au votat împotriva adoptãrii hotãrârii sau cei
care s-au abþinut de la vot, cu motivãrile susþinute.
(12) Comisiile de la toate nivelurile sunt obligate sã facã
public sediul unde îºi desfãºoarã lucrãrile.
(13) Evaluarea apartamentelor se realizeazã de cãtre
comisiile tehnice de specialitate. Componenþa nominalã a
comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor se stabileºte prin hotãrâre de cãtre comisiile judeþene ºi Comisia municipiului Bucureºti. Numãrul membrilor
în aceste comisii este de: 3Ð5 la comune ºi 5Ð9 la oraºe,
municipii ºi sectoarele municipiului Bucureºti.
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(14) Comisiile judeþene ºi Comisia municipiului Bucureºti
pot organiza, în raport cu volumul activitãþilor, mai multe
comisii tehnice de specialitate.
(15) Preºedintele comisiei tehnice de specialitate este
un specialist în expertizãri, reprezentant al consiliului judeþean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureºti,
ceilalþi membri putând fi desemnaþi dintre specialiºtii autoritãþilor publice ºi ai unitãþilor vânzãtoare de la nivel local.
Comisiile tehnice de specialitate efectueazã evaluãrile potrivit criteriilor legale cuprinse în prezentele norme metodologice.
(16) Rezultatul evaluãrii se consemneazã într-un procesverbal semnat de toþi membrii comisiei. Eventualele obiecþii
ale unor membri se prezintã într-o notã separatã. Procesulverbal ºi nota se înainteazã comisiilor judeþene ºi Comisiei
municipiului Bucureºti, dupã caz, sub semnãtura preºedintelui.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 46. Ñ Nu pot fi membri ai comisiilor locale, ai
comisiilor judeþene ºi ai Comisiei municipiului Bucureºti,
precum ºi ai comisiilor tehnice de specialitate persoanele
care beneficiazã de prevederile Legii nr. 112/1995.
Art. 47. Ñ Membrii comisiilor menþionate la art. 46 îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul atribuþiilor de serviciu.
Aceste comisii îºi stabilesc un program special de lucru,
astfel încât sã se asigure derularea în condiþii optime a
atribuþiilor pe care le au ºi finalizarea acestora în termenele prevãzute de lege.
Art. 48. Ñ Sumele obþinute din vânzarea locuinþelor,
reprezentând plãþi integrale, avansuri, rate ºi dobânzi, dupã
deducerea comisionului de 1% din valoarea locuinþelor, se
constituie în Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995
ºi se depun la serviciile publice descentralizate ale
Ministerului Finanþelor, urmând a fi destinate exclusiv plãþii
despãgubirilor cuvenite foºtilor proprietari sau moºtenitorilor
acestora, în limita prevãzutã de Legea nr. 112/1995.
Art. 49. Ñ Prefecþii judeþelor ºi prefectul municipiului
Bucureºti, în colaborare cu preºedinþii consiliilor judeþene ºi
cu primarii, vor stabili mãsurile corespunzãtoare pentru asigurarea condiþiilor necesare activitãþii comisiilor, precum ºi
instruirea membrilor acestora.
Art. 50. Ñ Dispoziþiile de protecþie a chiriaºilor, cuprinse
în Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea
contractelor de închiriere privind unele suprafeþe locative,
precum ºi în Legea locuinþei nr. 114/1996, sunt aplicabile.
Art. 51. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 cu privire la criteriile ºi
metodologia de evaluare a apartamentelor ºi a anexelor
aferente acestora, precum ºi anexa nr. 3, model de raportare a execuþiei Fondului extrabugetar conform Legii
nr. 112/1995, fac parte din prezentele norme metodologice.
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ANEXA Nr. 1
Ñ Model de calcul Ñ

FIªA TEHNICÃ ªI DE CALCUL

pentru locuinþele ºi anexele aferente, aflate în proprietatea statului,
altele decât cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite ºi execuþie

Locuinþa nr. ...................... din clãdirea situatã în str. ......................................... nr. .........,
localitatea...........................
I. Caracteristicile locuinþei
1. Structura de rezistenþã a clãdirii în care este situatã locuinþa ºi descrierea elementelor de
construcþii ºi instalaþii:
Ñ fundaþie de ................................................

stare ......................................

Ñ zidãrie de ..................................................

stare ......................................

Ñ ºarpantã de...............................................

stare ......................................

Ñ învelitoare din ...........................................

stare ......................................

Ñ planºee de ................................................

stare ......................................

