MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 358/13.12.2012
Modificată Anexa 2 în data de 15.01.2012

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata
chiriei unei locuinţe, în anul 2013, ca masură de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sector 6;
Având în vedere:
- Prevederile art. 23, 24 şi 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale;
- Prevederile art. 48, 49 şi 56 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1149/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară,
garantat în plată.
În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unor
locuinţe în cuantum maxim de 540.000 lei (50 x 900 lei/lună/persoană sau familie), în
anul 2013, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform
Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă criteriile privind calcularea punctajului care stă la baza
întocmirii listei de priorităţi pentru acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei
unei locuinţe, în anul 2013, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării
sociale, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază persoanele care au
domiciliul sau au avut ultimul domiciliu pe raza sectorului 6, aflate în situaţii de
marginalizare socială extremă sau în risc de marginalizare socială, conform criteriilor
prezentate în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Acordarea prestaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se va face prin
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
(2) Situaţia beneficiarilor prestaţiilor financiare va fi reevaluată trimestrial de la
data încheierii contractului de închiriere.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică
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RAPORT DE SPECIALITATE
Începând cu anul 2006, la nivelul sectorului 6, s-a iniţiat un proiect de sprijin pentru
persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, prin suportarea
de la bugetul Consilului Local sector 6, a unor sume de bani reprezentând contravaloarea chiriei
pentru locuinţe de pe piaţa liberă, materializat prin H.C.L. Sector 6 nr.55/2006.
De-a lungul timpului, în urma experienţei acumulate pe parcursul anilor de activitate,
hotărârea menţionată a suferit modificări (H.C.L. Sector 6 nr.460/2007, H.C.L. Sector 6 nr.83/2009,
H.C.L. Sector 6 nr.12/2012), astfel:
-H.C.L. Sector 6 nr.55/2006 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor conform Legii
nr.116/2002, pentru cetăţenii cu domiciliul stabil pe raza sectorului 6, ca măsură de prevenire şi
combatere a marginalizării sociale.
Respectiva hotărâre prevedea acordarea unor sume în cuantum de 350 lei/lună/persoană
(familie) pentru plata chirei, pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire pentru încă maxim
1 an.
La un an de la iniţierea acestui proiect social aprobat prin hotărârea sus-menţionată, s-a
constatat un bilanţ negativ din punct de vedere al accesării de către beneficiari (fiind inregistrat un
singur beneficiar), din cauza faptului că, suma acordată nu era adaptată preţului real al pieţei
imobiliare pentru închirierea unei locuinţe, fiind mult inferioară acesteia.
-H.C.L. Sector 6 nr.460/2007 privind modificarea cuantumului maxim stabilit prin H.C.L.
Sector 6 nr.55/2006 pentru acordarea unor prestaţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru
cetăţenii cu domiciliul stabil pe raza sectorului 6, ca măsură de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale.
Astfel, hotărârea sus menţionată stabilea noi cuantumuri pentru plata chiriei, acordate
diferenţiat în funcţie de numărul membrilor de familie (700 lei/lună pentru persoana/familia cu până
la 2 copii şi 900 lei/lună pentru familia cu peste 2 copii), pentru o perioadă de maxim
12
luni.
După 2 ani de derulare a activităţii, s-a constatat faptul că, respectiva hotărâre a îmbunătăţit
situaţia precedentă, prin majorarea cuantumului prestaţiilor financiare la cerinţele pieţei imobiliare

(de la 350 lei/lună la 700 lei respectiv 900 lei/lună), dar a limitat în schimb perioada de acordare (12
luni), perioadă mult prea scurtă pentru crearea unei independenţe financiare a beneficiarului.
-H.C.L. Sector 6 nr. 83/2009 privind modificarea cuantumului maxim şi a duratei de
acordare a unor prestaţii stabilite prin H.C.L. Sector 6 nr. 460/2007 conform prevederilor legale în
vigoare, pentru cetăţenii cu domiciliul stabil pe raza sectorului 6, ca măsură de prevenire şi
combatere a marginalizării sociale.
Prin prezenta hotărâre, s-au modificat din nou cuantumurile prestaţiilor financiare,
adaptându-se cerinţelor pieţei imobiliare (de la 700 lei la 800 lei/lună pentru persoana/familia cu
până la 2 copii şi de la 900 lei la 1.000 lei/lună pentru familia cu peste 2 copii) precum şi perioada
de acordare (de la 12 luni la 24 de luni).
În perioada 2009-2011, s-a constatat faptul că, cele mai multe solicitări pentru acordarea
respectivului ajutor au venit din partea familiilor cu până la doi copii, ajungându-se în prezent, ca
cele 15 prestaţii financiare (în cuantum de 800 lei/lună) să fie deja accesate.
De partea cealaltă, din cele 15 prestaţii financiare (în cuantum de 1.000 lei/lună) adresate
familiilor cu mai mult de 2 copii, o singură familie a beneficiat de respectivul suport financiar,
principalele motive care au condus la lipsa accesării acestui ajutor fiind identificarea cu greutate a
unei locuinţe de către familiile numeroase precum şi reticenţa proprietarilor de a închiria o locuinţă
cu forme legale (contract de închirere) familiilor cu mulţi copii.
-H.C.L. Sector 6 nr.12/2012 privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor
sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2012, ca măsură de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale, conform Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale.
Ţinând cont de aspectele constatate, prezenta hotărâre a modificat balanţa prestaţiilor
financiare acordate pentru cele două categorii de beneficiari, în sensul că, pentru anul 2012 au fost
direcţionate către persoanele/familiile până la doi copii un număr de 25 de ajutoare pentru plata
chiriei (25 x 800 lei/lună), iar pentru familiile cu mai mult de doi copii un număr de
5
ajutoare (5 x 1.000 lei/lună).
Astfel, pe parcursul anului 2012, instituţia noastră s-a confruntat cu un flux crescut de cereri
pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei (în special de la persoanele/familiile cu
până la doi copii), la sfârşitul anului situaţia prezentându-se după cum urmează:
-cele 25 de ajutoare financiare pentru plata chiriei având ca beneficiari persoanele/familiile
cu până la doi copii au fost epuizate;
-din cele 5 ajutoare financiare pentru familiile cu mai mult de doi copii, un singur ajutor a
fost accesat.
Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de numărul de solicitări în continuă creştere
pentru accesarea unui astfel de sprijin financiar (pe lista de aşteptare pentru anul 2013 fiind 5
dosare), considerăm util în vederea combaterii pe viitor a excluziunii sociale a persoanelor
marginalizate sau aflate în risc de marginalizare cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, majorarea
pentru anul 2013 a numărului de ajutoare financiare pentru plata chiriei precum şi
uniformizarea categoriilor eligibile astfel:
-50 X 900 lei/lună (pentru persoana singură/familie).
Drept pentru care, propun spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, prezentul proiect de hotărâre.

Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, se susţine acordarea de
la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani în anul 2013, conform Legii
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pentru plata
chiriei unei locuinţe, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale,
consider util în vederea combaterii pe viitor a excluziunii sociale a persoanelor
marginalizate sau aflate în risc de marginalizare cu domiciliul legal pe raza sectorului
6, dispunerea, în raport cu solicitările primite, a prestaţiilor financiare acordate în
prezent de la bugetul local al sectorului 6, astfel:
- 50 X 900 lei/lună (pentru persoana singură/familie).
În consecinţă supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
proiectul de hotarâre privind privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a
unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2013, ca măsură de
prevenire şi combatere a marginalizării sociale.

PRIMAR,

Rareş Şerban Mănescu

