
ROMANIA
JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOT NR.20/2023
Privind aprobarea acordflrii ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor
marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare gi excluziune social5, cu domiciliul

pe raza municipiului Sebep

Consiliul Local al Municipiului Sebep, judelul Alba;
intrunit in gedinla public[ ordinard din data de 31.01.2023, ora 14,00;

Ludnd in dezbatere proiectul de hotdr6re privind aprobarea acordflrii ajutorului pentru plata

chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare gi

excluziune socialfl, cu domiciliul pe raza municipiului Sebeg;

Analizdnd referatul de aprobare nr.5414120,0112023 al iniliatorului la proiectul de hot6rdre

privind aprobarea acordflrii ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor
marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare gi excluziune socialfl, cu domiciliul pe raza

municipiului Sebeq;

Avflnd in vedere H.C.L . nr. 21612018 privind aprobarea acord[rii ajutorului pentru plata

chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare gi

excluziune socialfl, cu domiciliul pe razamunicipiului Sebep;

Analizdnd:
- raportul de specialitate nr.917120.01.2023 al Direcfiei Generale de Asisten![ Social[, Medicald

Ei Comunitari SebeE, prin care se propune aprob area acord[rii ajutorului pentru plata chiriei
persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare gi excluziune

social[, cu domiciliul pe raza municipiului Sebeq;

- raportul de specialitate rt.5952125.01.2023 al BCJATDA qi raportul de specialitate
nr.5459/30.01.2023 al Serviciului Cheltuieli Ei Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului SebeE;

Avdnd avizul nr.7112023 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanle
qi avizul nr.70,2023 al Comisiei pentru invif[m6nt, cultur[, sport, agrement, monumente istorice
protecfie social[, protecfie copii, culte, sdndtate gi familie din cadrul Consiliului Local al

Municipiului Sebeq;

In conformitate cu prevederile Legii nr.l 1 612002 privind prevenirea gi combaterea

marginalizarii sociale, HG nr. 114912002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 11612002 privind prevenirea qi combaterea marginalizdrii sociale Ei

prevederile art. 18 Ei 19 din Legea nr.2l'112003 pentru prevenirea qi combaterea violentei in
familie, precum qi cu cele ale art.28 alin. (l) qi (2) din Legea nr.41612001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile pi complet[rile ulterioare;
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Avflndinvedereprevederile art.9, alin. (l) lit. a), art. 11,lit. b), art. 15, alin. (3), art.53,
alin. (2) +i (3), art. ll2, alin. (l) din Legea ff. 29212011 legea asistenlei sociale, coroborat cu art.

5, alin. (3) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale;
VdzAnd prevederile art, 129 alin, (2), lit. d) Ei cu alin. (7), lit. b), din OUG w, 57 12019

privind Codul Administrativ
In baza art. 139 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificflrile qi

compl et6ri le ulterioare ;

HOTARASTB:

A$_._J..(l) Se aprobd acordarea ajutorului pentru plata chiriei, ca m6surfl de prevenire gi

combatere a marginaliz[rii sociale, in limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceast[
destinalie in bugetul DGASMC Sebeq, pentru urm[toarele categorii sociale:
a) Persoanele singure gi familiile cu domiciliul pe raza municipiului Sebeg, cu varsta peste 35

ani, aflate in evidenfa DGASMC SebeE, care in urma anchetei sociale pot fi incadrate in
categoria persoanelor marginalizate social sau in categoria persoanelor aflate in risc de

marginahzare sociald cu un venit net lunar/membru de familie de pflna la 1300 lei inclusiv,;

b) Victimele violenlei domestice care se aflfl in evidenfele serviciilor de specialitate din cadrul

DGASMC SebeE gi care locuiesc efectiv pe ruza municipiului Sebeg, precum pi cele care au

beneficiat de servicii in addposturi destinate acestei categorii sociale gi care nu beneficiazd de

alt sprijin locativ din partea statului sau a unor ONG-uri, care au venit net lunar /membru de

familie de pAn[ la 1300 lei inclusiv,
(2) in cazul tinerilor in vfirstd de pdna la 35 de ani, persoane singure, provenifi din

structurile rezidenliale ale DGASPC Alba, de pe razamunicipiului Sebeg, care au un venit net
lunar de pdnd la 1300 lei, se aplicd prevederile art. l6 din HG nr. 114912002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. I 1612002 privind prevenirea gi

combaterea marg inalizdrii so ciale ;

Art.2. Se aprobd Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei
persoanelor singure/familiilor cu domiciliul pe taza municipiului Sebeq, prevflzut[ in anexa 1, care

face parte integrant[ din prezenta hot[rflre.
Art. 3 Se aprobd planul de acfiuni/lucrSri de interes local care urmeaz[ a fi desfbpurate de

persoanele apte de muncfl, beneficiare de ajutor pentru plata chiriei (de Ia art.1 lit. a din prezenta
hotdr6re) gi care declarfl c[ nu rcahzeaz[ venituri, prevdzut in Anexa 2, care face parte integrant[
din prezenla hot5r6re.

