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HOTARARE . '^IABt*. ^^?4P^^'
privind aprobarea Proiectului Pilot "Sprijin pentru locuinta" in vederea acordarii unui ajut6r linanciar j^S y,

pentru plata chiriei pentru familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale in blocul situat in b-dul
Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6 in scopul prevenirii marginalizarii sociale p

<T_
Avand in vedere Referatul de aprobare al Consilierilor Generali gi Raportul comun de specialit a al

Spatiu Locativ si cu Alta Destinatie, Directiei $i al Direcfiei Generale de Asistenta Sociala ^luniE
Bucure§ti,

Vazand raportul Comisiilor de Specialitate din cadml Consiliului General al Municipiului Bucur
In conformitate cu prevederile:

- Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea dreptunlor persoanelor cu handicap, republicata;
- Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
in temeiul prevederilor art. 129, alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (3), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile. ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOTARA§TE

Art. 1. Se aproba Proiectul-Pilot "Sprijin pentm locuinta" m vederea acordarii unui ajutor financiar pentru
plata chiriei pentru familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale m blocul situat in b-dul Prelungirea
Ghencea, nr. 322-326, sector 6, conform Anexei 1, care este parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Cuantumul ajutorului financiar acordat m cadml proiectului mentionat la art. 1 este de: 1250
lei/luna pentm o unitate locativa cu o camera, 1500 lei/luna pentm o unitate locativa cu doua camere
1750 lei/luna pentru o unitate locativa cu trei camere.
Art.3. Proiectul-Pilot "Sprijin pentru locuinta" m vederea acordarii unui ajutor financiar pentm plata
chiriei pentru familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale in blocul situat m b-dul Prelungirea
Ghencea, nr. 322-326, sector 6 este implementat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a
Municipiului Bucuresti, pe o durata de 6 luni.
Art. 4. Finantarea Proiectului-Pilot prevazut la art. 1 se va asigura de la bugetul local al Municipiului
Bucuresti, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.
Art. 5. Directiile de specialitate din cadml aparatului de specialitate al Primamlui Municipiului Bucure?ti,
Directia Generala Economica si Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti vor duce
la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in ̂ edin^a ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucure^ti din
data de ..................... 2022.

PRE§EDINTE DE §ED!NTA SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI

GEORGIANA ZAMFIR

Bucure§ti,
Nr.,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure?ti, Romania
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Anexa 1 la H. C. G.M.B. nr.

Proiectul Pilot "Sprijin pentru locuinta"
in vederea acordarii unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru familiile carora li s-au

ref»artizat locuinte sociale in blocul situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6
. *

Prezentul Protect Pilot se adreseaza faimliilor carora li s-au repartizat locuinte sociale m blocul
situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6 si consta in acordarea unui ajutor financiar m
cuantum de: 1250 lei/luna pentm o unitate locativa cu o camera, 1500 lei/luna pentru o unitate locativa cu
doua camere si 1750 lei/luna pentru o unitate locativa cu trei camere, sume dedicate exclusiv platii chiriei
unei locuin^e similare, Tn municipiul Bucuresti.

I. Tipul de beneHciari

Familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale m blocul situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-
326, sector 6 care figureaza cu domiciliul/resedinta pe raza capitalei.

II. Depunerea cererii §i documentele obligatorii
1. Cerere (anexa A)

2. Documente de identitate si de stare civila a solicitantului si ale membrilor familiei (dupa caz);
3. Dovada repartitiei unei locuinte sociale m blocul situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326,
sector 6;

4. Contractul de mchiriere a unei locuinte situata pe raza municipiului Bucuresti, unitate locativa similara
cu cea pentm care a primit repartitie;

5. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale;
6. Extras de cont pe numele solicitantului.

III. Conditii de acordare

. Familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale m blocul situat tn b-dul Prelungirea Ghencea, nr.
322-326, sector 6 care figureaza cu domiciliul/resedinta pe raza capitalei.

. Solicitantul face dovada ca i-a fost repartizata o locuinta sociala in blocul situat in b-dul Prelungirea
Ghencea, nr. 322-326, sector 6;

. S-au depus toate actele doveditoare mentionate anterior;

. Locuinta mchiriata se afla pe raza municipiului Bucuresti;

. Locuinta mchiriata este compusa din acelasi numar de camere ca si unitatea locativa repartizata
solicitantului m blocul situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6;

. Solicitantul este titularul repartitiei si eel care a mcheiat contractul de tnchiriere.

