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Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2010, 
cu următoarele modificări şi completări: 

 
 

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc cinci noi 
puncte, cu următorul cuprins: 

„- La articolul 2, litera c) a alineatului (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

«c) promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a 
unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia 
şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele 
afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau 
supuse vânzării prin atragerea capitalului privat, construcţia altor 
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locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor  
administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în 
aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele 
guvernamentale şi sursele de finanţare ale acestora se aprobă de Guvern, 
la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;» 

 
- La articolul 2, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
«(21) Administrarea, criteriile de repartizare, precum şi 

repartizarea şi vânzarea locuinţelor construite prin programul privind 
construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea 
capitalului privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), se prevăd în actul normativ 
de aprobare a programului.» 

 
- La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:  
«(31) Terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a 

statului şi în administrarea instituţiilor din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi 
administraţiei naţionale a penitenciarelor se pot transfera, în condiţiile 
legii, în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale şi 
administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti ori, după caz, a consiliilor judeţene 
sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea 
construirii de locuinţe.» 

 
- La articolul 4, după alineatul (2) se introduc şapte noi 

alineate, alineatele (3) – (9), cu următorul cuprins: 
«(3) În cazul în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe 

proprietate personală construite prin credit ipotecar, prevăzute la  
alin. (1), sunt construite locuinţe care nu sunt contractate la data 
finalizării lucrărilor, acestea pot fi transmise de către ANL, cu aprobarea 
consiliului de administraţie, autorităţilor administraţiei publice locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin 
protocol de predare-primire.  

(4) Locuinţele prevăzute la alin. (3) aparţin domeniului privat al 
statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate.  
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(5) Locuinţele prevăzute la alin. (3) se repartizează, de către 
autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor  
administrativ-teritoriale, specialiştilor din învăţământ, sănătate, precum 
şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, 
siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei 
naţionale a penitenciarelor.  

(6) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la 
alin. (3) stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, 
persoanele cărora le vor fi repartizate aceste locuinţe.  

(7) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de un an de 
la data repartizării locuinţei. După expirarea acestei perioade 
contractuale prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă 
de un an, în condiţiile legii. Chiria se stabileşte de către autorităţile 
administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 31 din Legea 
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(8) Locuinţele prevăzute la alin. (3), pot fi vândute, la cererea 
chiriaşului, de către autorităţile administraţiei publice locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Valoarea de 
vânzare este dată de valoarea de inventar a locuinţei din care se scade  
amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune până la data 
vânzării. 

(9) Sumele obţinute se virează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către A.N.L. Sumele 
obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (3) se utilizează 
numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe.» 

 
- La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
«(2) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. d) – f) pot fi 

avansate şi pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe proprietate 
publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 
alin. (2) şi prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului.»” 
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2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, 
punctul 11, cu următorul cuprins: 

„11. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, 
cu următorul cuprins: 

«Art. 81. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 8, un procent 
din numărul de locuinţe pentru tineri, stabilit prin hotărâre a Guvernului, 
destinate închirierii, împreună cu terenul aferent, construite pe terenurile 
prevăzute la art. 3 alin. (31), fac obiectul proprietăţii publice a statului, 
sunt administrate de instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine 
publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei 
naţionale a penitenciarelor şi se repartizează personalului din domeniile 
respective.  

(2) Locuinţele prevăzute la alin. (1) nu pot fi vândute. 
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 8, prin ordin al 

conducătorului instituţiei publice care a preluat locuinţele prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc criteriile de repartizare pentru personalul propriu, 
precum şi durata contractului de închiriere.»” 

 
 
3. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. III. – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor actualiza 
Normele 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.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
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