Ñ tâmplãrie exterioarã ..................................

stare ......................................

Ñ tâmplãrie interioarã ...................................

stare ......................................

Ñ tencuieli exterioare....................................

stare ......................................

Ñ glet de .......................................................

stare ......................................

Ñ ºtucaturi .....................................................

stare ......................................

Ñ vopsitorii ....................................................

stare ......................................

Ñ calcio vecchio ...........................................

stare ......................................

Ñ lambriuri.....................................................

stare ......................................

Ñ or namente ºi decoraþiuni .........................

stare ......................................

Ñ pardoseli calde ........................................

stare ......................................

Ñ pardoseli reci ...........................................

stare ......................................

Ñ instalaþii sanitare .....................................

stare ......................................

Ñ instalaþii electrice .....................................

stare ......................................

Ñ instalaþii de încãlzire ...............................

stare ......................................

Faþã de elementele de mai sus, starea locuinþei este.............................. , cu un grad de
finisaj .........................
2. Numãrul de niveluri ale clãdirii ..............................
3. Numãrul de locuinþe din cadrul clãdirii .................
4. Nivelul la care este situatã locuinþa pentru care se acordã despãgubiri sau care se
vinde ...........................
5. Numãrul de camere ale locuinþei ............................
6. Sistemul de încãlzire a locuinþei (centralã de zonã sau termoficare, centralã termicã proprie care deserveºte exclusiv aceastã clãdire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) ..............................
7. Vechimea clãdirii în ani ..............
(se va specifica în baza cãrui act s-a stabilit vechimea)
8. Tipul locuinþei [Decretul nr. 256/1984 (anexa nr. 4, tabelul nr. 1)] ........................
9. Relevee anexate ..........................
(plan de situaþie, plan de nivel curent)
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II. Suprafeþele locuinþei ºi ale anexelor
1. Suprafaþa utilã a locuinþei
(mãsurarea dimensiunilor interioare ale încãperilor ºi calcularea suprafeþelor utile, conform
art. 16 din prezentele norme metodologice)
m2...........................
2. Suprafaþa utilã a camerei de serviciu situatã la subsol, demisol sau mansardã
m2 .........................
3. Suprafaþa utilã a pivniþei ºi a boxelor de la subsol în folosinþa exclusivã a locuinþei
m2 .........................
4. Suprafaþa utilã a terasei, rezultatã din retragerea din gabarit
m2 .........................
5. Suprafaþa utilã a garajului
m2 .........................
6. Construcþii-anexe (tip, dimensiuni, vechime ºi stare)
.........................
III. Evaluarea locuinþei
1. Valoarea de înlocuire a locuinþei

(cost/m2 corespunzãtor tipului construcþiei, regimului de înãlþime ºi gradului de finisaj
Ñ superior sau inferior Ñ prevãzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
2. Valoarea de înlocuire

Ñ camerã de serviciu situatã la subsol, demisol sau mansardã (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4
la Decretul nr. 256/1984);
Ñ pivniþe, boxe în subsol, în folosinþã exclusivã (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul
nr. 256/1984)
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ terasã rezultatã din retragere în gabarit (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul
nr. 256/1984)
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
TOTAL CAP. I Ñ LOCUINÞE ªI DEPENDINÞE: .......................... lei.

Se adaugã sau se scade, pentru existenþa sau lipsa unor instalaþii ori elemente de construcþii
(tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984).
A. Se adaugã:
Ñ încãlzire centralã
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ construcþia ºi echipamentul centralei termice
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ încãlzire cu gaze la sobe
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ obloane
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ valoarea elementelor deosebite ce depãºesc caracteristicile gradului de finisaj superior
(evaluatã pe bazã de deviz de cãtre comisia de specialiºti) ................. lei.
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B. Se scad:
Ñ învelitoare de carton bitumat, ºiþã, ºindrilã, stuf sau paie
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ lipsa unor instalaþii:
Ñ cadã de baie ..................... lei/buc. ..................... lei
Ñ lavoar ..................... lei/buc. ..................... lei;
Ñ chiuvetã bucãtãrie ..................... lei/buc. ..................... lei
Ñ lipsa tencuielilor exterioare
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ lipsa fundaþiilor
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
Ñ pardoseli de pãmânt
.......... m 2 x .......... lei/m 2 = .............. lei
TOTAL CAP. II Ñ LOCUINÞE ªI DEPENDINÞE: .......................... lei.
3. Corecþia de nivel

(tabelele nr. 2 ºi 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990)
.......... lei x .......... = .............. lei
TOTAL: .......................... lei
4. Aplicarea coeficientului de uzurã în timp (tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)

.......... lei x .......... = .............. lei
5. Cotã-parte lift

.......... lei x .......... = .............. lei
TOTAL CAP. III: ..................................... lei

IV. Valoarea lucrãrilor de artã ºi a ornamentelor
Evaluate de specialiºti Ñ se va anexa modul de calcul.
TOTAL CAP. IV: ..................................... lei

V. Evaluarea anexelor locuinþelor
(tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 ºi pentru uzurã, tabelul nr. 8 din
anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
TOTAL

EVALUARE CAP. V: ..................................... lei.

