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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6  
S.T. 941/11.11.2019 
 
                 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni de interes local în vederea  

repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18504/08.11.2019 întocmit de către 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare 
al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului 
Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/200 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2)       
lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă pentru anul 2020 Planul de acţiuni de interes local în vederea 
repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare a                 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
 Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevăzute în Anexa, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            AVIZEAZĂ                
                      pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.a) 
                                                                                           din O.U.G. nr.57/2019 
                 SECRETARUL SECTORULUI 6, 
                                                                                           
         

  Demirel Spiridon  
 
 
 

Nr.:                                          
Data:    
                                       

 



 
 
 
 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18504/08.11.2019  

întocmit de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 prin care se solicită aprobarea Planului de acţiuni de interes local 
pentru anul 2020 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele 
apte de muncă, beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001  
privind venitul minim garantat prin care primarii au obligaţia să întocmească 
un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă, care se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 
 Luând în considerare toate aceste aspecte, supun spre dezbatere și  
aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni de interes local în vederea 
repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii                 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
 
 

PRIMAR,  

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  



 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC  
ŞI  

DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, 

Cod fiscal : 4364349; Tel: 021-410.24.30 
Tel/fax: 021-410.16.81/021-314.18.26; 

 

 
 COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  Având în vedere prevederile art.6, alin. (7) din Legea 

nr.416/2001 – privind venitul minim garantat: “ Primarii au obligaţia să 

întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa 

efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică 

a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori 

lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se 

aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările 

venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor 

de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi 

reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului 

local.” solicităm aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru 

anul 2020 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte 

de muncă, beneficiare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Ţinând seama de aceste considerente, supunem spre aprobare 

prezentul Raport şi înaintarea către Consiliul Local Sector 6 a 

Proiectului de Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de 

acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru 

persoanele apte de muncă, beneficiare a Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

DIRECTOR GENERAL 

CRISTIAN TUDOR 


