
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
S.T. 658/16.12.2020 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare 
 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/22471/16.12.2020 al Direcției Generale de 
Asisitență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 al Consiliului Local 
Sector 6; 
 Având în vedere: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;  
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor             
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;  
- Protocolul nr. 22951/05.11.2007 încheiat între Primăria Sectorului 6, A.D.P.D.U. Sector 6, 
Administrația Școlilor Sector 6 și D.G.A.S.P.C. Sector 6;  
 În temeiul dispoziţiilor 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 şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Sectorului 6, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administraţia Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform 
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 și Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce 
la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6.  
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  AVIZEAZĂ                                                      
                                                                              pentru legalitate conf. art. 243 alin (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019                                            
                                                                                   Secretarul  General al Sectorului 6 
                                                                                                                 
                                                                                                   Spiridon Demirel  
 
 
                                                                                                              
Nr.: 
Data:                                                 
 
 



 
 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Conform prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare, ”Pentru sumele acordate ca ajutor social, 
conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat 
la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația 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.” 

Situația persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social, raportată la anii, 2019 și 
2020 este următoarea: 
An Număr 

beneficiari 
VMG 

Număr beneficiari care 
au prestat acțiuni sau 
lucrări de interes local 

Număr beneficiari scutiți 
de la a presta acțiuni sau 
lucrări de interes local 

Număr 
beneficiari 
restanți 

2019 50 9 41 0 
2020 44 6 38 0 

 
 
Ținând cont de modificările legislative apărute în acest domeniu, se impune elaborarea 

unui nou protocol de colaborare între instituțiile implicate în punerea în aplicare a acestei 
obligații de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă 
beneficiare de ajutor social, respectiv Primăria Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
- Sector 6 și încetarea valabilității Protocolului nr. 22951/05.11.2007, precum și actele adiționale 
ale acestuia. 

În acest sens, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 
 
  

Director General, 
Gabriela Schmutzer        

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Prin Raportul de specialitate nr. D/22471/16.12.2020 întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

În vederea stabilirii modului de aplicare a prevederilor art. 6 din               

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul 

de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 
PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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