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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului  de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure 

/familiilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Braşov 
 

 
 Consiliul  Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă în data de 
…………………….…; 
 Analizând Referatul de aprobare nr. 6140 din 18.01.2021 al Primarului Municipiului 
Brașov, în calitate de inițiator, 
 Având în vedere prevederile art. 9, alin. (1), lit. a), art. 11, lit. b), art. 15, alin. (3) și art. 53, 
alin. (2) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
art. 4, alin. (2), art. 25, alin. (1) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 84, alin. (5) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) şi q), art. 139 alin 
(1), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul privind aprobarea Regulamentului  de acordare a ajutorului pentru 
plata chiriei persoanelor singure /familiilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Braşov, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2  Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov va asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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