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ANEXĂ 
la H.C.L. Sector 6 nr…………………. 

 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 

Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.50/2011 de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare; 
 

I.Părțile: 
a). Primăria Sectorului 6, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, 

reprezentată de Primarul Sectorului 6 – CIPRIAN CIUCU, 
 
b). Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană - Sector 6, cu sediul în 

Bucureşti, Str. Av. Gheorghe Caranda nr.9, Sector 6, reprezentată de Director General – 
Maxim Ioan-Ovidiu, 

 
c). Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu sediul 

în Bucureşti, Str.Cernişoara nr. 38-40, reprezentată de Director General – Gabriela 
SCHMUTZER,  

 
Au convenit la încheierea prezentului protocol, în următoarele condiții: 
 
II. Obiectul Protocolului: 
  

1. Prezentul protocol va stabili sarcinile părților față de obligația prevăzută la art.6, 
alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare, ca una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social de a presta lunar la solicitarea primarului, acțiuni sau 
lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea 
normelor de securitate și igienă a muncii. 

2. Fac excepție de la prevederile alin.(2) al art.6 din Legea nr.416/2001 familiile pentru 
care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună, pentru care orele de 
muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în prima lună de plată. 

3. Orele de muncă prevăzute la art.6 alin.(2) se calculează proporțional cu cuantumul 
ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar 
corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata 
medie lunară a timpului de muncă. 

4. Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabilesc prin 
împărțirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracțiile se întregesc în plus. 

5. Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor 
persoane, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze 
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acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau 
și-a pierdut total sau partial capacitatea de muncă. 

 
 
III. Durata protocolului: 
 
 Perioada de desfășurare a prezentului protocol este de un an de la încheiere, respectiv 
01.01.2021 – 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional. 
 
IV Obligațiile părților: 
 

A. Primăria Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 

1. Va transmite lunar, către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană, lista 
cu persoanele apte de muncă, ce au obligația să efectueze lunar acțiuni sau lucrări de 
interes local, precum și numărul orelor de muncă, pe care trebuie să le efectueze 
proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana 
singură. 

2. Va prelua situațiile lunare transmise de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană privind efectuarea numărului de ore repartizat fiecărei familii sau persoane 
singure. 

3. Va afișa la avizierul instituției lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și 
persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local. 

 
B. Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

1. În raport cu listele transmise de Primăria Sectorului 6, prin Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, va repartiza persoanele nominalizate 
pentru desfășurarea activității specifice pe lângă brigăzile sale de lucru. 
2.Va asigura în mod obligatoriu efectuarea instructajului de protecția muncii și PSI, 
conform normelor speciale în vigoare, înainte de repartizarea pe locuri de muncă pe 
parcursul a 8 ore. 
3. Lunar va transmite către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 situația centralizată a tuturor persoanelor care s-au prezentat să efectueze acțiuni 
sau lucrări de interes local. 
4. Va întocmi anual un plan de acțiuni sau lucrări de interes local în vederea realizării 
prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, pe care-l va prezenta spre aprobare 
primarului sectorului 6. 
 

V. Dispoziții finale: 
Toate informațiile transmise cu privire la persoanele apte de muncă se vor prelucra în 

conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Pe parcursul derulării prezentului protocol, orice inadvertență sau completare va fi 
soluționată prin act aditional ce va face parte integrantă din acest protocol. 
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Prezentul s-a încheiat în 3 exemplare originale azi……………………….data 
semnării. 

De la data semnării prezentului protocol își încetează valabilitatea Protocolul 
nr.22951/05.11.2007, precum și actele adiționale ale acestuia. 
 

 PRIMARUL SECTORULUI  6                             DIRECTOR GENERAL 

   CIPRIAN CIUCU                                              Administraţia Domeniului Public 
                                                                            şi Dezvoltare Urbană - Sector 6 
                                                                                       Maxim Ioan-Ovidiu                                            

           
                                        
 
 
                                                                                           DIRECTOR GENERAL                                            
                                                                                     Direcția Generală de Asistență Socială 
                                                                                           și Protecția Copilului Sector 6 

                                                                               Gabriela Schmutzer 
 

 
                                                                                                   
                                                                                           Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

Gabriela Schmutzer 
 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

 