Art. 4 Incep6nd cu data adoptarii prezentei, inceteazdvalabilitatea HCL w.216/2018;
Art. 5 De ducerea la indeplinire a acestei hotdr6ri rf,spunde DGASMC Sebeg din subordinea

Consiliului Local SebeE.

Art. 6 Prezenta hotflrflre poate fi atacatil de cdtre persoanele indreptf,lite, in termenul qi

condiliile prevEzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile qi

complet[ri le ulterio are.
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Prezenta hotf,rflre va fi afiEatfl, se va publica pe site-ul primdriei qi in monitorul oficial al

Municipiului Sebeq Ei se va comunica:

Sebeq la 31.01 .2023

PRE$BDINTE DE $BDINTA
Consilier local, BOGDAN GAINAR VIOREL

Total consilieri locali

Prezenli

Pentru

impotrivd

Ab!ineri

Neparticipare la vot

2ex.MB/CV/CG conline 3 pagini qi anexe

CONTRASEMNE A7,A
SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA
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Anexanr. 1 laHCLnr. tC/ AOZZ

METODOLOGIE DE LUCRU

Privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor domiciliate
pe raza municipiului Sebeq

Prezenta metodologie reglementeaz[ la nivelul Direcliei Generale de Asistenfd Social6,
Medical[ gi Comunitar[ Sebeg prin care se pot acorda ajutoarele pentru plata chiriei persoanelor
singurelfamiliilor domisiliate pe raza municipiului Sebeg.

Cap. L Cadrul legal general
(1) Legea nr. 2921201 I a asisten[ei sociale, cu modificdrile pi complet[rile ulterioare;
(2) Legea nr. 41612001 privinde venitul minim garantat, cu modificdrile gi complet5rile

ulterioare;
(3) HG nr. 50/2011 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

nr.41 6/201 I privind venitul minim garantat;
(4) HG nr.77812013 pentru moficicarea gi completarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.4l6l200l privind venitul minim garantat, aprobate prin HG
nr.50/20 I 1 , a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277 l2}l0
privind aloca[ia pentru sus]inerea familiei, aprobate prin HG nr.38/2011 gi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.701201 t privind m[surile de protec]ie
socialE tn perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 92012011;

(5) Legea nr.l1612002 privind prevenirea pi combaterea marginalizarii sociale;
(6) HG nr. 114912002 de aplicare a prevederilor Legii nr.l1612002 privind prevenirea gi

combaterea marginal izdri i ulterioare;
(7) OUG nr.70l20ll privind m6surile de protecfie social5 in perioada sezonului rece, cu

modificfirile gi complet[rile utlerioare;
(8) Legea nr. 44812006 privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

cu modificflrile gi complet[rile ulterioare;
(9) Legea 11411996 privind locuinlele, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
(1O)Legea nr. 21712003 pentru prevenirea gi combaterea violenfei in familie, republicatfl, cu
modific[rile gi completflrile ulterioare;
(l l) OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modific6rile gi complet5rile

ulterioare;

Cap.fl. Scop
Prevenirea gi combaterea marginaliz[rii sociale a persoanelor/familiilor cu domiciliul pe

raza municipiului Sebep, care se confrunt[ cu absenla unu minim de condilii sociale de via[6,
prin facilitarea accesului la o locuinfd pe o perioadfl determinatd, conform prevenderilor legale in
vigoare, cu privire la persoanele marginalizate social sau aflate tn risc de marginalizare sociald.

Cap.III. Obiectiv
Asigurarea accesului la locuinf[ pe o perioadd determinat6 prin subvenlionarea chiriei

pentru persoanele/familiile din grupul [int[ care fac parte din prezenta metodologie, pentru o
perioad[ de pdnd la 12luni.



Cap.IV. Definifii
Art- f . in sensul prezentei metodologii, in conformitatea cu Lege a nr.Zg1l11ll a asistenfei
sociale, cu modificflrile gi completErile ulterioare gi Legea nr. tGtzOOZ privind prevenirea gi
combaterea marginalizdrii sociale, cu modificflriie gi completarile ulterioare, se definesc
urm6torii termeni:

t Sistemul nafional de asistenff, sociald reprezintfl ansamblul de institulii, mdsuri gi acfiuni
prin care statul, reprezentat de autoritEtiile administrafiei publice ientrale, pi**u* qi
societatea civil[ intervin pentru prevenirea, limitarea sau inl[turarea efectelor iemporare
ori permanente ale situaliilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociald a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunitElilor;

