
MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

           

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea  Anexei nr. 2  - Metodologia de acordare a ajutorului de urgență pentru plata 

chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care 

figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență  pentru plata chiriei, ca măsură de 

prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de 

priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București, cu modificările ulterioare  

 

 

Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-391/23.12.2021; 

Referatul de aprobare întocmit de consilierul local Porumb Ramona; 

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/5973/27.12.2021 al Direcției Management 

Economic și nr. M3-13/13.01.2022 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Văzând Avizul Comisiei   de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al  Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate, și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

În virtutea prevederilor Constituției României; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Tinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare 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 și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind 

acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului și sunt proveniți din centrele de plasament/apartamentele social-

formative sau sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecție socială, ca măsură de suport 

pentru prevenirea marginalizării sociale; 



Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/2018 privind acordarea 

unor sume cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure/familiilor ce urmează 

a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului 

nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, ca măsură de prevenire și 

combatere a marginalizării sociale;  

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui 

ajutor de urgență  pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 

persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/28.05.2020 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei  ca măsură de prevenire și combatere a 

marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin 

hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 231/06.12.2021 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 și 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/28.05.2020 ambele privind acordarea unui ajutor 

de urgență pentru plata chiriei  ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 

persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului București 

În temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) și art. 

196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

întrunit în ședință ordinară 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I.  Aliniatul (2) din Anexa nr. 2 - Metodologia de acordare a ajutorului de urgență 

pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 

persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență  pentru plata chiriei, ca măsură 

de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de 

priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

 

”(2) Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă pentru perioada martie 2019  - 

decembrie 2024, în funcție de bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.” 

   

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 

privind acordarea unui ajutor  de urgență  pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a 

marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin 

hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, cu modificările și 

completările aduse de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București nr. 144/28.05.2020 și nr. 231/06.12.2021 rămân nemodificate.  



 

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei 

entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, ȋn momentul votului fiind prezenți 

22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  astăzi, 20.01.2022, în ședința ordinară a 

Consiliului Local al Sectorului 1, convocată  în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

  Daniel-Constantin Ciungu      

                    SECRETAR GENERAL 

                           Lavinia Ionescu 
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