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CAMERA UEPUTATILOR SENATI L 

LFCF. 
privind acurdarca unci alocaţii de sprijin in vederea achitării chirici in cazul persoanclor şi 

familiilor cu rise dc culnerabilitate socială ridicat 

Parlamcntul Romănici adoptă prezvnta Icgc. 

Articol I. In scnsul prezentci Icgi, tcrrrtenii şi c:tpresiilc de mai jos au următoarcle scmnificalii: 
- persorrnă singnr3: este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. locuieştc singură şi nu se mai 
află in intreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vărsta cuprinsă intre 16 şi I R ani. care locuieşte 
şi se gospaiăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din 
I.egea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare: 
-jmnitie: constituie o familie persoanelc aflate in una dintre umiătoarele situaţii: 
1. soţ şi soţie. căsătoriţi in condiţiile legii. care locuiesc impreună; 

2. suţ şi soţic cu copiii lor nccăsătoriţi, aflaţi in intreţincre cu vârsta de până Ia 18 ani sau de până la 
26 dc ani pentru cci care urmează u formă dc invăţărnânt - cursuri dc zi, organizată potrivit Icgii, Cu 

domiciliul ori reşedinţa comună inscrisă in actele de identitate şi care locuiese impreună; 

3. fraţii fără copii. care gospodăresc impreună şi au domiciliul sau reşedinţa comună, separat de 
domiciliul oil reşedinţa părinţilor: 

d. părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc Cu copiii Jul/Jar necăsătoriţi aflali in intrepnerc, cu vârsta 
do peste 18 ani şi care au certifcat de persoană incudrată într-un grad do handicap/dizabilitate 
accentuat/ă sau gran/ă; 

5. familiile monoparentale Rrrmate dintr-un adult şi copilul/copiii aflaţi in intreţincre. in vârstă de 
până la I8 ani sau de până la 26 de ani pentru cci care urmează o fiirmă dc invăţăntânt - cursuri de 
zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc impreună: 
Adultul din familia monoparentala poate fi: 

a. văduv; 

b. divorţat: 
cal cărei soţ/soţie este declaraUdeclarată decedaUdecedată prin hotărâre judecătorcască: 
d. al cătri so{lsoţie se atlă in una dintre situaţiile prcvăzute la art. 178 lit. clsau d) din Legea 
nr. 287/2009. republicală. cu modificările ulterioare; 
e. al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe u perioadă mai mare de 30 de zilc sau 
erccută u pedeapsă privativă de libertate şi nu participă Ia intrepnerea copiilor; 



C a liist numită tutore sau i s-au incrediniat 
on dat in plasament until sau mai mulp copii şi 

se atlă in una dintre situaiiile prec'ă-z.ute mai sus. 

Arricolul 2. Lc>Latarii. persoane fizice care dciin un contract Je inchiricre al unui imohil cu 
Jcsunaiia de IocuiniĂ primese o aloeaiie de sprijin in cederea achitării chiriei pentru acest imobil in 
'aloare Je maxim 750 Ici lunar, fără ca această alocaiie s3 depăşească insă valuarea chirici lunare. 
In cazul in care contravaluarea chiriei lunare. conform contractului Je inchiriere. cste mai mică de 
750 lei. alocaiia va Ii eeală cu valoarca chiriei lunato. 

Articolul 3. Pentru a henelicia de alocaiie de sprijin in cederea achitării chiriei, meniiunată la 
articolul _', locatarii trehuie să indeplinească cwnulativ următoarele condiiii: 
a. au tin v'enit net pe mcmhru al familiei sau personal, in cazul persoanelor singurc, ccl mutt egal cu 
Indicatorul Social de Referinlă (ISR) calculat pentru lunile in care primesc alocaiia dc sprijin in 
vcvlerea achitării chirici. 
b. au un contract de inchiriere in derulare la momentul solicitării alocaiiei de sprijin in vederca 
achitării chirici Jar incheiat inainte de instaurarca stării de urgcniă. 
C. tlu dclin nicio locuinlă in pmprietate. 
d. nu dispun de flick) altă formă dc ajulur destinată locuirii din parlea statului sau a angajatorului 
prevăzută de lege 

Articolul 4. (1) Alocaiia Je sprijin in vederca achitării chirici se acordă pe imreaea perioadă a stării 
Je urgeniă precunt şi 3 luni după incetarea acestcia. Jour dacă contractul de inchiriere aflat in 
derulure rămănc calabil şi locatarii inJeplinesc condiiiile dc eligihilitate meniionate la articulul 3. 
pentru lunile pentru care tor primi alucalia de spriiin in vcdcrea achitării chiriei. 

(2)ln cazul in care slarea de urgeniă no acoperă intcgral perioada de 30-31 de zile. 
atcrentă unci luni calendaristice. alocaiia de sprijin in vederea achitării chirici se ca acorda 
1laciionat pentru respectiva lună, proporiional cu perioada in care a fost dccretată starea de urgcniă. 
rapunat la numărul Jc zile al acelei luni. 

Articolul 5. In termen de maxim 5 zile de la data publicării prczentci legi in \7onitorul Oticial al 
Românici. (iucernul Rumănici va elabora nunncic metodologice cfe puncre in aplicare a prczcnlei 
legi, cc vor fi aprohate prin hotărâre a(iuvemului. 

Preşcdintcle Camcrci Ucputaiilor, Preşedintele Senatului 