o Asistenfa socialfl, prin mflsurile gi acfiunile specifice, are drept scop dezvoltarea
capacitfl1ilor individuale, de grup sau colective pentru asiguraria nevoilor sociale,
crepterea calitafii vietii gi promovarea principiilor de coeziune glincluziune social[;o Beneficiile de asisten!fl social[ reprezintd o formE de suplimentare sau de substituire a
veniturilor individuale/familiale obtrinute din muncd, in u*d*r*u asigurdrii unui nivel detrai mini*l|, precum gi o form[ de sprijin in scopul promovarii iicluziunii sociale gi
cregterii calitElii vie{ii_anumitor categorii de persbane ale cflror drepturi sociale suntprevflzute expres de lege; beneficiile de asistenlfl social5 acordaie de autoritfl1ile
administratiei publice locale se stabilesc in bani sau in natur[ gi sunt mflsuri
complementare celor prevflzute la alin.(2), sus[inute din bugetele locale;t Beneficiarul/solicitanful.reprezintd persoana care primepte beneficii de asisten![ socialfl
giisau , dup6 caz, servicii sociale;

e Domiciliul reprezintd,adresala care persoana declard cf, are locuinfa principald, trecut6 gi
tn documentul de identitate al persoanei;

' Locuirea reprezinta faptul de a trdi pe raza unei unitali administrativ-teritoriale fErd a
define o locuinfE principalfi sau secundard;

' Re$edinfa reprezint[ adresa Ia care persoana fizicfl declarfl c6 are locuin]a secundar d", alta
decat cea de domiciliu;

' Persoanele fErE addpost reprezint[ o categorie socialfl format[ din persoane singure orifamilii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar,
economic, juridic ori din cauza unor situalii de forfE major[, trEiesc in stradfi, locuiesc
temporar la prieteni sau cunoscufi, se aflfl in incapacitate ie a susfine o locuinfd in regimde inchiriere ori sunt in risc de'evacuare, se afie in institulii sau pentenciare de undeurmeazi ca, in termen de 2 luni, sf, fie externate, respectiv eHLerate gi nu au domiciliu orit.regeolnla;

' Persoanele vfirstnice sunt persoanele care au implinit vflrsta de 65 ani;
' Persoana marginalizatil 

19.cia] 
este persoana care beneficia zd devenit minim garantat sauface parte dintr-o familie benefiiiar6 de venit minim garantat, in condiliile Legiinr'41612001 gi se aflfi in cel pulin doufl dintre urmdtoarele siiualii:

a. Nu are loc de munc6;
b. Nu are locuinfd in proprietate sau in forosinfa;
c. Locuiepte in condilii improprii;
d' Are unul sau mai mulli copii in intrefinere sau face parte dintr-o familie cu

mulli copii in intrefinere;
e. Este persoan[ v6rstnicE, fEr6 susfinEtori legali;



f. Este incadratf, in categoria persoanelor cu handicap sau invatiditate;
g. Are in intrefinere o persoan[ incadratd in categoria persoanelor cu handicap

h fl*#:;i:TH:ilHi:?iffi f Tiiiil;lrJ"
t Procesul de incluziune social[ repezintE ansamblul de mdsuri gi acfiuni multidimensional din

domeniile protec[iei sociale, ocupdrii fo4ei de munc6, locuirii, educa[iei, sdn[tfiii,
informflrii-comunicfirii, mobilitalii, securitElii, justifiei gi culturii, destinate combaterii
excluziunii sociale gi asigur6rii participflrii active a persoanelor la toate aspectele economice,
sociale, culturale gi politice ale societ6fii;

' Sdrdcia reprezint[ starea unei/unui persoane/familii/grup/comunit[1i manifestat[ prin lipsa
resurselor strict necesare cumpflrf,rii bunurilor gi serviciilor considerate a asigura nivelul
minim de trai intr-o anumit[ perioadd de timp, raportat Ia condifiile socio-economice ale
societ6li. Pragul de s6r5cie reprezint6 cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru
stabilirea acestuia sunt influenfate de nivelul general al costului viefii, precum gi a politicilor
sociale adoptate;

' Situalia de dificultate este situalia in care se aflfl o persoanfl care, la un moment dat, pe
parcursul ciclului de via!5, din cause socio-economice, de sdndtate gi/sau care rezultfl din
mediul social de via{6 dezavantajat, qi-a pierdut sau limitat propriile capacitdli de integrare
social. in situalia ds dificulatate se pot afla familii, g*puri de persoane pi comunir6ti, ca
urrnare a afectflrii majorit[tii membrilor lor;

o Prin familie se ?ntelege soful pi sofia sau soful, so[ia gi copiii lor necasdtori]i, care au
domiciliul ori repedinla comun[ tnscrisfl in actele de identitate gi care se gospod6resc
impreun[;

o Se asmilieazil termenului familie, bdrbatul gi femeia nec6s[tori1i, cu copiii lor gi ai fiec[ruia' 
dintre ei, care locuiesc pi gospod[resc impreund, dac6 aceastea se conse mneazd in ancheta
social6;