IV. Nu beneficiaza de prevederile prezentului Proiect Pilot persoanele care:
a) nu se mcadreaza Tn criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Proiect la pet. Ill;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
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V. Etapele analizarii dosarului
Solicitantii vor depune documentele prevazute la pet. II, la D. G. A. S.M. B sau prin intermediul adresei de
e-mail a Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (registratura@dgas. ro).
Pentru dosarele declarate eligibile solicitantul va depune, lunar dovada achitarii contravalorii chiriei
pentru unitatea locativa care face obiectul cererii (m original).
Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va face decontul prin virarea sumelor de
bani in contul indicat de catre solicitant cu respectarea urmatoarelor limite:
- 1250 lei/luna pentru o unitate locativa cu o camera,
- 1500 lei/luna pentru o unitate locativa cu doua camere,
- 1750 lei/luna pentru o unitate locativa cu trei camere.

Ajutorul financiar pentru plata chiriei mceteaza in momentul m care beneficiarul proiectului pilot nu
prezinta chitanta Tn termenul prevazut anterior.
D. G. A. S.M. B isi rezerva dreptul de a verifica situatia m fapt, la adresa indicata m contractul de mchiriere.
Pentru aceeasi unitate locativa se deconteaza un sirigur contract de mchiriere.

VI. Perioada de implementare a Proiectului Pilot "Sprijin pentru locuinta" in vederea acordarii
unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale
in blocul situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6

Proiectul Pilot "Sprijin pentru locuinta" se deruleaza pe o perioada de 6 luni.
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ANEXAA

CERERE
privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei In cadrul

Proiectului Pilot "Sprijin pentru locuinta" m vederea

Subsemnatul(a)

Bucuresti, str.

ap._, telefon , sector

nr , cod numeric personal

, domiciliat m municipiul

nr._, bloc , sc._,

, posesor al B. I./C. I. seria

, eliberat de

la data de , va rog sa-mi aprobafi acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei in cadrul

Proiectului Pilot "Sprijin pentru locuinta".

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile art. 326 din Codul penal privind infractiunea de fals in
declara^ii urmatoarele:

- nu beneficiez de un alt sprijin din partea statului, autoritatilor publice locale sau a unor O.N.G. -uri

pentm plata chiriei unei unitati locative.

- mtre subsemnatul si proprietaml unitatii locative mchiriate nu exista niciun grad de rudenie.

Imi exprim m mod expres consimtamantul ca D.G.A.S.M.B. sa consulte si sa prelucreze informatiile,
inclusiv datele mele cu caracter personal, mregistrate pe numele subsemnatului(ei).

Ma oblig sa asigur accesul nemgradit al reprezentantilor D. G. A. S.M.B. in vederea verificarii

informatiilor furnizate.

Data SEMNATURA,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure?ti, Romania
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REFERAT DE APROBARE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 116/2002 privind
prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Avand m vedere Decizia Curtii de Conturi nr. 67 din data de 25. 11.2021

prin care

- se arata ca Tn anul 2020 au fost atribuite locuinte sociale, "care se afla
si Tn prezent Tn curs de edificare pe un teren care nu face parte din
domeniul public al Unitatii Administrativ-Teritoriale a Municipiului
Bucuresti",

- "au fost mcalcate art. 39 si art. 40 din Legea 114/1996 privind
locuintele, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local
privind Tntretinerea si reparatiile curente ale fondului imobiliar aflat Tn
proprietatea Municipiului Bucuresti nr. 1083/28. 09. 2018"

- se solicits "efectuarea demersurilor legale pentru trecerea Tn
patrimoniul public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul
Bucuresti a terenului si a blocului din B-dul Prelungirea Ghencea
322-326, sector 6, achizitionat, respectiv edificat, din fondurile puse
la dispozitia Companiei Municipale Imobiliara Bucuresti SA, de
Municipiul Bucuresti",

Avand Tn vedere ca nic! pana acum cele 114 familii nu au beneficiat de
conditiile de locuire mscrise Tn notele de atribuire, ceea ce accentueaza
situatia de marginalizare sociala m care se regasesc aceste familii, precum
si durata necesara demersurilor pentru puneream aplicare a Deciziei Curtii
de Conturinr. 67/25. 11. 2021, '

