
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46
    

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare

     Văzând Expunerea de motive a Primarului  Sectorului  6 şi  Raportul  de specialitate al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
       Ţinând seama de:

- prevederile art. 8 alin. (4) şi cele ale art. 28 alin. (2) şi (4) ale Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.  50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare  a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;   

       În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1),  precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit.  n) din  
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale 
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de 
strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă lista cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Art. 3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.S. 6 nr. 356/ 
25.10.2006 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006 
şi H.G.R. nr.  1010/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
       Art.  4. Primarul  Sectorului  6  şi  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                 pentru legalitate  
        Danil Tulugea                                                          Secretarul Sectorului 6,

                                                                                             Gheorghe Floricică

Nr.: 39
Data: 24.03.2011



                ANEXA NR. 1
                                                                                                    la H.C.L. S. 6 nr. 39/24.03.2011

CRITERII
privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite 
din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 

considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O 
GOSPODĂRIE*:

LIMITE
MINIME/buc

-lei-

LIMITE
MAXIME/buc

-lei-

SUMA
HOTĂRÂTĂ

de C.L.S 6
1. maşină de gătit 460 820 640
2. frigider 560 1568 1064
3. combină frigorifică 899 2000 1450
4. congelator 595 920 758
5. maşină de spălat automată 849 1650 1250
6. televizor color 279 2000 1140
7. video (DVD player) 240 1650 945
8. calculator personal 1400 3577 2488
*  Bunurile mobile menţionate mai sus, trebuie să fie în stare de funcţionare, iar pentru cele folosite mai 
mult de 24 de luni, limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorii din tabel.

VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE 
DIN VÂNZAREA TERENURILOR ŞI DIN 

VALORIFICAREA CULTURILOR 
AGRICOLE:

LIMITE
MINIME/ha

-lei-

LIMITE
MAXIME/ha

-lei-

SUMA
HOTĂRÂTĂ

de C.L.S 6

1. terenuri arabile 600* 28000* 14300
2. teren intravilan 2000* 220000* 111000
3. teren intravilan municipiul Bucureşti 2300000*
4. teren forestier 2500* 10000* 6250
5. păşuni 500* 27000* 13750
6. fâneţe 500* 27000* 13750
7. vii nobile 15000* 50000* 32500
8. culturi agricole : - UM- venit net/ha/an

• Grâu
• Porumb
• Fasole
• Orz
• Floarea soarelui
• Cartofi
• Pepeni
• Sfeclă
• Vie-struguri de masă
• Struguri de vin
• Tutun
• Soia

90**
90**
90**
95**

92.4**
700**
400**
150**
400**
200**
90**
90**

169**
126**

145,6**
203,6**
110**
5000**
4000**
334**
800**
400**
1200**
160**

 130
108
118
150
101
2850
2200
242
600
300
645
125

 9.  livezi 500** 700** 600
10. legume 500** 1500** 1000
                                                                    

* preţul de vânzare în lei a unui hectar
** venitul net în lei/ha



CATEGORII DE ANIMALE: LIMITE
MINIME/buc

-lei-

LIMITE
MAXIME/buc

-lei-

SUMA
HOTĂRÂTĂ

de C.L.S 6
1. bovine 1000* 4000* 2500
2. porcine 300* 1000* 650
3. ovine/caprine 80* 200* 140
4. cabaline 400* 3000* 1700
5. păsări 25* 30* 28
6. familii de albine 100* 200* 150
7. iepuri de casă 30* 50* 40

*preţul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

NOTĂ:
Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca 
diferenţă între    bunurile cuprinse în Anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în Anexa nr.  
4 la normele metodologice.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Danil Tulugea



                     ANEXA NR. 2
                                                                                          la H.C.L.S. 6 nr. 39/24.03.2011

L I S T A
cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă

- ajutoare de urgenţă, în sumă de 1000 lei, familiilor şi persoanelor care se află în 
situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente;

- suportarea  unei  părţi  din  cheltuielile  cu  înmormântarea  persoanelor  din 
familiile beneficiare de ajutor social, în sumă de 500 lei;

