
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 
 

HOTĂRÂRE 
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 contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie social, 

precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuinţe 
 
 

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 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. 2/2009 privind aprobarea modelului 
de contract-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destiaţia de locuinţe, a modelului-cadru pentru 
comunicările de atribuire în vederea încheierii contractului de închiriere şi a  cuantumului chiriei 
pentru aceste locuinţe; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/2012 privind aprobarea 
efectuării, la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a 
schimbului de locuinţe între chiriaşii locuinţelor cu destinaţie socială, aflate în proprietatea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.7/2014 privind aprobarea reînnoirii 
contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială având ca proprietar Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-
cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei 
pentru aceste locuinţe; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractelor de închiriere 

pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 1, al căror termen de închiriere se împlinește în cursul anului 2015. 



Art.2. (1) Se aprobă modelul de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie 
socială, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            (2) Contractul-cadru se va utiliza la reînnoirea contractelor de închiriere al căror 
termen se împlinește în cursul anului 2015, precum și la încheierea unor contracte de închiriere noi. 

             (3) Contractele de închiriere aflate în executare la data prezentei hotărâri vor fi 
modificate și completate, conform modelului-cadru din anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Contractul-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială menţionat  la 
art. 1 poate fi completat cu noi clauze la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 1.  

             (2) În sensul celor de mai sus, se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al 
municipiului Bucureşti să aprobe referatul justificativ întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în situaţia în care se impune introducerea unor clauze 
suplimentare în cuprinsul unor contracte de închiriere. 

Art.4.  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.5.  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.6.  La data adoptării prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local 
Sector 1 nr. 2/2009 și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/2014. 

Art.7. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 1  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe şi vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 
data de 28.05.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:       90 
 Data:    28.05.2015 