Avand Tn vedere Nota Tntocmita Tn urma ultimei audiente, sustinute de
viceprimarul general Horia Tomescu, care are Tn atributii domeniul social
si locativ, la care au participat beneficiari ai notelor de atribuire emise Tn
anul 2020 Tn blocul din Prelungirea Ghencea 322-326,
Tinand cont ca pana la aceasta data nu s-au putut identifica solutii pentru
a gazdui cele 114 familii Tn locuinte aflate Tn fondul locativ al Municipiului
Bucuresti pana la finalizarea blocului,

Pentru considerentele expuse mai sus, consideram necesara si oportuna
aprobarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei celor 114 familii si



supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului General al Municipiului
Bucuresti proiectul de hotarare "privind aprobarea Proiectului Pilot "Sprijin
pentru locuinta" Tn vederea acordarii unui ajutor financiar pentru plata
chiriei pentru familiile carora 11 s-au repartizat locuinte sociale Tn blocul
situat Tn b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6, Tn scopul
prevenirii marginalizarii sociale".

Initiatori:

CONSILIERII GENERAL! USR:

Sanda Hristudor

Florin Covaci

Nicorel Nicorescu

Y.t

Andrei Rigu

Valentin Necula



lonut Aruxandei

Ana Ciceala

Cosmin-Victor Smighelschi

Stefan Stofor

Stefania Petre

Manuela Muresan



0 l,

Milea Dan

Gabriel Rau

^

Anamaria Gram

^^
If

Luminita Serban
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Direcfia Generala Investitii

Nr. DGI Nr. DGASMB..^.^/JKt.<3A.^R2^

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
privind aprobarea Proiectului Pilot "Sprijin pentru locuinfa" in vederea acordarii unui ajutor financiar

pentru plata chiriei pentru familiile carora li s-au repartizat locuin^e sociale in blocul situat in b-dul
Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6

Prin adresa inregistrata cu nr. 81557/17. 06.2022 Directia Asisten^a Tehnica ?i Juridica-Direc^ia Generala

Administratie ?i Relatia cu C. G. M. B. a transmis catre Direcfia Generala de Asistenta Sociala a

Municipiului Bucuresti proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului Pilot "Sprijin pentru locuinta"
m vederea acordarii unui ajutor fmanciar pentru plata chiriei pentm familiile carora li s-au repartizat

locuinfe sociale in blocul situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6, proiect intocmit de

catre gmpul Consilierilor Generali USR.

Potrivit referatului de aprobare inaintat, in anul 2020 au fast emise 114 note de atribuire a unor locuinte

sociale care se afla si in prezent m curs de edificare. Totodata, in documentul amintit anterior se

menfioneaza faptul ca nu s-au putut identifica alte locuinfe aflate m fondul locativ al municipiului

Bucure^ti care sa fie atribuite celor 114 familii.

Avand in vedere cele expuse anterior proiectul Pilot "Sprijin pentm locuinta" vine in sprijinul familiilor

carora li s-au repartizat locuinte sociale m blocul situat in b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector

6 $i consta in acordarea unui ajutor financiar in cuantum de: 1250 lei/luna pentru o unitate locativa cu o

camera, 1500 lei/luna pentru o unitate locativa cu doua camere §i 1750 lei/luna penbn o unitate locativa

cu trei camere, sume dedicate exclusiv plafii chiriei unei locuinte similare, in municipiul Bucuresti.

Fa^a de cele expuse anterior si avand in vedere faptul ca proiectul este in concordanta cu prevederile

legale in vigoare supunem atentiei Consiliului General al Municipiului Bucure^ti prezentul proiect de

hotarare privind aprobarea Proiectului Pilot "Sprijin pentru locuinta" m vederea acordarii unui ajutor

financiar pentru plata chiriei pentm familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale m blocul situat m b-

dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6.

