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S.T. 913/17.12.2018                                                             pentru legalitate 

                                                                              Secretarul Sectorului 6 
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HOTĂRÂRE 
privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata 

chiriei unei locuinţe, în anul 2019, ca masură de prevenire şi combatere a 
marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 

 
 

 
Văzând Raportul de specialitate nr. D/26256/13.12.2018, al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a 
Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.48,49 şi 56 din H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-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, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea locuinţei nr.114/1996,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 
 
 
 



 
Întemeiul art.45 alin.(2)lit.a), coroborat cu art.81 alin.(2) lit.j) și n) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, a 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 2019, ca măsură de 
prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii               
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 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, conform criteriilor 
prezentate în Anexa nr. 2, care face 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 cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                  pentru legalitate 

                                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 
 

                Demirel Spiridon 
 
 
Nr: 
Data: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Asigurareaaccesului la o locuireadecvatăreprezintă, adesea, o 
precondiţiepentruexercitareamultoraltordrepturifundamentale, de care 
trebuiesăbeneficiezeoriceindivid.  
Pentrucei care nu au o locuinţă, saucondiţii de locuireadecvateesteaproapeimposibilsă-
şivalorificepotenţialul ca membriactiviaisocietăţii, cum ar fi, săaibă o slujbăsausă-
şiîngrijeascăcopiii. 

Înlegislațianoastră, dreptul la locuireesteprevăzutrelativ explicit şiînLegealocuinţei 
nr.114/1996, care stipuleazăcă „Accesul liber şineîngrădit la locuinţăeste un drept al 

fiecăruicetăţean”, precumşifaptulcăpolitica de locuirereprezintă un domeniu strategic: 
„Realizarealocuinţelorconstituie un obiectiv major, de interesnaţional, petermen lung, al 

administraţieipublicecentraleşi locale.” 
Înprezent, numărul de locuințesocialeesteextrem de redusraportat la nevoilepopulației, 

locuireasocialăreprezentând un subiectsensibilpentruautoritățile locale datorităimportanțeipe care o 
are pentrudezvoltareaeconomică la nivel local şipentrureducereamarginalizăriiînmediul urban.   

Prinactualulproiect, se urmăreştereglementareaaccesului la 
locuirepentrupersoaneleaflateînsituație de 
dificultatesaumarginalizaresocialăşiînacelaşitimpstabilieştemăsuri 
deprotecțiepeliniesocialăîndomeniullocativ, la nivel local. 

Impactul social la nivel local al prezentuluiproiecturmăreşteprevenireasituațiilor de 
excluziunesocială - prinseparareşi/sauinstituționalizare - a 
persoaneloraflateîncategoriagrupurilorvulnerabile (persoane cu dizabilităţifiziceşi/saumentale, 

persoaneprovenind din familiinumeroasesaumonoparentale, persoanetoxico-dependente, 

dupăefectuareatratamentului de dezintoxicare, victime ale violenţeiînfamilie, persoaneafectate de 

boli care le influenţeazăviaţaprofesionalăşisocială, persoanevârstnice, victime ale traficului de 

persoane, persoaneafectate de boliocupaţionale, persoane de etnieromă, tineripeste 18 ani care 

părăsescsistemulinstituţionalizat de protecţie a copilului, persoaneeliberate din detenţie, 

persoanefărăadăpost, şomeri de lungădurată, înregistrați la 

agențiileteritorialepentruocupareaforței de muncăetc.).  
Impactulfinanciarasuprabugetului local urmăreştesusținereamăsurilor de 

prevenireşicombaterea a riscului de sărăcieşiexcluziunesocială cu minimum de cheltuieli. 
 Sumele de banipropuse a fi alocate de la bugetul local pentrususținereaprezentuluiProiect de 
hotărâreînsumă de 540.000 lei/an (reprezentândsubvenționareachiriei cu sumamaximă de 900 
lei/lunăpentru un număr de 50 locuințe), sunt cu multmaimiciîncomparație cu 
susținereacosturiloraceloraşibeneficiariînsistemerezidențiale de stat.  



Pentruconsiderentele de maisus, s-aelaboratprezentulProiectprivind acordarea de la bugetul 
local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2019, ca măsură 
de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 
Director General, 

Gabriela Schmutzer 
 

 
 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate nr. D/26256/13.12.2018,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 sumei de540.000 (50 x 900 

lei/lună/persoană sau familie), în anul 2019, conform Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru plata chiriei unei locuinţe, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale. 

În consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, 

proiectul de hotarâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume 

de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2019, ca masură de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr.116/2002. 

 

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel: 0376204319, www.primarie6.ro,  e-mail: prim6@primarie6.ro 


