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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu  

destinație socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcției Generale de  
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește  

în cursul anului 2016  
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 
precum 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 şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Văzând şi prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale; 
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector nr. 90/2015 privind aprobarea 
reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, aprobarea modelului de 
cpntract-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială, precum și pentru stabilirea 
nivelului chiriei pentru aceste locuințe; 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractelor de 
închiriere pentru locuințele cu destinație socială, aflate în proprietatea sau, după caz, 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror 
durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2016. 

Art.2. Contractul-cadru care se va utiliza la reînnoirea contractelor de închiriere a 
căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2016 este cel aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Sector 1 nr. 90/2015.  



Art.3. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 1 şi, în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să semneze în 
numele şi pe seama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1, 
contractele de închiriere și actele adiționale la contractele de închiriere. 

Art.4.  Nivelul chiriei practicate pentru locuinţele cu destinaţie socială se stabileşte la 
10% din venitul lunar net pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, urmând ca valoarea 
exprimată în lei a acestuia să fie menţionată în mod expres în contractul de închiriere. Chiria 
se recalculează la fiecare 12 luni, în luna corespunzătoare celei în care a fost semnat 
contractul de închiriere.  

Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector  1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 
instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 25.04.2016. 
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