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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  112200//22000044  aa  
pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ssuummee  ccuu  ttiittlluu  ddee  aajjuuttoorr  ddee  uurrggeennțțăă,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  

ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 şi Raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate 
şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și   
completările ulterioare; 

           

Având în vedere prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere

 chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, 
aprobată prin Legea nr.241/2001, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2) lit.n) şi ale art.115, alin.(1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004 privind 
acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a 
marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
    
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004  
privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a 
marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel : 

Articolul 1 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:  



 
“Se aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire 

şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de maxim 900 lei 
lunar/familie, în funcţie de punctajul obţinut.  

Punctajul se calculează conform criteriilor din Anexa nr. 1 A care face parte 
integrantă din această hotărâre. 
  Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria percepută 
conform contractului de închiriere se va acorda suma din contract.  

Perioada de acordare a ajutorului este de 48 de luni de la data primei dispoziţii emise 
de primarul sectorului 1  pentru acordarea ajutorului.  
            De prevederile prezentei hotărâri nu pot beneficia familiile/persoanele care au datorii 
la bugetul local al sectorului 1 mai mari de 200 lei. Persoanele/familiile care au datorii la 
bugetul local mai mici de 200 lei pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei, cu condiţia 
achitării acestora în termen de 6 luni de la data emiterii  dispoziţiei.  

 

Familiile/persoanele care la data de 01.01.2014  au depăşit  termenul de acordare de 48 
de luni şi au o dispoziţie de acordare a ajutorului în derulare vor beneficia de ajutorul pentru 
plata chiriei până la data expirării termenului stabilit prin această dispoziţie”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004, cu 
modificările și completările ulterioare  rămân nemodificate şi se aplică întocmai. 

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2014. 

 

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General-Audienţe vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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