VI. Total general locuinþe ºi anexe
VII. Menþinerea sau diferenþierea cu ± 10% a preþului apartamentului ºi al anexelor acestuia,
stabilit potrivit alineatului precedent în funcþie de amplasarea clãdirilor în cadrul localitãþilor, în conformitate cu prevederile art. 29 din prezentele norme metodologice.
VIII. Totalul prevãzut la cap. VII este obþinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.
Acesta se înmulþeºte cu coeficientul de actualizare în funcþie de creºterea veniturilor salariale
medii nete pe economie din ultima lunã a trimestrului anterior plãþii despãgubirii sau cumpãrãrii
locuinþei, faþã de cele realizate în lunile ianuarie 1990 ºi februarie 1992, conform datelor furnizate
de Comisia Naþionalã pentru Statisticã prin direcþiile teritoriale (art. 31 din prezentele norme metodologice).
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IX. Se adaugã valoarea garajului, stabilitã potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992,
republicatã.
X. În cazul despãgubirii foºtilor proprietari ºi a moºtenitorilor acestora, se va adãuga valoarea
terenului aferent, stabilitã pe baza Criteriilor privind stabilirea ºi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societãþilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completãrile ulterioare, elaborate de Ministerul Finanþelor ºi Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului.
XI. Preþul astfel obþinut se înmulþeºte cu coeficientul de actualizare în funcþie de creºterea
veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima lunã a trimestrului anterior plãþii despãgubirii sau cumpãrãrii locuinþei, faþã de cele realizate în lunile ianuarie 1990 ºi februarie 1992, conform
datelor furnizate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã prin direcþiile teritoriale.

ANEXA Nr. 2
Ñ Model de calcul Ñ

FIªA TEHNICÃ ªI DE CALCUL

pentru locuinþele aflate în proprietatea statului, realizate iniþial din fondurile statului,
cumpãrate ulterior ca locuinþe proprietate personalã ºi apoi trecute în proprietatea statului,
precum ºi cele realizate prin sprijinul statului cu credite ºi execuþie

Data calculului (ziua, luna, anul) ..................................................
Localitatea ............................ sectorul (judeþul) ............................
Ansamblul .......................................................................................
Strada ......................................................... nr. .............................
Blocul ..............................................................................................
Apartamentul ...................................................................................
I. Caracteristicile locuinþei
1. Clãdirea recepþionatã la:
a) .............. (ziua, luna, anul, pentru clãdiri recepþionate înainte de 1 ianuarie 1977 sau
pentru cele proiectate ºi începute înainte de 1 ianuarie 1977 ºi recepþionate pânã la 31 decembrie
1989).
Rezultã vechimea (ani) ..............
b) .............. (ziua, luna, anul, pentru cele începute dupã 1 ianuarie 1977 ºi recepþionate pânã
la 31 decembrie 1989).
Rezultã vechimea (ani) ..............
2. a) Gradul de confort [pentru locuinþele prevãzute în clãdiri conform pct. I.1.a) de mai sus]
.............. (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
b) Tipul de mãrime [pentru locuinþele prevãzute în clãdiri conform pct. I.1.b) de mai sus]
.............. (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
3. Numãrul de camere ale locuinþei ..............
4. Suprafaþa utilã a locuinþei .............. m2
[calculatã conform art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice].
5. Suprafaþa logiilor ºi a balcoanelor locuinþei ................. m2
[se corecteazã cu coeficientul 0,35, conform art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice ºi se adaugã la suprafaþa utilã].
6. Numãrul de niveluri ale clãdirii
(se completeazã: parter, P + ........ etaje, P + demisol + ........ etaje sau P + .... etaje +
mansardã).
7. Nivelul la care este situatã locuinþa ..............
8. Gradul seismic al zonei unde este amplasatã clãdirea sau cel avut în vedere la data construirii clãdirii ..............
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9. Sistemul de încãlzire a clãdirii ............ (centralã, centralã termicã proprie, care serveºte
exclusiv clãdirea, sau sobe cu gaze sau cu combustibil solid).
10. Îmbunãtãþiri ale locuinþei ºi ale clãdirii:
a) .............. [tâmplãrie metalicã exterioarã, tocuri metalice la uºile interioare sau rulouri
(obloane) din lemn la ferestre Ñ pentru locuinþe prevãzute în clãdiri, conform pct. I.1.a) de mai
sus];
b) .............. [plasticã arhitecturalã ºi finisaje exterioare îmbunãtãþite, tâmplãrie metalicã sau
din mase plastice, tocuri metalice la uºile interioare Ñ pentru locuinþe prevãzute în clãdiri, conform
pct. I.1.b) de mai sus].
11. Suprafaþa utilã boxã .............. m2.
12. Suprafaþa utilã garaj .............. m2.
13. Finisaje interioare, superioare sau inferioare celor prevãzute în tabelul nr. 4 din anexa
nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Dacã finisajele interioare au fost realizate de chiriaº din fonduri proprii ºi fãrã compensarea
chiriei datorate, contravaloarea lor nu se cuprinde în preþul locuinþei.
14. Lungimea împrejmuirii clãdirii din care face parte locuinþa: .............. m.
15.