' Familia extins6 desemneazd copilul, pfirintii pi rudele acestuia p6n6 la gradul IV inclusiv;
' Termenul familie monoparentalE desemneazfl familia format din persoana singur6 gi

copilul/copiii aflafi in intrefinere gi care locuiesc impreun[ cu aceasta;
o Prin persoanE singurd, se intelege persoana care se afl6 in una dintre urm6toarele situalii:a. Este necdsdtorit[;
b. Este vflduvd;
c. Este divorfatfl;
d. Al cdrei soflsofie este declarat/declaratfi dispErut/disparutfl prin hot6r6re judecfltoreasc6;
e. Al cdrei so(sofie este arestat/arestatE preventiv pe o perioadA mai mare de 30 de zile sau
execut6 o pedeapsd privativd de libertate gi nu particip[ia intielinerea copiilor;
f. Nu a implinit vdrsta de l8 ani gi se aflfl in una dintre situatiile pr.uar,rte Ia lit. a), e);g. A fost numitfl tutore sau i s-au incredinfat ori dat in plasameni unul sau mai mul{i copii gi
se aflE in una dintre situaliile prevEzute la lit. a), e).

' Prin termenul copil se tntelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani gi nu a
dobdndit capacitatea deplin[ de exerciliu, in condifiile legii;

o Persoanele cu handicap sunt acele persoane clrora mediul social, neadaptat deficienfelor
lor fizice, senzoriale, psihice, mentale pi/sau asociate, le impiedicfl totai sau le limiteazfl
accesul cu $an$e egale la viala societdlii, necesitflnd mflsuri de protec{ie in sprijinul
integrErii pi incluziunii sociale.



Cap,V. Beneliciari
Art. 2. Cxegoriile sociale eligibile pentru a beneficia de ajutorul pentru plata chiriei sunt:

a. Tinerii in vfirstd de p6n[ la 35 de ani, persoane singure, provenifi din structurile
rezidenliale ale DGASPC Alba, de pe raza municipiului Sebeg, care au un venit net lunar
de pflnd la 1300 lei, cu respectarea prevederilor art. 16 din HG nr. 114912002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1 1612002 privind
prevenirea gi combaterea marginalizdrii sociale;

b. Persoanele singure gi familiile cu domiciliul pe raza municipiului Sebeg, cu v6rsta peste
35 de ani, aflate in evidenfa DGASMC Sebeg, care in urma anchetei sociale pot fi
incadrate in categoria persoanelor marginalizale social sau in categoria persoanelor aflate
in risc de marginalizare sociald cu un venit net lunar/membru de familie de p6nd Ia 1300
Iei inclusiv.

c. Victimele violenlei domestice care se afl5 in evidenfele serviciilor de specialitate din
cadrul DGASMC Sebeg gi care locuiesc efectiv pe raza muncipiului Sebeg, precum pi cele
care au beneficiat de servicii in adEposturi destinate acestei categorii sociale gi care nu
beneficiazd de alt sprijin locativ din partea statului sau a unor ONG-uri.

Art.3. Ajutorul pentru plata chiriei se acordd urmdtoarelor categorii in functie de veniturile
nete realizate:
a) Tinerii in vdrstd de pan[ Ia 35 de ani, persoane singure, provenili din structurile

rezidenliale ale DGASPC Alba, de pe raza municipiului Sebeg, Care au un venit net lunar
de pflnd la 1300 lei, cu respectarea prevederilor art. 16 din HG nr. ll4gl2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 11612002 privind
prevenirea gi combaterea marginatizdrii sociale;

b) Persoanele singure gi familiile cu domiciliul pe raza municipiului Sebeg, cu vdrsta peste
35 de ani aflate in evidenfa DGASMC Sebeq, care in urrna anchetei sociale pot fi
incadrate in categoria persoanelor marginalizate social sau in categoria persoanelor aflate
?n risc de marginalizare sociald cu un venit net lunar/membru de familil Oe pdnl la 1300
lei inclusiv;

c) Victimele violenlei domestice care se aflfl in evidenfele serviciilor de specialitate din
cadrul DGASMC Sebeg gi care locuiesc efectiv pe raza municipiului Sebep, precum $i
cele care au beneficiat de servicii in ad6posturi destinate acestei categorii sociale gi care
nu beneficiazd de alt sprijin locativ din partea statului sau a unor O1.{b-uri, care au venit
net lunar /membru de familie de p6n[ taJ:oo lei inclusiv.

Art.4. (1) Persoanele caro solicitfl acordarea ajutorului pentru plata chiriei trebuie s[
indeplineascil gi urmfltoarele condilii generale:

a- Solicitantul trebuie s[ fie cetfllean al UE gi sd aibfl domiciliul pe razamunicipiutui Sebeg
de minimum 24 luni anterior datei depunerii cererii;

b. Solicitantul, precum gi oricare alt membru major al familiei, de Ia caz la caz, nu are in
proprietate o locuinld;

c. Solicitantul, precum pi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz: nu are in
folosinf[ o locuin[fl din fondut locativ al Primflriei municipiului Sebeg;

d' Solicitantul, precum pi oricare alt membru major al familiei, d.e'lta caz la caz, nu a
instrdinat o locuin[d in ultimii l0 ani;



e. Solicitantul, precum gi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a
beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchiriere/construire de locuin{d sau alte
programe aprobate prin legislalia in vigoare;
(2) Nu pot beneficia de acest drept persoanele singure/familiile care delin unul sau mai
multe bunuri din lista bunurilor prev5zute HG nr.50/201 I pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.41 612001 privind venitul minim
garantat, cu modific[rile pi completdrile ulterioare.
(3) Persoanele singure/familiile care nu locuiesc in fapt pe raza administrativ[ a
municipiului Sebeg, depi au in actul de identitate inscris domiciliul in municipiul Sebeg,
nu pot beneficia de drepturile prevdzute in prezenta hot[rdre.

