
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www.grimariabu,~ea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 14 
din 25 februarie 2022 

privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională 
de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei 

Consiliul local al oraşului Buftea 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Biroul Evidenţă 

Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 32/26.02.2021 privind stabilirea cuantumului chiriei 

pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, 
strada Oltului şi strada Vlăsiei; 

• Hotărârea Consiliului local nr.17 /23.02.2018 privind stabilirea cotei autorităţii 
publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în 
oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară ; 
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) · (11) din Legea nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 129 alin. (2) 
lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. q) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) şi al art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Începând cu data de 01.03.2022, se stabileşte cuantumul chiriei pentru 
locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada 
Oltului şi strada Vlăsiei, pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta până la 35 de 
ani-conform Anexelor nr.1 şi nr. 2 şi pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta de 
peste 35 de ani-conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de 
familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998. 



(3) Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu locativ, Autorizaţii şi Avize va proceda la 
încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere pentru locuinţele realizate prin 
Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei , 
conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.2. - Hotărârea Consiliului local nr. 32/26.02.2021 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SEC~L, 
ANGHEL~AELA 

(Semnează Gheorghe Iuliana-Camelia 
cf. Dispoziţiei nr. 77/24.02.2022) 



Anexa nr. 1 1-ICl. CXI.. 1'1/tf. 02. 2o2Z 
Calcul valoare chirie locuinte ANL conform cu Anexa nr. 3 (Anexa nr. 16 la norme metodologice), din Hotărârea nr. 1.174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

în vigoare de la Ol noiembrie 2021 

NUMĂRUL 
OE 

CAMERE 

o 

1 

1 

2 

2 

2 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta până în 35 de ani 
A.N.L. - Strada Oltului 

Aria construita Valoarea de 
desfasurata investitie totala 

totala imobil imobil 

1,293.40 1,265,133.85 

Cheltuieli de Chirie netă 
Ponderare 

Valoarea de 
Recuperarea 

administrare, anuală 
investiţiei Cotă autorităţi Chirie netă Chirie lunară 

Acd/ap (mp) investiţie întreţinere, actualizată cu 
rang 

(amortizare) publice (lei) anuală (lei) (lei) localităţi 
locuinţă {lei) 

{lei) 
reparaţii curente rata anuală a 

{lei) 2 

şi capitale (lei) inflaţiei 

2 = (Val inv totala 

imobil/Aria 
1 construita 3 = 2: 60 ani 4=2x1,5% 5 =2x0% 6=3+4+5 7 = 6x 5,1 % 8 = 7/12 9 = 8*0,7 

desfasurata 
·-·-••'*1 

59.35 58052.96 967.55 870.79 o.oa 1838.34 1932.10 161.01 112.71 

66.83 65369.49 1089.49 980.54 0.00 2070.03 2175.61 181.30 126.91 

78.33 76618.16 1276.97 1149.27 o.oa 2426.24 2549.98 212.50 148.75 

87.45 85538.86 1425.65 1283.08 O.DO 2708.73 2846.88 237.24 166.07 

89.91 87945.09 1465.75 1319.18 0.00 2784.93 2926.96 243.91 170.74 
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Valoare chirie 
după 

ponderare 

venituri (lei) 3 

10 = 9* 
coeficient 

venit 

90.16 

101.44 

112.71 

101.53 
114.22 
126.91 
119.00 

133.87 

148.75 

132.85 
149.46 
166.07 
136.59 

153.67 

170.74 



NOTA: 

2) 

3) 

Rangul 
localitătii 

o 
I 
li 
III 
IV 
V 

în funcţie de veniturile 

Venitul net pe 
Venitul net 

Venitul net 

- rea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 

Coeficient unde: 

1 a) rangul O - Capitala României, municipiu de importanţă natională ; 

0.9 b) rangul 1- municipii de Importanţă na~onală , cu influentă potenţială la nivel european; 
0.8 c) rangul 11- municipii de importantă Interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi; 

0.7 d} rangul III - oraie; 
0.6 e) rangul IV• comune 

0.6 f) rangul V - sate com ponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

e membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a 

Venit I Coeficient 
mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 0.80 

ai mare decât salariul de bază minim brut pe tară şl care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară 0.90 

mare decât 100% salariul minim brut pe ţară 9-arantat în plată 

Secretar General, 

Anghel Liliana Mihaela 

1.00 

Director Executiv, Inspector, 

Viori~ TaJ;CJlică 
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Anexa nr. 2 f/CC, CMl.1'7 / ll'J".02. f2()2Z. 
Calcul valoare chirie locuinte ANL conform cu Anexa nr. 3 (Anexa nr. 16 la norme metodologice), din Hotărârea nr. 1.174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 
În vigoare de la Ol noiembrie 2021 