- acordarea  de  ajutoare  de  urgenţă,  în  sumă  de  500  lei,  în  cazul  decesului 
persoanelor  care nu au avut  calitatea de asigurat,  salariat,  pensionar sau 
beneficiar de ajutor social.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Danil Tulugea

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI
Str. Cernişoara nr. 38-40, Tel.021.745 72 37; Fax. 021.745.62.29
www.protectiacopilului6.ro www.asistentasociala6.ro ; e-mail: dgaspc6@yahoo.com

http://www.protectiacopilului6.ro/
http://www.asistentasociala6.ro/
mailto:dgaspc6@yahoo.com


RAPORT DE SPECIALITATE

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, au fost 
reglementate o serie de aspecte care vizează în principal următoarele:
- stabilirea de niveluri lunare pentru venitul minim garantat în funcţie de structura familiei;
- stabilirea dreptului la ajutor social, ţinând seama de veniturile nete realizate de familie cât şi 

bunurile  acesteia  sau,  după  caz,  ale  persoanei  singure  cuprinse  în  următoarele  liste:  lista 
bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, lista bunurilor care nu sunt 
considerate  de  strictă  necesitate,  criterii  privind  limitele  minime  şi  maxime  ale  veniturilor 
potenţiale  provenite  din  valorificarea  bunurilor  ce  depăşesc  cantitativ  categoriile  de  bunuri 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale;

- listele şi criteriile menţionate mai sus se afişează la loc vizibil la sediul D.G.A.S.P.C Sector 6;
- menţinerea  stimulentului  pentru angajarea în  muncă,  prin majorarea  cu 15% a cuantumului 

ajutorului social, în situaţia în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe 
bază de contract individual de muncă, are  statut de funcţionar public sau prestează o activitate, 
realizând venituri cu caracter salarial;

- persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în 
considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit 
pe familie, numai dacă fac dovada lunar că sunt în evidenţa Agenţiei Locale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la 
serviciile  pentru  stimularea  ocupării  forţei  de  muncă  şi  de  formare  profesională  oferite  de 
aceste agenţii;

- persoanele majore apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social,  au obligaţia de a 
presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local;

- obligaţia  de a se întocmi  un plan lunar de acţiuni  sau lucrări  de interes  local,  de a ţine o 
evidenţă  a  orelor  de  muncă  efectuate  de  persoanele  majore,  apte  de  muncă,  din  familiile 
beneficiare de ajutor social, de a afişa la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor social precum 
şi lista cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

- planul  lunar  privind  acţiunile  sau  lucrările  de  interes  local,  aprobat  anual  prin  hotărâre  a 
Consiliului  Local,  va  fi  întocmit  de  către  Administraţia  Domeniului  Public  şi  Dezvoltare 
Urbană  Sector  6,  care  va  ţine  evidenţa  orelor  de  muncă  şi  va  asigura  instructajul  privind 
normele de tehnică a securităţii muncii, transmiţând,  bilunar, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform protocolului încheiat,  situaţia cu persoanele 
care s-au prezentat să efectueze orele de muncă în vederea acordării dreptului la ajutorul social.

Pentru buna desfăşurare a procedurii de lucru cu privire la acordarea ajutorului social, în 
baza  prevederilor  art.  8  alin.  4  din  Legea  nr.  416/2001 privind  venitul  minim garantat,  cu 
modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea sumelor reprezentând veniturile 
potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de 
bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, luând în considerare limitele 
minime şi maxime, prevăzute în aceasta, fără a le depăşi, conform Anexei nr. 1 la prezentul 
proiect de hotărâre.

În conformitate cu art. 28 alin. (2) şi alin. (4),  Consiliul Local al Sectorului 6 urmează să 
analizeze  situaţiile  considerate  deosebite  pentru  care  se  pot  acorda  ajutoare  de  urgenţă,  în 
vederea depăşirii dificultăţilor cu care se confruntă anumite categorii sociale, aşa cum reiese din 
Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Astfel, se propune:
- acordarea de ajutoare de urgenţă, în sumă de 1000 lei, familiilor şi persoanelor care se află în 

situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente;
- suportarea unei părţi din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de 

ajutor social, în sumă de 500 lei.