Art. 5. Ajutoarele pentru plata chiriei se vor acorda in limita fondurilor bugetare anuale aprobate
cu aceastfl destinafie in bugetul DGASMC Sebeq.

Cap. VI. Stabilirea/respingereaffncetarea dreptului la ajutor pentru plata chiriei
Cap. YI. 1. Stabilirea dreptului Ia ajutorul pentru plata chiriei

Art. 6. In vederea acordlrii ajutorului p_entru plata chiriei solicitanfii vor depune la registratura
DGASMC Sebeg o cerere-declaralie tipl, care va fi in mod obtigatoriu insolitd de documente
doveditoare privind componenla familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de
persoana singurd, precum gi alte documente privind situalia membrilor familiei (acte de stare
civild, declarafii notariale individuale, pentru fiecare membru major al famitiei, acte medicale,
dacd este cazul, etc).
Art-7. Vor putea face obiectul contractelor de inchiriere numai imobilele situate pe raza
municipiului Sebeg.
Art'8. Verificarea prealabild a indeplinirii condiliilor de eligibilitate se realizeazil de cfltre
DGASMC SebeE, pe baza cererii-declarafie, a informa]iilor ce se regflsesc in baza de date
definutd de DGASMC Sebeq, a informafiilor definute de autoritflti aG administra]ie publice
centrale gi locale.
Art.g- (l) in cazul in care in urma verificdrii prealabile rezult[ cd nu existd motive de respingere
a cererii se va proceda [a efectuarea anchetei sociale la adresa indicat6 de cfitre solicitant.
. (2) La data realizdrii anchetei sociale, solicitantului i se pot cere sd prezinte gi alte

documente doveditoare privind componenla familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau
de persoana singurE, precum gi de alte documente privind situatia membrilor, dacd aceste
documente nu pot fi ob{inute de DGASMC Sebeg din bazele de date mai sus menfionate.
Art.10. Dacd in urmfl anchetei sociale se constatfl c[ nu este indeplinit[ cei pulin una din
condiliile generale de acordare a ajutorului pentru plata chiriei, astfel ri* sunt prev[zute Ia art.4
din metodologie, s'e va proceda la respingerea cererii.
Art.ll. In vederea acordfirii ajutorului pentru plata chiriei, la nivelul DGASMC Sebe$ se va
constitui o comisie, prin dispozilie a directorului general, care va analiza fiecare dosar depus gi
va face propuneri tn consecintI.
Art.12. Modul de organizare pi funcfionare a comisiei se va stabili prin aceeapi dispozilie a
directorului general al DGASMC Sebeq.
Art'13. Propunerea de acordare a ajutorului pentru plata chiriei se va face de cdtre responsabilul
de caz, dupfl identificarea gi evaluarea nevoilor soiio-economice gi/sau medicale ale persoanei
singure/familiei care a solicitat sprijinul financiar, responsabil numit de catre directorul general

1 Modelul de cerere-dectaralie tip este cel in vigoare pentru acordarea unor drepturi de asisten!5 socialS



la data inregistrErii cererii. Responsabilul de caz va susline tn fata comisiei, solicitarea pentru
plata ajutorului, in baza celor constatate in teren qi actelor doveditoare.
Art.14. (1) Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi consemnate intr'un proces verbal de gedintd,
care va fi semnat de fiecare membru al comisiei.

(2) in baza rezolufiei comisiei, a anchetei sociale gi a referatului justificativ al
responsabilului de caz, va fi inaintatfl primarului municipiului Sebeg propunerea de emitere a
dispoziliei de acordareirespingere/incetare a ajutorului pentru plata chiriei.
Art'15. (l) Ajutorul pentru plata chiriei se acord[ lunar, pentru o perioad6 de maximl2 luni,
incepdnd cu data depunerii contrastului de inchiriere tnregistrat la Administralia Finan{elor
Publice la dosarul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei.

(2) Se accept[ doar contracte de inchiriere in unitdli locative conform destina[iei din
cartea funciard. Nu se acceptd mai mult de un contract de inchiriere tnregistrat in aceeagi unitate
locativfl. Nu se acceptE contracte incheiate cu rude de pdn6 la gradul al III-lea inclusiv.

