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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind acordarea unei alocatii de sprijin in vederea achitarii chiriei in cazul 
persoanelor §i familiilor cu rise de vulnerabilitate sociala ridicat

Senatul adopta prezentui proiect de lege

Articol 1. in sensul prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos au 

urmatoarele semnifica^ii:
-persoand singurd: este persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuie§te 

singura nu se mai afla in intre^inerea parinli lor, precum persoana cu varsta 

cuprinsa intre 16 §i 18 ani, care locuie§te §i se gospodare§te singura §i are 

capacitate de exerci^iu anticipate, potrivit prevederilor art.40 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
-familie: constituie o familie persoanele aflate in una dintre urmatoarele 

situalii;
1. sol solie, casatorili in condiliile legii, care locuiesc impreuna;
2. sol §i solie cu copiii lor necasatorili, aflali in intrelinere cu varsta de 

pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de 

invalamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori re§edinla 

comuna inscrisa in actele de identitate §i care locuiesc impreuna;
3. fralii fara copii, care gospodaresc impreuna §i au domiciliul sau 

re§edinla comuna, separat de domiciliul ori re§edinla parinlilor;
4. parintele/parinlii care locuie§te/locuiesc cu copiii lui/lor necasatorili 

aflali in intrelinere, cu varsta de peste 18 ani §i care au certificat de persoana 

incadrata intr-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/a sau grav/a;
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5. familiile monoparentale formate dintr-un adult §i copilul/copiii afla^i in 

intre^inere. in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care
A

urmeaza o forma de Inva^amant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, §i care 

locuiesc §i gospodaresc impreuna;
Adultul din familia monoparentala poate fi:

a. vaduv;
b. divor^at;
c. al carei so^/so^ie este declarat/declarata decedat/decedata prin hotarare

judecatoreasca;
d. al carei so^so^ie se afla in una dintre situa^iile prevazute la art. 178 lit.c) 

sau d) din Legea nr.287/2009, republican^, cu modificarile ulterioare;
e. al carei so^/so^ie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare 

de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate §i nu participa la 

intrelinerea copiilor;
f. a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau 

mai mul^i copii §i se afla in una dintre situa^iile prev^ute mai sus.

Articolul 2. Locatarii, persoane fizice care de|in un contract de inchiriere al 
unui imobil cu destina^ia de locuin^a primesc o aloca^ie de sprijin in vederea 

achitarii chiriei pentru acest imobil in valoare de maxim 750 lei lunar, fara ea 

aceasta aloca^ie sa depa§easca insa valoarea chiriei lunare. In cazul in care 

contravaloarea chiriei lunare, conform contractului de inchiriere, este mai mica de 

750 lei, aloca^ia va fi egala cu valoarea chiriei lunare.

Articolul 3. Pentru a beneficia de aloca^ie de sprijin in vederea achit^ii 

chiriei, men^ionata la articolul 2, locatarii trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii:
a. au un venii, net pe membru a! familiei sau personal, in cazul 

persoanelor singure, cel mult egal cu Indicatorul Social de Referinta (ISR) calculat 
pentru lunile in care primesc aloca^ia de sprijin in vederea achitarii chiriei.

b. au un contract de inchiriere in derulare la momentul solicitarii
alocaliei de sprijin in vederea achitarii chiriei dar incheiat inainte de instaurarea 

starii de urgen^a.
c. nu de^in nicio locuinia in proprietate.
d. nu dispun de nicio alta forma de ajutor destinata locuirii din partea 

statului sau a angajatorului prevazuta de lege.
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Articolul 4. (1) Aloca^ia de sprijin in vederea achitarii chiriei se acorda pe 

intreaga perioada a starii de urgen^a precum §i 3 limi dupa incetarea acesteia, doar 

daca contractul de inchiriere aflat in derulare ramane valabil §i locatarii indeplinesc 

condi^iile de eligibilitate mentionate la articolul 3, pentru lunile pentru care vor. 
primi alocafia de sprijin in vederea achitarii chiriei.

(2) in cazul in care starea de urgenfa nu acopera integral 
perioada de 30-31 de zile, aferenta unei luni calendaristice, aloca^ia de sprijin in 

vederea achitarii chiriei se va acorda ffacfionat pentru respectiva luna, proportional 
cu perioada in care a fost decretata starea de urgen^a, raportat la num^l de zile al 
acelei luni.

Articolul 5. in termen de maxim 5 zile de la data publicarii prezentei legi in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Guvemul Romaniei va elabora normele 

metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotarare 

a Guvemului.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat m forma inifiala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

p. PRE$EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc
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