Director
.*.. <>wl^

u ft STU
Director Ge ^'^^
Cosmina

^

i ..<<y ^^..
OLESCU

A^^°^- y^^T
<^ojNa^<
^
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HOTAR&RE ^tAiax ^S^*^^^-
aiectului Pilot "Sprijin pentru locuintS" in vederea acordariiunui ̂ jutOrtinanaar ^

"pea'trupiatachiricipcntru famiUUe carora'U s-au repartizat locumteiSDciale In bKrcul situatm b-dul^e^*<;
Preiungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6 tn scopul preveniru mai^inalizani sudale ^y

AvSnd In vedere Referatul de aprobare al ConsUierilor Generali ?i Raportul Gomun de speciaUtate al Du-ecfiei
Spafiu Locativ ?i. cu AllS Desrinatie, Direc.{iei $i al Directiei Geaerale de AsistentS Socials a Muaicipiului
Bucure§ti,

VSzSnd raportul Comisiilor de Speeialitate din cadrul Cpnsiliului General al Municipiului Bucure?ti;
!n conformitate cu prevederile:
- Legii asistenfei sociale hr. 292/2011, cu mDdificSrile ?i complelarile ulterioai-e;
- Legii nr. -448/2006 privind protec(ia ¥i promovarea drepfunlor persoanelor cu handicap, repubUcata;
- Legii nr. 272/2004 pnvind proteetia si promovarea dreptunlor copilului, republicata;.
In temeiuJ prevederilor art. 129, alin. (7), lit, b),. an. 139, alin. (3). din Qrdonaiila de Urgen'ta a.Ouvemului nr.
57/2019 privuid Codul Adniinistrativ, cu modifieSrile ?i completSdle ulterioare,

CONSHJUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
HOTARA$TE

Art.1; Se aproba Proiectul-Piiot "Sprijin pentru locuinta" ?n vederea acordarii unui ajutor fmaaciar pentru
plata chiriei pentru famaiile carora li s-au repartizat locmn^ sociale In blocul situat ?n b-dul Prelungirea
Ghencea, nr. 32^-326, sector 6, conform Anexei 1, care este parte integraota din prezenta hotarSre,
Art. 2. Cuantumul ajutoi-uiui finandar acordat. tn cadnil pioiectului mentionat la art. i- este de: 1250
leVltuia pentru o unitate locativa cu o camera, 1500 leVluo& pentru o umtate locativa cu doua camere
1750 lei/Iuria peatm o uaitate Jocativa cu trei camere.
Art.3. Proiectul-Pilot'"Sprijin pentm locuin^a" In vederea acordgru unui ajutor fmanciar pentru plata
chiriei pentru tamiliile carora li s-au repartizat locuinte sdciale tn blocul situat In b-dul Prelungurea
Ghehcea, nr. '322-326, sector 6 este. implementat de cStre Directia Generala de AsistenfS Sociala a
Municipiului Bucure?ti, pe o duratS de 6 luni.
Art.4. Finantarea Proiectului-PUut prev&zut la art. 1 se va asigura de la bugetul local al MunidpiuJui
Bucure?d, prin bugetul Directiei Generale de AsisteQta Sociala a Municipiului Bucure?ti.
Art. 5. Diiectijle de specialitate din fcadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bucuregti,
Du-ecfia Generaia Econoinica §i Direcfia Genera]a de Asistenfa Sociala.a Municipiului Bucure?d vor duce
la tedeplinire prevederile prezeatei hotSj^ri.

Aeeastfi hotSrare a fast adoptata tn §edinta ordinara a Consmului General al Municipiului Bucure$ti din
data de.....................2022.

PBE§EMNTE DE §EDINTA

Bucure$ti,.................
Nr........................

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE^TI

GEORGIANA ZAMFIR

Bd. Reg'na Elisabata nr. 47, codpo}tal 050013. sector 5, jBuCLire?ti, Roirtnla
Tel: 021.305.^.00
http://www.pmb.ro
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DirecfJa Generala Adminjstratie §1 Relatia cu
CGMB
Direc^ia Asisten^a Tehriica §i Juridica

Nr. 81557/17. 06. 2022

Catre, '

DIRECTIA SPATIU LOCATIV Sl CU ALTA DESTINATIE
Doamnei Director Executiv Carmen Jvanoiu

^

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNIC1PIULUI BUCURE$TI
Doamnei Director General Cosmina - loana Simean Nicolescu

Avand Tn vedere faptul ca grupul cohsilierilor. general! USR a depus proiectul de
hotarare privind aprobarea Proiectutui Pilot "Sprijin pentru locuinta" Tn vedereg acordarii
unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru familiile earora li s-au repartizat locuinte
sociale Tn blocul sjtuat Tn B-dul Prelungirea Ghencea nr. 322 - 326, sector 6, Tn scopul
prevenirii marginalizSrii. sociale, Tnregistrat la Cabinetul Secretarului General si la Directia
Asistenfa TehnicS $i Juridica sub nr. 81557/16.06.2022, vS trimitem, Tn copie, proiectul de
hotSrSre si referatul de aprobare, pentru a fi analizat Tn conformitate cu prevederile art.
136 alin. (8) lit, b) din O. U. G. nr. 57/2019 privind Cod.ul administrativ cu modificarile si
completSrile ulterioare.