NUMĂR DE 
CAMERE 

o 

1 

1 

2 

2 

2 

Aria construita 
desfasurata totala 

imobil 

1,293.40 

Acd/ap (mp) 

1 

59.35 

66.83 

78.33 

87.45 

89.91 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta până în 35 de ani 
A.N.L. - Strada Vlăsiei 

Valoarea de investitie 
totala imobil 

1,266,788.51 

Valoarea de 
investitie locuinţă 

(lei) 

2 = {Val inv totala imobil 
/ Aria construita 

desfasurata totalal*l 

58128.88 

65454.98 

76718.37 

85650.73 

88060.12 

Recuperarea 
investiţiei 

(amortizare) 
(lei) 

3= 2 :60ani 

968.81 

1090.92 

1278.64 

1427.51 

1467.67 

Cheltuieli de 
administrare, 

întreţinere, reparaţii 
Cotă autorităţi 

curente şi capitale 
publice (lei) 

(lei) 

4=2x1,5% 5=2x0% 

871.93 0.00 

981.82 0.00 

1150.78 0.00 

1284.76 0.00 

1320.90 0.00 
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Chirie netă 
Ponderare 

anuală 
Chirie netă 

actualizată cu 
Chirie lunară rang 

anuală (lei) 
rata anuală a 

(lei) localităţi 

inflaţiei 
(lei) 2 

6=3+4+5 7 = 6x5,1 % 8 = 7/12 9 = 8*0,7 

1840.75 1934.63 161.22 112.85 

2072.74 2178.45 181.54 127.08 

2429.42 2553.32 212.78 148.94 

2712.27 2850.60 237.55 166 .• 28 

2788.57 2930.79 244.23 170.96 

Valoare chirie 
după ponderare 

venituri (lei) 3 

10=9* 
coeficient venit 

90.28 

101.57 

112.85 

101.66 
114.37 
127.08 
119.15 

134.05 
148.94 

133.03 
149 •. 66 
166.28 
136.77 

153.87 
170.96 



NOTA: 
În conformitate cu art. 8 alin. (8) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

Rangul 
Coeficient unde: 

localităţii 

o 1 a) rangul O - Capitala României, municipiu de importanţă na~onală; 
2) I 0.9 b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 

li 0.8 c) rangul li - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru fn reţeaua de localităţi; 
III 0.7 sn [i!!]QUI III - orge; 
IV 0.6 e) rangul IV - comune 
V 0.6 f) rangul V - sate corn ponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

în funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a 

Venit I Coeficient 
3) ic sau egal cu salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată I 0.80 

are decât salariul de bază minim brut pe ţară şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în I 0.90 
Venitul net pe melj_,i:y'dj~in!lie mai m~re decât 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată I 1.00 

Secretar Generp 
Anghel Liliana f1i-

!~, Inspector, 

ViOt'i.ca Tatulică 
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Anexa nr. 3 HC<... ~- !+/ Zf OZ. &02 2. 
Calcul valoare chirie locuinte ANL conform cu Anexa nr. 3 (Anexa nr. 16 la norme metodologice), din Hotărârea nr. 1.174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 
în vigoare de la Ol noiembrie 2021 

NUMĂR DE 

CAMERE 

o 

1 

1 

2 

2 

2 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta peste 35 de ani 

A.N.L. - Strada Oltului 
Aria construita Valoarea de investitie 

desfasurata totala 

imobil 
1,293.40 

Acd/ap (mp) 

1 

59.35 

66.83 

78.33 

87.45 

89.91 

totala imobil 

1,265,133.85 

Valoarea de 
investitie 

locuinţă (lei) 

2 = {Val inv totala 

imobil/Aria 
construita 

desfasurata 
.. ~•··'*1 

58052.96 

65369.49 

76618.16 

85538.86 

87945.09 

Cheltuieli de 
Recuperarea administrare, 

Cotă autorităţi 
investiţiei întreţinere, 

publice (lei) 
(amortizare) (lei) reparaţii curente 

şi capitale (lei) 

3 = 2: 60ani 4=2xl,5% 5 =2 x0,5% 

967.55 870.79 290.26 

1089.49 980.54 326.85 

1276.97 1149.27 383.09 

1425.65 1283.08 427.69 

1465.75 1319.18 439.73 
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Chirie netă 
Ponderare 

Chirie netă 
anuală 

Chirie lunară 
actuali2ată cu 

rang 

anuală (lei) (lei) localităţi 
rata anuală a 

(lei) 2 

inflaţiei 

6=3+4+5 7 = 6 X 5,1 % 8=7/12 9 = 8*0,7 

2128.61 2237.17 186.43 130.50 

2396.88 2519.12 209,93 146.95 
. 

