
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea 

repartizării orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare ale                         
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
nr. 25955/14.12.2021 a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și 
Raportul de specialitate al Direcţiei Juridic și Contencios Administrativ nr. 2114/17.12.2021, din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 4, nr. 5 și nr. 6; 

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a)  şi 
art. 197 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 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, în 
vederea repartizării orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare ale                  
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate, 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. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                                din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                               Secretarul general al Sectorului 6,                             
                                                                                                             
                                                                                Demirel Spiridon     
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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 

 



                                                                                                                                                          ANEXĂ  
                  la H.C.L al Sectorului 6 nr. 279/21.12.2021 
 

 

PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2022 
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001  

privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Acţiuni şi lucrări  
întreprinse 

Termen de 
realizare 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Asigurarea lucrărilor de întreţinere 

a spaţiilor verzi situate în cartierele  

Drumul Taberei, Militari, Giuleşti 

şi Crângaşi 

 

 

 

 

 

- strângerea resturilor vegetale 

 

- degajarea terenurilor de resturi vegetale,   

  crengi, hârtii, plastice 

 

- săparea şi aerarea solului 

 

- lucrări de deszăpezire a aleilor şi de  

  împrăştiere a materialelor antiderapante 

 

- permanent 

 

- permanent 

 

 

- permanent 

 

- sezonul rece 

 

 

2. 

 

Asigurarea lucrărilor de amenajare 

a spaţiilor verzi situate în cartierele  

Drumul Taberei, Militari, Giuleşti 

şi Crângaşi 

 

- curăţarea spaţiilor verzi cu grebla, adunarea 

resturilor vegetale în grămezi şi încărcatul 

acestora în mijlocul de transport 

 

- săparea şi aerarea solului 

 

- permanent 

 

 

 

- permanent 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Lucian Dubălaru 


