
BIROUL EVIDENȚĂ LOCUINȚE SOCIALE  

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordinea 

directorului general adjunct protecţie socială) 

 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 

a. gestionează activitatea de întocmire a contractelor de închiriere și obținerea 

semnăturilor și avizelor necesare conform prevederilor legale în vigoare; 

b. gestionează activitatea de calculare/recalculare a chiriei, pentru chiriașii din locuințele 

sociale aflate în administrarea DGASPC Sector 1; 

c. emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările cu privire la calcularea chiriei și/sau  

întocmirea dosarului pentru încheierea /prelungirea /modificarea contractului de 

închiriere, provenite de la chiriașii din locuințele sociale aflate în administrarea 

DGASPC Sector 1; 

d. asigură consiliere și orientare în domeniul său de activitate pentru beneficiarii din  

locuințele sociale aflate în administrarea DGASPC Sector 1; 

e. informează și/sau notifică chiriașii cu privire la aspecte legate de calcularea/recalcularea 

chiriei, întocmirea/completarea dosarului pentru încheierea/prelungirea/modificarea 

contractului de închiriere precum și cu privire la măsurile ce se impun ca urmare a 

nerespectării de către aceștia a clauzelor contractuale; 

f. monitorizează și actualizează dosarele pentru  locuințele sociale  aflate în administrarea  

DGASPC Sector 1; 

g. constituie și actualizează baza de date cu privire la chiriași, contractele de închiriere , 

valoarea chiriei, pentru locuințele sociale aflate în administrarea DGASPC Sector 1; 

h. transmite Direcției Economice documentația necesară în vederea încasării chiriei; 

i. colaborează cu alte compartimente din cadrul DGASPC Sector 1 în domeniul său de 

activitate; 

j. asigură relaţia cu Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și 

de necesitate  constituită conform Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

k. asigură relaţia cu societatea desemnată pentru prestarea serviciilor de administrare a 

imobilelor aflate în proprietatea instituţiei, care au destinaţie de locuinţe sociale; 

l. fundamenteaza proiectele de dispoziții ale directorului  general  precum și proiectele 

referatelor de aprobare ale hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare 

Consiliului Local  al Sectorului 1, în domeniul său de activitate; 

m. asigură ducerea  la îndeplinire a  hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

domeniul său de activitate; 

n. elaborează rapoarte  și /sau răspunsuri  către alte instituții în domeniul său de activitate; 

o. îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini la solicitarea directorului general adjunct protecție 

socială precum şi a directorului general DGASPC Sector 1, care au legătură cu 

specificul activităţii serviciului şi al Direcției Generale şi pune în aplicare actele 

normative în vigoare, specifice domeniului de activitate. 
 