TotodatS, v3 mgSm respectarea termenelor prevSzute de art. 136 alin. (10),
coroborat cu alin. (5) din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifiGarile ?i
completSrile ulferioare.

In situa^ia Tn care, din analiza materialetor transmise, considerati cS nu se poate
Tntocmi raportul de specialitate din motive de oportunitate ?i/sau legalitate, va rugam sa
formulati si sa transmiteti punctul de vedere al directiei de speciaiitate cu privire la
materialul Tnainfat.

In situafia Tn care pe parcursul analizfirii materialului transmis eonsidera(i c§ sunt
necesare si alte informatii detinute de alte direc^ii din cadrul aparatului de lucru al
Primarului General al Municipiului Bucuresti sau institufii de interes local, va rugam sa va
adresati direct acestora.

Deasemenea, daca Tn urma analizarii materialului transmis considerap ca nu este
competenta direcfia dumneavoastra, va mgam s3" directionati lucrarea directiei
competente, fara a o retuma direcfiei noastre.

SEF SERVICIU,
Mircea Placinta
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/- ./
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DIRECTOR

^^. -..^.
S » TF. ';/ «
A'-' JiylwiCA

fr \^^., --
TO a'

(*'

Bd. Reglna BIsabeta .nr. 47, cod postal 050013, sector S, BucuresS, RomSnla
Td: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

EXECUTIV

^Brod

^t^

^



^.^^ <.
y/-f-^1

u
u-^

te.
^

Catre,

l:^KS^S^

(NTRAf®
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N, 2ffi

^fj
Primaria Municipiului Bucuresti

In atentia Doamnei Secretar General - Georgiana Zamfir

Subsemnatul Horia Tomescu, Consilier General Tn cadrul Consiliului
General al municipiului Bucuresti din partea grupului USR va Pnaintez:

1. Prolectul de hofSrSre privind aprobarea Prpiectului Pilot
"Sprijin. pentru locuinfa" Tn vederea acordSrii unul ajutor
fjnanciar pentru plata chiriei pentru familiile carora li s-au

repartizat locuin^e sociale Tn blocul situat Tn
B-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326,

Sector 6 Tn scopul prevenirii marginalizarii sociale

Anexez urmatoarele dpcumente:

Project de hotarare
Referat de aprobare

Horia Tomescy 1606. 2022



, Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

Proiectul Pilot "Sprijin pentru locain^S"
in vederea acordarii unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentro familiile carora U s-au

, repartisEatIocuinfe sociale in blocul situat Tn b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6

Prezentul Proiect PUot se adreseaza faTBiliilor carora U s-au repartizat Incuinfe sociale in blocul
situat ra b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6 ?i constS tfi acordarea unui aJBtor fmanciar In
cuantum de: 125U lei/luna pentra o uoitate locativa cu o camera, 1500 lei/luna pentru o unitate Jocativa cu
douS camere ?i 1750 lei/luna pentru o unitate locativa cu trei camere, sume dedicate exclusiv pla^ii chiriei
unei loculnte similare, tn municipitd Bucure$li.

I. Tipul de beneficiari

Paffliliile carora li s-au repartizat locuinU; sociale. Tn blocul situat m b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-
326, sector 6 care figureara cu domiciliul/re^edinta pe raza capitalei.

II. Uepunerea cereru $i documentele obUgatorii
1. Cerere (aaexa A)

2. Documeate de identitate $i de stare civila a solicitantulai ?i ale membrilor fanuliei (dup& caz);
3. Dovada reparti^iei luiei !ocuin}:e sociale m bloeul situat tn b-dul Preiungirea Ghencea, nr. 322-326,
sector 6;.

4. Contractut de tnchiriere a unei locuinj. e situata pe raza muiucipiutui Bucure$ti, uaitate locaiiva sunilara
cu cea pentru care a primil repartifie;
5. Nota de informare cu privye la prelucrarea datelor personale;
6. Extras de coal pe nuniele solicitantulai.