Suprafaþa utilã a locuinþei .............. m2

= 0, .........

Suprafaþa utilã totalã a clãdirii .............. m2
Rezultã cota-parte a împrejmuirii, care este egalã cu cota-parte de proprietate asupra pãrþilor
comune.
16. Caracteristicile împrejmuirii ....................................................................................................
(din lemn, din zidãrie ºi beton, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege
nr. 61/1990).
17. Anexe gospodãreºti ...............................................................................................................
18. Amplasarea clãdirii din care face parte locuinþa, în cadrul localitãþii ................................
(conform zonãrii localitãþii stabilite de consiliul judeþean sau de Consiliul General al
Municipiului Bucureºti, dupã caz, pe baza criteriilor prevãzute la pct. 13 din anexa nr. 2 la
Decretul-lege nr. 61/1990, avizatã de Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului sau de
fosta Comisie Naþionalã pentru Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului).
II. Calculul preþului locuinþei
1. Preþul locuinþei:
a) .............. lei [pentru locuinþe prevãzute în clãdiri, conform pct. I.1.a), pe baza tabelului nr. 1
din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 Ñ în funcþie de gradul de confort, numãrul de
camere ºi suprafaþa utilã];
b) .............. lei [pentru locuinþele prevãzute în clãdiri, conform pct. I.1.b), pe baza tabelului nr. 1
din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990 Ñ în funcþie de numãrul de camere, tipul de mãrime
ºi suprafaþa utilã].
2. Adaosul/scãderea de preþ rezultatã din diferenþa de suprafaþã utilã a locuinþei, faþã de
suprafaþa utilã prevãzutã în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, pentru locuinþele de confort sporit ºi confort I ºi II, precum ºi faþã de suprafaþa utilã prevãzutã în tabelul nr. 1
din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
3. Adaosul de preþ pentru logii ºi balcoane:
a) pentru locuinþe prevãzute în clãdiri conform pct. I.1.a): .............. lei/m2 x 0,35 x ............ m2
suprafaþã logii ºi balcoane;
b) pentru locuinþe prevãzute în clãdiri conform pct. I.1.b): ...... lei/m2 x 0,35 x (..... Ð 2,50 m2)
suprafaþã logii ºi balcoane.
La aceastã categorie de locuinþe se ia în calcul numai suprafaþa logiilor ºi a balcoanelor
care depãºeºte 2,5 m2.
4. La preþul obþinut conform pct. II.1., la care se adaugã sau se scade conform pct. II.2., se
adaugã preþul logiilor ºi al balcoanelor conform pct. II.3., obþinându-se preþul locuinþei de ............ lei.
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5. Se aplicã corecþia de preþ pentru regimul de înãlþime a clãdirii din care face parte locuinþa
(tabelele nr. 1 ºi 2 din anexele nr. 1 ºi nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
6. Se aplicã corecþia de preþ pentru gradul seismic al zonei în care se aflã clãdirea din care
face parte locuinþa, potrivit prezentelor norme metodologice.
7. Corecþia de preþ pentru sistemul de încãlzire a clãdirii din care face parte locuinþa:
Ñ încãlzire cu sobe cu combustibil solid (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990);
Ñ centralã termicã proprie care serveºte exclusiv clãdirea din care face parte locuinþa (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
8. Adaosul de preþ pentru îmbunãtãþiri ale locuinþei ºi ale clãdirii, de natura celor prevãzute
la pct. I.10:
a) tâmplãrie exterioarã metalicã sau din mase plastice;
b) tocuri metalice la uºile interioare;
c) rulouri (obloane);
d) plasticã arhitecturalã ºi finisaje exterioare îmbunãtãþite în limita maximã prevãzutã la
pct. 5 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
9. Corecþie de preþ pentru nivelul la care este situatã locuinþa, pe baza prevederilor din
tabelul nr. 2 sau nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
10. Corecþie de preþ pentru uzura în timp a locuinþei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2