(3) Contractul de inchiriere se va depune la sediul DGASMC Sebeg in termen de
maximum 2 Iuni de la emiterea dispoziliei primarului de stabilire a dreptului la ajutorul pentru
plata chiriei.
Art.16- Stabilirea dreptului la ajutor pentru plata chiriei se va rcalizaprin dispozilie a primarului,
care se va comunica titularului in termen de I5 zile de la emitere.
Art.L7. Cuantumul ajutorului pentru plata chiriei se stabilegte gi se acordfl conform criteriilor
pentru evaluarea situafiei socio-economice pi a punctajului acordat, tn limita bugetului anual
aprobat al DGASMC Sebeq.
Art.I8. Pe perioada acordErii ajutorului pentru plata chiriei, se vor efectua anchete sociale in
vederea verific[rii sub aspectul indeplinirii condi[iilor de acordare, trimestrial sau ori de cdte ori
este necesar.

Cap. VI.z. Criteriile pentru evaluarea situafiei socio-economice pi punctajul acordat sunt
urmltoarele:
Art.20. (1) Pentru persoanele singure/familiile
peste 35 de ani, care in urTna anchetei soc
marginalizate social sau alte persoane aflate in

, aflate in evidenta DGASMC Sebeg, cu varsta
iale pot fi incadrate in categoria persoanelor
risc de marginalizarc socialf,, cu domiciliul pe

raza munici iului S

Criterii Puncta
1.S socio-economici

Persoanfl incadratE in de sau invaliditateo 5
a validihandicapP lnincadrate de sauersoan#persoane tngrad tate,

1naflate
4p

2.Starea civilE
Familie extinsi cu 4 membri la ula 4
Familie m talIa

5

Familie I constituit6 uniune consensual[a J
Persoanfl sint

3. Numf,rul de co afla tn In ere
Nici un ila

I ita I
.2 ll 2



Jo I J

4 l1o 4
Peste 4 lla 5

4. v itu I et ediu Iuuar/m bru de fam ilieen n m em usa

0- 400 lei lunar/membru de familiet sau 5

401 - 900 lei lunar/membru de familie saua

901 - 1300 lei lunar/membru de familiea
1

>1300 lei lunar/membru de familieo calificINu

(2) in funclie de punctajul oblinut, cuantumul maxim al ajutorului pentru plata chiriei este
urmdtorul:
a. intre 4p -l0p - 500 lei;
b. > l0p - 1000 lei.

Art.2I. (l ) Pentru victimele violentei domestice care se afl[ in evidenfele serviciilor de
specialitate din cadrul DGASMC Sebeq gi care locuiesc efectiv pe raza municipiului Sebeg,
precum pi cele care au beneficiar de servicii in ad6posturi destinate acestei categorii sociale gi
care nu beneficiazd de alt in locativ din statului sau a unor OI.JG-uri:

(2) func[ie de punctajul obfinut cuantum ul maxim al ajutorului pentru plata chiriei este
urmdtorul:
a. intre 4p - l0 p - 500 lei;
b. > l0p - 1000 lei.

AYt.22. Cererile insofite de documente justificative se analiz eazdin ordinea inregistrdrii.

Cap.VI- 3. Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru plata chiriei

Art.23. Constituie motiv de respingere a cererii de acordare a ajutorului pentru plata chiriei
urmfitoarele:

Criterii
l.Situa socio-economicf,

Persoand incadrat6 in de sau invaliditatea
5

o diinvalihandicapincadrate IN dePersoanE/persoane sau tategrad
aflate tn

4p

2.Starea civilE
Victim5 cu membri i din familia extins6 la IIt

3
Victimfl cu 1 sau mai mule

Victimdt I
3, Irlumflrul de afla IN IN ere

Nici un ila

a I I
t 2 2
I 3 J
a 4 4

Peste 4t
5



a. Nerespectarea condiliilor generale de eligibilitate;
b. Refuzul de a oferi informafiile solicitate sau de a pune la dispozilie documentele necesare

in vederea finaliz6rii anchetei sociale, in termenul indicat de responsabilul de caz.

Art.24. Respingerea dreptului la acordarea ajutorului pentru plata chiriei se va realiza prin
dispozilia primarului, la propunerea motivatd a DGASMC Sebeq. Disp ozilia se va comunica
solicitantului in termen de 5 zile de la emitere.

Cap.vl.4. incetarea dreptului la ajutorul pentru plata chiriei

Art.25. (1) incetarea dreptului la ajutor pentru plata chiriei intervine:
a. La cererea solicitantului;
b. La implinirea termenului panfl la care s-a acordat ajutorul;
c. La data constatdrii neindeplinirii condifiilor de acordare;
d. Refuzul a doufl oferte de angajare din partea AJOFM Sebes sau facilitate de DGASMC

^ Sebeq.
(2) Incetarea dreptului la ajutorul pentru plata chiriei se va realiza prin dispozilie a primarului.
Dispozilia se va comunica solisitantului in termen de 5 zile de la emitere.
(3) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea/neindeplinirea criteriilor de eligibilitate
se vor efectua anchete sociale tn termen maxim de 5 zile lucrfltoars.
(4) in situalia in care, tn uffna anshetei sociale efectuate, se constatd cf, titularul nu mai
indeplinepte condiliile de eligibilitate, se va dispune incetarea dreptului la ajutor pentru plata
chiriei $i, dupfi caz, se va proceda la recuperarea sumelor pl[tite necuvenit, de- la titularul
ajutorului, in conditiile legii.