HI. Condijii de acordare

. Familiile carora li s-au reparUzat locuini^e'sociale m blocul situat tn h-diU Prelungirea Ghencea, nr.
322-326, sector 6 care figureazS cu domiciliul/re^edin^a pe raza capitalei. '

* Sulicitantul face dovada ca i-a tost repartizata o loaainja sociala tn blocul situat ?n b-dul Prelungirea-
Ghencea, ni. 322-326, sector 6;

. S-au depus tuate acteie doveditoare menjionate anterior;

. Locuin^a mchiriata se aflS pe raza raunicipiului- Bucure$ti;

. Locuuifa Tnchiriata este compusa din acela^i numSr de camere ca ?i unitatea locattva repaitizai&
solicitantului ui blocul situat Tn b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6;

* SoJicitantul este dtularul reiparti|:iei $i eel care a uicheiat contractul deihchinere.

TV. Nu beneficiaza de prevederile prezentului Proiect Pilot persoanele care:
a) nu se tocadreazS m critenile de eligibUitate stabilite de. prezentul Proiect la pet. IU;
b) au depus un dosar incomplet sau actele uare fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

8d Reglna Blsabeta nr. 47, cod postal 050013, s&tof 5, Bucurasti, Romania
fel: 021.305.S5.00 !nt 4016
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V. Etapele analizSrii dosarului
Solicitaafii vor depune documenlele prev&zute la pet. H, la D. G. A. S.M. B sau prin intermediul adresei de

.e-mail a Du-ec{iei Generale de AsistentS Sociala aMunicipiului Bucure$ti {registratura@dgas. fo).
Pentru dosarele deplarate eligibUe solicitantul va depune, lunar dovada achitani contravalorii chiriei
pentru unitatea locadv& eare face obiectul cererii (Tn original).
Direc(ia Geaerala de Asisten^S Sociaia a Municipiului Bu'cure?ti va face decontul prin vu-area sumelor de
bani to contul indicat de cStre solicitant cu respectarea urmatoarelor limite:
-1250 let/lunS pentru o uaitate locadva cu o camera,

1500 lei/lunS pentru o unitate lucativa cu doufi camere,
1750 lei/Iuna pentro o unitate locativa cu trei camere.

Ajutorul financiar pentru plata chiriei Tnceteaza w momentul ih care beneficiarul proiectului pUot QU
prezintS chitan^a In tennenul prevazut anterior.
D.G. A.SJM.B t§i rezervS dreptul de a verifica situa}ia Tn fapt, la adrcsa indicata tn contiacml de Tnchiriere.
Pentru aceea$i unitate locativ& se decoritea^a un singur contract de inchiriere.

VI. Perioada de implementare a Proiectului Pilot "Spryin pentru locuinfa" in vederea acordSru
unui ajutor findnciar pentry plata chiriei pentru familiile cSrora U s-au repartizat Iocuin(e sociale
in blocul situattn b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6

Pryiectul Pilot "Sprijih pentru locuin^a" se deruleaz& pe o perioada de 6 lum.

Bd.,Ray)aEisabda nr. 47, codpoital050013, sed6T5. BucurB?tl, Roirrinia
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SU?une_T _de.zbat?rii si aProbarii Consiliului General af Municipjului
?^.?JreT!i_p^oi. e?^1 de hotarare "Privirld aprobarea Proiectufui Pilot "Sprijin
??=?? Joo^intT" lr!..,ved?rea acordsrii unL" ̂ utor tinanciar pentru plata
ch{riei Pentru famliille carora li s-au repartizat locuinte sociaie m'biocui
situat Tn b-dul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, sector 6, Tn se<
prevenirii marginalizarii spciale".

. Initiatori:

CQNSILIERII GENERALI USR:

Sanda Hn'studor.

J
Florin Covaci

Nicorel Nicorescu

Jl^j ^^

Andrei Rigu
\

.L^.

Valentin Necula



Milea Dan

G.abriel Rau

Anamaria Gram

Luminita $erban

T^/^^cy H^^-

^t^--



lonu^ Aruxandei

/

\3

Ana Ciceala

»

-7

Cosmin-Victor Smighelschi

Stefan Stofor

Stefania Petre

ij^Ai'-.
^-/VV.

