
MUNICIPIUL BUCUREŞTI            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6    
S.T. 661/18.12.2020     
                             
                                                                                    

HOTĂRÂRE 
privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru 
plata chiriei unor locuințe, în anul 2021, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/22579/18.12.2020 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și Referatul de 
aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 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 și completările ulterioare; 
- art. 48, 49 şi 56 din Anexa la 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 și completările 
ulterioare; 

-Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legii 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; 

-Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi cele ale art. 166 
alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă acordarea din bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București, 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 
2021, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform 
prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, cu modificările și 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, marginalizate social 
sau aflate în risc de marginalizare socială, 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 General al Sectorului 6. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                  AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
               din O.U.G. nr. 57/2019                                    
                                                                   Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                          
                                                                           
                                                                                    Demirel Spiridon  
 
 
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                  

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Accesul la o locuință este recunoscut în Declarația Universală a Drepturilor Omului ca 
unul dintre drepturile fundamentale ale indivizilor. 

În România, stocul de locuinţe sociale este limitat, raportul cerere/ofertă fiind vădit 
disproporţionat şi afectat de procesul de privatizare iniţiat după 1989, majoritatea clădirilor care 
au în prezent această destinaţie fiind într-o stare avansată de degradare. 

Legislația noastră, prevede explicit dreptul la locuire prin Legea nr.114/1996 a locuinței, 
care stipulează că „Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean”, 
precum și faptul că politica de locuire reprezintă un domeniu strategic: „Realizarea locuinţelor 
constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice 
centrale şi locale.” 

De asemenea, în Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 
(2014-2020), se menţionează că guvernul dorește să evalueze nevoile de locuințe sociale ale 
grupurilor vulnerabile și să constituie un cadru strategic național orientat în mod specific către 
politica în domeniul locuințelor. 

În prezent, construcția de locuințe sociale au fost limitată, conform alocărilor bugetare 
reduse în raport cu nevoile populației, locuirea socială reprezentând un subiect sensibil pentru 
autoritățile locale datorită importanței pe care o are pentru dezvoltarea economică la nivel local 
și pentru reducerea marginalizării în mediul urban.  
  Actualul Proiect urmărește reglementarea accesului la locuire pentru persoanele aflate în 
situație de vulnerabilitate și în același timp stabiliește măsuri de protecție pe linie socială în 
domeniul locativ, la nivel local. 

Impactul social la nivel local al prezentului proiect urmărește prevenirea situațiilor de 
excluziune socială - prin separare și/sau instituționalizare - a persoanelor aflate în categoria 
grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilităţi fizice şi/sau mentale, persoane provenind din 
familii numeroase sau monoparentale, persoane toxico-dependente, după efectuarea 
tratamentului de dezintoxicare, victime ale violenţei în familie, persoane afectate de boli care le 
influenţează viaţa profesională şi socială, persoane vârstnice, victime ale traficului de persoane, 
persoane afectate de boli ocupaţionale, persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care părăsesc 
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane eliberate din detenţie, persoane fără 
adăpost, șomeri de lungă durată, înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de 
muncă etc.).  

Impactul financiar asupra bugetului local urmărește susținerea măsurilor de prevenire și 
combaterea a riscului de sărăcie și excluziune socială cu minimum de cheltuieli. 

Sumele de bani propuse a fi alocate de la bugetul local pentru susținerea prezentului 
Proiect de hotărâre în sumă de 540.000 lei/an (reprezentând subvenționarea chiriei cu suma 
maximă de 900 lei/lună pentru un număr de 50 locuințe), sunt cu mult mai mici în comparație cu 
susținerea costurilor acelorași beneficiari în sisteme rezidențiale de stat/private.  

Pentru cele expuse mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre. 

 
Director General, 

Gabriela Schmutzer 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate nr. D/22579/18.12.2020 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 de                   

540.000 (50 x 900 lei/lună/persoană sau familie), în anul 2021, conform                  

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și 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 2021, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor                

Legii nr. 116/2002. 

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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