C"p. VII. Obligafiile solicitanfilor/beneficiarilor

Art-26. La completarea cererii-declaralie, titularul are obligalia de a menliona corect
componenfa familiei, precum gi veniturile membrilor aeesteia.
Art.27, (l) Orice modificare a condiliilor sau criteriilor care au stat Labazaacorddrii dreptului la
ajutorul pentru plata chiriei, se comunicE de cdtre solicitant cfltre DGASMC Sebeq in scris, in
termen de 2 zile lucr6toare de la producerea acestora.

(2) Nerespectarea prevederilor de Ia alin, (1) atrage dupE sine incetarea dreptului la
ajutorul pentru plata chiriei.
Art'28. Proprietarul/proprietarii locuinfei impreun6 cu titularul ajutorului pentru ptata chiriei vor
incheia un contract de inchiriere, pe care il vor inregistra la Administrfia Finanlelor Publice, iar
durata contractului va fi cel pufin egal[ cu perioada pentru care s-a acordat ajutorul pentru plata
chiriei.
Art' 29. Copia dupi contractul de inchiriere, inregistrat la Administralia Finanlelor Publice, va fi
depusd de c[tre titularul ajutorului de plat6 a chiriei la sediul DGASMC Sebeq in maximum 2
luni de la data emiterii dispoziliei primarului de acordare a dreptului pi in termen de l0 de zile se
va face dovada flotantului la acea adresE.
Art.30' in cazul neindeplinirii acestei obligalii, dispozilia de stabilire a dreptului la ajutor pentru
plata chiriei inceteaz[ de drept la data implinirii termenului prevflzut la art. i5, alin (3j.
Art. 31. Plata utilitalilor ii revine exclusiv beneficiarului.



Art'32' Persoanele singure pi persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului pentru platachiriei, apte de munc[, care declar[ cE nu realizeaza nici un venit, au obligalia:a' De a participa la programe de ocupare organizate de AJOFM sebes, DGASMG sebeg.b' Dac[ in intervalul de 3 luni de la data_acordarii ajutorului pentru plata chiriei nu reu$esc
sd se integreze pe piafa muncii, au obligatia de a participa^la acliuni gi lucr6ri de intereslocal, Ia solicitarea primarului. ' I --r- -. --

Art'33' Prin "p-ersoan[ apt6 de munc5" se intelege persoana care indeplinegte cumulativurmfitoarele condilii:
a' Are vdrsta cuprins[ intre l6 ani pi vdrsta standard de pensionare;b' Nu urme azd o formd de invdfEmdnt, cursuri de zi, prevdzute de lege;c' Are starea de s5n[tate gi capacitatea fizicd gi psitricfl corespu#atoure, care o fac aptdpentru prestarea unei munci.

Art'34' Fac exceplie de la indeplinirea acestei condifii persoanele apte de muncd gi care se afld inuna dintre urm[toarele situafii:
a' Asigurd cregterea 9i ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in v6rstfl depdn[ la 7 ani .

b' Asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat saupersoane vdrstnice dependente care nu benifi ciazd, de asistent p*isonal sau ingrditor ladomicilu, in baza anchetei sociale de cdtre serviciulul de spe"iaiitate a DGASMC Sebeg,tn condifiile legii;

!. Participd Ia un program de pregdtire profesionar[;d' se afl6 in incapacitate temporar[ saupermanentfi de munc6, iar aceasta este doveditfi prinprezentarea, in original, a unui certificat medical emis de Comisia de Exp*rtiza aCapacitdtii de MuncE;
e' Femeile insdrcinate, de Ia data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care dinmotive medicare nu pot presta orele de muncd.

Art'35' Numdrul de ore, ai aciiuni sau lucriri de interes local care trebuie efectuate de acestepersoane' cd urnare a acordf,rii ajutorului pentru plata chiriei, se calculeaz[ dup5 formlaprevazutd in anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.4l 6/2001, astfel:

166 x cuantum ajutor de plat[ a chirieiNumdr ore de muncd -
Salariul de baz5 mlnlm brut pe [ar[ garantat in plat6(l) 166 ore reprezintE numErul de ore medii aferente salariului de bazd minim brut pe tar6garantat in plat6. NumErul de ore se modificd anual.