Manuela Muresan



ANEXAA

CERERE
privitid acordarea unui ajutqr financiar pentru plata chuiei In cadrul

Proieetului Pilot "Sprijin pentru locuia^a" tn vederea

Subsemnatul(a).

Bucure^ti, str.

ap._^ , telefon_ _,

cu~. _ , cod nuBiieric personal

la data de

nr._ bloc

., domiciliat In municipiul

sc,_

sector posesor a] B.I./C.I. seria

_, eliberat de_

., va rog sS-mi aprubati acordarea ajutorului financiar pealru plata chiriei tn cadrul

Proiectului Pilot "Spryin pentru locuinta".

.Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunUe art. 326 din CoduJ penal priviad infractiunea de fals in
deciarafii urmatoarele:

- nu beneficiez de un alt sprijin din partea statului, autorita^ilor publice locale sau a unor 0,N. G. -uri
peatru plata chinei unei umta^i locatiye.

- tntre subsemnatul ?i proprietarul unitajii locative tnchiriate nu exista niciun grad de rudenie.

fmi exprim tn mod expres consim{amantul ca D.G.A. S.M.B. sa consulte ?i s& prelucreze informatule,
inclusiv datele mele cu caracter personal, Tnregistrate pe numele Subsenmalului(ei).

Ma oblig s3 9sigur accesul netngradit ai reprezentantUor D.G.A.S.M.B, tn vederea verificSrii
informa^iilor iumizate.

Data SF.MNATURA,

Bd. Regina Hiaabeta nr. 47, cod postal 050013, ssctor 5. Bucuresd. Ronrdnfa
Tal: 021. 305. 55. 00 int 4016
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REFERAT DE APROBARE

.^

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/201 l^a asiste^ei^cial^^
modificiriie"si'compietSrile ultenoare sj:a Lesiinr. 11^/2002 ̂ priyi nd

prevenTrea ?i combaterea marginalizarii sociale, cu mocllTicanie si
completSrile ulterioare,

Avand Tn vedere Decizi.a Curtii de Conturi nr. 67 din data 6e. 25. 11.2021
prin care

. se aratS c§ Tn anul 2020 au fast atribuite locuinte sociale, "care se afla
srTn'prezent'Tn'curs de edificare pe un teren care nu face Parte. din

domeniuT'publicafUnitatii Administrativ-Teritoriale a Municipiului
Bucure?ti",

- "au'fast Tnc^lcate art. 39 ?i art. 40 din Legea 114/1996 privind
Tocuintele, republtcatS, cu modificSrile ?i completSrile ulterioaresla1^
Contractuluide delegare a gestiunii serviciului public de interes local

m/indTntretinerea si reparafiile curente ale fondului^mobiliar aflatrn
proprietatea'Municipiului Bucuresti nr. 1083/28.09.2018"

- se solicits "e.fectuarea demersurilor legale_pentru^ trecerea in
public ~al Unitatii AdministratiY-Teritoriale Municipml

,ti''a terenului si a blocului din B-du; Prelunglrea Ghencea
322-32^'sector 6, achizitionat, respectiv edificat, din fondurile^puse
ia~*dispozitia"Companiei' Municipaie Imobiliara Bucure^i SA, de
Municipiul Bucuresti",

Avand Tn vedere c3 nici pan§ acum cele 114 familii nu au beneficiat de
ji'tiilede'iocuire'Tnscr'ise Tn noteie de atribuire, ceea ce accentueaza

situatia'demarginalizare socialaTn care se reg^sesc aceste faml1ii'Precu1^
sidurata necesari demersurilor pentru punerea Tn aplicare a I
de Conturi nr. 67/25. 11 .2021,

Avand Tn vedere Nota Tntocmita Tn urma ultimei audiente, sus^inute de
vicepnmarul general Horia Tomescu, cafe are Tnatributiidomen!dsoci,al
si locativ, la care au participat beneficiari ai notelorde atribuire emise Tn
anul 2020 fn blocul din Prelungirea Ghencea 322-326,

lcont ca pana la aeeasta data nu s-au putut identifica spjutii pentru
agazduicele 114 familii m locuinte aflate Tn fondul locativ al Municipiului
Bucure^ti pfinS la finalizarea blocuiui,
Pentru. considerentele expuse mai sus, consideram necesarS si op&rtuna
aprobarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei celor 114 familii si