2809.33 2952.61 246.05 172.24 

3136.42 3296.38 274.70 192.29 

3224.65 3389.11 282.43 197.70 

Valoare chirie 

după 

ponderare 

venituri (lei) 3 

10=9* 
coeficient venit 

104.40 
117.45 
130.50 
117.56 
132.25. 
146.95 
137.79 
155.01 
172.24 
153.83 

173.06 
192.29 
158.16 
177.93 

197.70 



NOTA: 

2) 

3) 

în conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

Rangul 
Coeficient unde: 

localitătii 

o 1 a) rangul O• Capitala României, municipiu de importantă naţională; 

I 0.9 b) rangul I• municipii de importanţă naţională, cu influenţă poten~ală la nivel european; 

li 0.8 c) rangul li - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi; 
III 0.7 d) rangul III - orgei 
IV 0.6 e) rangul IV - comune 
V 0.6 f) rangul V • sate corn ponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

în funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a 
Venit I Coeficient 

Venitul net pe membru de familie mai m_ic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată I 0.80 
Venitul net pe membru de fami~r,mar.e~t salariul de bază minim brut pe ţară şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în I 0.90 

Venitul net pe membru de farţ(te)rtfa! mare d~\ 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată I 1.00 

Preşedin 

BocaM 

Director 
·•~ - •• -· --·- J ... rt.lll'.-~•-n 
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Secretar General, I 

Anghel Liliana Mihae 

Inspector, 
Viorica Tatulică 



Anexa nr. 4 HCl. ()A(_ !'I/ 1.5.02. 2.02Z. 

Calcul valoare chirie locuinte ANL conform cu Anexa nr. 3 (Anexa nr. 16 la norme metodologice), din Hotărârea nr. 1.174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 
În vigoare de la 01 noiembrie 2021 

NUMĂR DE 

CAMERE 

o 

1 

1 

2 

2 

2 

Aria construita 
desfasurata totala 

imobil 
1,293.40 

Acd/ap (mp) 

1 

59.35 

66.83 

78.33 

87.45 

89.91 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta peste 35 de ani 

A.N.L. - Strada Vlăsiei 

Valoarea de investitie 
totala imobil 

1,266,788.51 

Valoarea de 

investitie locuinţă 

(lei) 

2 = (Val inv totala imobil 
/ Aria construita 

desfasurata totalal*l 

58128.88 

65454.98 

76718.37 

85650.73 

88060.12 

Recuperarea 

investiţiei 

(amortizare) 
(lei) 

3 = 2: 60 ani 

968.81 

1090.92 

1278.64 

1427.51 

1467.67 

Cheltuieli de 

administrare, Cotă 

întreţinere, reparaţii autorităţi 

curente şi capitale publice (lei) 
(lei) 

4=2x1,5% 5 =2 X 0,5% 

871.93 290.64 

981.82 327.27 

1150.78 383.59 

1284.76 428.25 

1320.90 440.30 
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Chirie netă 
Ponderare 

anuală 
Chirie netă 

actualizată cu 
Chirie lunară rang 

anuală (lei) 
rata anuală a 

(lei) localităţi 

(lei) 2 

inflaţiei 

6=3+4+5 7 = 6x 5,1 % 8 = 7/12 9 = 8*0,7 

2131.39 2240.09 186.67 130.67 

2400.02 2522.42 210.20 147.14 

2813.01 2956.47 246.37 172.46 

3140.53 3300.69 275.06 192.54 

3228.87 3393.54 282.80 197.96 

Valoare chirie 

după ponderare 

venituri (lei) 3 

10 = 9* coeficient 
venit 

104.54 

117.60 
130.67 

117.71 
132.43 
147.14 
137.97 

155.21 
172.46 

154.03 
173.29 
192.54 
158.37 

178.16 

197.96 



NOTA: 

2) 

3) 

în conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de 

localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform pct. li, se ponderează cu un coeficient, astfel: 

Rangul 
Coeficient unde: 

localitătii 

o 1 a) rangul O - Capitala României, municipiu de importanţă naţională; 

I 0.9 b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 

li 0.8 c) rangul li - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reteaua de localită~ ; 

III 0.7 sU !:i!ll9YI III • ornH; 
IV 0.6 e} rangul IV - comune 

V 0.6 f) rangul V - sate corn ponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

În funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a 
localităţilor se ponderează astfel: 

Venit 

Venitul net pe membru de famU.- ~jg-~au egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
Venitul net pe membru de fap'lijî ial mâfe~Cltt salariul de bază minim brut pe ţară şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în ·=-·-- '· ,, . 

Preşedint, 

Boca Ma 

Director Executiv, 

Filit> Alexandru.Răzvan 

100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată 
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Secretar General, 

Anghel Liliana Mihaei 

Inspector, 

Viorica Tatulică 

Coeficient 

0.80 
0.90 

1.00 