(2) Salariul de baz6 minim brur pe tar6 garantat in platfl este cel aprobat prin hot6r0re aGuvernului Romdniei. in prezent, potrivit prevederilor HG nr.l07112021, salariul de baz[m inim brut pe [ar[ garantat in plat6 este de 2550 lei.
Ex. tn cazul unui ajutor pentru plata chiriei stabilit in cuantum de 1000 lei/lun[, num[rulde ore ce trebuie efectuate tn interesul comunitelii locale este de:

166 x I.000
= 65,09 ore/lund

2550
Art' 36' Numdrul de ore, de acfiuni sau lucr6ri de interes local care trebuie prestate de acestepersoane' in limita unui num6r de 40 de ore/s[ptrmdnd, se efectuea zd in cadrul serviciilor gidirecliilor cuprinse in pranul de acfiuni gi lucrflri de interes rocar.



Art.37. Dupd efectuarea orelor de munc[, pontajul activit[1ilor desfHgurate in interesul
comunitfl{ii pentru fiecare persoan6 in parte se va comunica in scris cfltre DGASMC Sebeq
Art.38, In situalia in care persoana repartizat[ pentru efectuarea orelor de munc[ (acfiuni gi
lucrflri de interes local la solicitarea primarului) se anagaj eazd cu forme legale, in perioada in
care desfEgoar6 aceste activitEli, gi face dovada prin prezentarea la DGASMC Sebeq a unei
adeverinfe in orginal emis[ de anagajator, obligalia de a presta orele de muncd in interes local
inceteaz[.
Art.39. Persoanele singure/familiile care au in componen[[ persoane care declard c[ nu
realizeazd venituri, vor prezenta o adeverinffl emisA de AJOFM, din care s[ reiasfl c[
persoana/persoanele in cauzd s-au inregistrat in vederea ocup[rii unui loc de munc6 sau pentru a
urma cursuri de calificare/recalificare.
Art.40. Dac[ nu se respecta obliga{ia de a efectua integral orele de munc[ in interes local sau
refuzd nejustificat dou6 oferte de muncd facilitate de DGASMC Sebeg, dreptul la ajutorul pentru
plata chiriei inceteazi. Titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei
inscrigi la dosar nu vor putea accesa ajutorul pentru plata chiriei.

Cap.VIII. Acordarea efectivfi a ajutoarelor pentru plata chiriei

Art'41. Ajutorul pentru plata chiriei se acordd. in limita sumei maxime corespunzf,toare
punctajului obliunut, pe o perioad[ de maximl2 luni.
Art.42. Sumele acordate cu titlul de ajutor pentru plata chiriei se vor pl6ti direct
proprietarului/proprietarilor locuintei, prin transfer bancar in contul specificat in contractual de
inchiriere.
Art.43. Plata se va face in baza dispoziliei de acordare a ajutorului pentru plata chiriei, a copiei
dupi contractual de inchiriere inregistrat la Administra[ia Finanlelor Publice Sebes precu* gi a
declaratriei pe proprie rfispundere din partea chiriagului din care sd reias[ faptul cd efectiv
locuiegte in imobilul mengionat tn contractul de inchiriere.
Art.44. In cazul in care se constatd cE ajutorul a fost acordat in mod necuvenit (ex. titularul
ajutorului a p6rflsit spaliul locativ ocupat gi locuiegte la altd adresd), acesta va fi recuperat in
condiliile legii.
Art.45- Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor de plat[ a chiriei se face de cdtre
DGASMC Sebeq, tn baza dispoziliei primarului, care se comunic[ debitorului in termen de 5 zile
de la emitere.

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBE$
VLAD CRISTINA ELENA

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONS. LOCAL BOGDAN G 
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Anexa nr.Zla HCL 
"r. "2-O/302V

CONSILIUL LOCAL SEBE$ Y _ ^.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SoCIALA, MEDICALA $I COMLINITARA SEBE$

planul de ac{iuni qi lucriri de interes local pentru persoane adulte apte de muncd, beneficiare ale ajutorului pentru plata chiriei

Nr.
crt.

Lucr[ri de executat Nr.
ore/lund

Nr. persoane Perioada Responsabil

1 Serviciul Publis de
Administrarea
Patrimoniului

Menfinerea cur[[eniei Ei a efectulrii
lucririlor de intre{inere in subsolul

clEdirilor primdriei, a curfilor, a spafiilor
verzi adiacente si [a mutarea unor piese de

mobilier
Cur[fenia unor parcuri, zone de agrement

Ei terenuri virane de gunoaie. Cur6{at

manual al zApezii qi a ghe{ii pe suprafe{e

care nu 
"t.r1ffiff,*"telor 

de

2.

Curflfenia unor parcuri, zone de agrement

terenuri virane de

-J

R6zuit manual lasate4
lor evacuare de bunuri5

6 Direcfia Generalfl de

Asisten{E Socia[[,
Medicalfl qi

Comunitard

produse POAD

7 ONG - parteneri
publici privefi_

Igienizarea spafiilor

/I, PRB$EDINTE DE $EDINTA

frff coNS. LocAL BoGDAN GATNARYIoREL
SECRETAR GENERAL MTINICIPIUL SEBE$

VLAI} CRISTINA ELENA


