
ANL-urile, la vanzare: sub 30.000 de euro apartamentul de doua camere
Consiliul Local Sibiu se intruneste la jumatatea acestei saptamani pentru a adopta o hotarare ce va
reglementa vanzarea a locuintelor ANL, ridicate in Sibiu. 
  
  Aproximativ 450 de familii locuiesc in apartamente construite de Agentia Nationala pentru Locuinte la
Sibiu si alte aproape 180 de locuinte sunt in constructie. Proiectul de hotarare aflat pe masa consilierilor
locali in sedinta de joi vizeaza toate locuintele ANL de pe raza municipiului Sibiu, respectiv opt blocuri
construite. Pentru inceput, municipalitatea sibiana va mandata SC Urbana SA pentru a se ocupa din punct
de vedere legal de vanzarea locuintelor. Tot Urbana SA va calcula si pretul de vanzare al acestora. 
  
  Conform " Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL, pretul de vanzare al unui apartament va
fi calculat inmultind Valoarea de inlocuire pe metru patrat cu Suprafata construita efectiva. " Valoarea de
inlocuire pe metru patrat se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, ce
urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial. Pentru anul 2011 valoarea de inlocuire pe metru patrat este de
448 de euro pe metrul patrat, inclusiv TVA`, se arata in proiectul de hotarare. Astfel, un calcul simplu
arata ca, spre exemplu, pentru un apartament de doua camere de 55 de mp, considerati ca suprafata
construita efectiva, un proprietar va trebui sa scoata din buzunar anul acesta 26.400 de euro pentru a-si
cumpara locuinta. In cazul unei garsoniere, de 35 metri patrati suprafata construita efectiva, pretul de
vanzare ar ajunge la putin peste 15.000 de euro. Acelasi proiect de hotarare mai reglementeaza si modul
de vanzare al unei cote parti de teren aferenta locuintelor ANL. 
  
  La o prima vedere preturile par a fi sub pretul pietei imobiliare din Sibiu, si asta in ciuda faptului ca la
inceputul acestei luni Guvernul anunta introducerea unui nou sistem de calcul al valorii de vanzare a
locuintelor de stat, care sa permita autoritatii locale sa vanda casele la un pretstabilit de un expert, dar
mai aproape de cel al pietei, cu argumentul ca primarii vor colecta astfel mai multi bani pentru noi
locuinte. 
  
  In plus, conform aceluiasi proiect de hotarare, se stabileste ca " sumele inregistrate din vanzarea
locuintelor ANL sunt destinate, exclusiv, finantarii constructiei de locuinte`, iar cumparatorul va vira
sumele stabilite in conturile Autoritatii Administratiei Publice Locale. 
  
  O decizie similara privind vanzarea locuintelor ANL de pe raza judetului Sibiu a fost luata si la
inceputul lunii ianuarie, cand Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a definitivat situatia juridica
a mai multor blocuri din municipiile Sibiu si Medias, intr-un final 155 de locuinte fiind scoase la
vanzare. In municipiul Sibiu, in aceasta situatie se afla doar blocul nr. 10 A de pe Strada Barsei.
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