din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
11. Corecþie de preþ pentru locuinþa situatã la demisol sau la mansardã, pe baza prevederilor
pct. 12 din tabelul nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
12. Adaosul/scãderea de preþ pentru locuinþa cu finisaje superioare/inferioare ºi instalaþii, faþã
de cele prevãzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
Nu se iau în considerare, deºi se evidenþiazã separat în fiºa tehnicã, finisajele interioare ºi
instalaþiile aferente realizate din fondurile proprii ale chiriaºului ºi care nu au fost compensate
cu chiria.
13. Corecþia de preþ pentru amplasarea clãdirii în cadrul localitãþii (art. 29 din prezentele
norme metodologice).
III. Calculul preþului boxei
.............. lei/m2 x .............. m2 (suprafaþa utilã a boxei) = .............. lei.
Se aplicã corecþia de preþ pentru uzura în timp a boxei, pe baza prevederilor din tabelul
nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
IV. Calculul preþului împrejmuirii
.............. lei/m x .............. m (cota-parte de împrejmuire) = .............. lei.
Se aplicã corecþia de preþ pentru uzura în timp a împrejmuirii, pe baza prevederilor din
tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
V. Calculul preþului anexelor gospodãreºti
Baremurile de preþ/m2 în funcþie de sistemul construcþiei ºi de materialele de construcþie, precum ºi de uzurã, în funcþie de vechimea efectivã, sunt cele prevãzute în Decretul nr. 256/1984
(tabelul nr. 7 din anexa nr. 2).
VI. Totalul preþului locuinþei, al împrejmuirii ºi al anexelor gospodãreºti
la nivelul datei de 1 ianuarie 1990
Preþul se înmulþeºte cu coeficientul de actualizare în funcþie de creºterea veniturilor salariale
medii nete pe economie din ultima lunã a trimestrului anterior plãþii despãgubirii sau cumpãrãrii
locuinþei, faþã de cele realizate în lunile ianuarie 1990 ºi februarie 1992, conform datelor furnizate
de Comisia Naþionalã pentru Statisticã prin direcþiile teritoriale (art. 31 din prezentele norme metodologice).
VII. Se adaugã valoarea garajului, stabilitã potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992,
republicatã.
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VIII. Pentru despãgubirea foºtilor proprietari ºi a moºtenitorilor acestora, în cazul în care au
avut în proprietate terenul aferent, se va adãuga valoarea acestuia, stabilitã pe baza Criteriilor
nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completãrile ulterioare, elaborate de Ministerul
Finanþelor ºi Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului.
IX. Preþul astfel obþinut se înmulþeºte cu coeficientul de actualizare în funcþie de creºterea
veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima lunã a trimestrului anterior plãþii despãgubirii
sau cumpãrãrii locuinþei, faþã de cele realizate în lunile ianuarie 1990 ºi februarie 1992, conform
datelor furnizate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã, prin direcþiile teritoriale.

ANEXA Nr. 3
Ñ model Ñ

DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE
ªI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

CONT DE EXECUÞIE

a Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 la finele lunii ...............
Ñ mii lei Ñ
Realizãri

1. Venituri Ñ TOTAL:

..............................

a) Încasãri din contravaloarea apartamentelor vândute în condiþiile Legii
nr. 112/1995
b) Majorãri de întârziere
c) Sumele primite de la Ministerul Finanþelor prin redistribuire
d) Sumele primite de la Ministerul Finanþelor, din împrumuturi de stat, în
condiþiile Legii nr. 112/1995
2. Cheltuieli Ñ TOTAL:

..............................

a) Despãgubiri plãtite conform hotãrârilor comisiilor judeþene sau
hotãrârilor judecãtoreºti
b) Sumele virate la Ministerul Finanþelor pentru redistribuire
3. Sold la finele lunii

..............................

4. Documente privind despãgubiri aprobate ºi neachitate pânã la
finele lunii
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