De asemenea,  în  baza  aceluiaşi  articol  de  lege  se  propune acordarea  de  ajutoare  de 
urgenţă în cazul decesului persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar 
sau beneficiar de ajutor social. Acest ajutor se acordă unei singure persoane, care poate fi după 
caz,  soţul  sau  soţia  supravieţuitor/supravieţuitoare,  copilul,  părintele,  tutorele,  curatorul, 
moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a 
suportat cheltuilelile cu înmormântarea. Cuantumul acestui ajutor va fi în sumă de 500 lei şi se 
va acorda în funcţie de venitul net pe membru de familie, care nu trebuie să depăşească salariul 
minim net pe economie aflat în plată la momentul respectiv.

Având în vedere prevederile legale menţionate, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,

MARIUS LĂCĂTUŞ

                  

EXPUNERE DE MOTIVE



Potrivit  prevederilor  Legii  nr.  276/2010  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr. 
416/2001 privind venitul  minim garantat,  precum şi a H.G. nr.  50/2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice  de aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001 privind venitul  minim garantat,  au fost 
reglementate o serie de aspecte care vizează în principal următoarele:

- stabilirea de niveluri lunare pentru venitul minim garantat în funcţie de structura familiei;
- stabilirea dreptului la ajutor social, ţinând seama de veniturile nete realizate de familie cât şi 

bunurile  acesteia  sau,  după  caz,  ale  persoanei  singure  cuprinse  în  următoarele  liste:  lista 
bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, lista bunurilor care nu sunt 
considerate  de  strictă  necesitate,  criterii  privind  limitele  minime  şi  maxime  ale  veniturilor 
potenţiale  provenite  din  valorificarea  bunurilor  ce  depăşesc  cantitativ  categoriile  de  bunuri 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale;

- listele şi criteriile menţionate mai sus se afişează la loc vizibil la sediul D.G.A.S.P.C Sector 6;
- menţinerea  stimulentului  pentru angajarea în  muncă,  prin majorarea  cu 15% a cuantumului 

ajutorului social, în situaţia în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe 
bază de contract individual de muncă, are  statut de funcţionar public sau prestează o activitate, 
realizând venituri cu caracter salarial;

- persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în 
considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit 
pe familie, numai dacă fac dovada lunar că sunt în evidenţa Agenţiei Locale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la 
serviciile  pentru  stimularea  ocupării  forţei  de  muncă  şi  de  formare  profesională  oferite  de 
aceste agenţii;

- persoanele majore apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social,  au obligaţia de a 
presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local;

- obligaţia  de a se întocmi  un plan lunar de acţiuni  sau lucrări  de interes  local,  de a ţine o 
evidenţă  a  orelor  de  muncă  efectuate  de  persoanele  majore,  apte  de  muncă,  din  familiile 
beneficiare de ajutor social, de a afişa la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor social precum 
şi lista cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

- planul  lunar  privind  acţiunile  sau  lucrările  de  interes  local,  aprobat  anual  prin  hotărâre  a 
consiliului local, va fi întocmit de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, care va ţine evidenţa orelor de muncă şi va asigura instructajul privind normele de 
tehnică  a  securităţii  muncii,  transmiţând  bilunar,  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia  Copilului  Sector 6,  conform protocolului  încheiat,  situaţia  cu persoanele care s-au 
prezentat să efectueze orele de muncă în vederea acordării dreptului la ajutorul social.

Pentru buna desfăşurare a procedurii de lucru cu privire la acordarea ajutorului social, în 
baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
şi completările ulterioare, se propune aprobarea sumelor reprezentând veniturile potenţiale care se pot 
obţine din valorificarea  bunurilor  ce depăşesc cantitativ  categoriile  de bunuri  considerate  de strictă 
necesitate  pentru  nevoile  familiale,  luând  în  considerare  limitele  minime  şi  maxime,  prevăzute  în 
aceasta, fără a le depăşi (Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre).

În conformitate cu art. 28 alin. (2) şi alin. (4), Consiliul Local al Sectorului 6 urmează să 
analizeze  situaţiile  considerate  deosebite  pentru  care  se  pot  acorda  ajutoare  de  urgenţă,  în  vederea 
depăşirii dificultăţilor cu care se confruntă anumite categorii sociale, aşa cum reiese din Anexa nr. 2 la 
prezentul proiect de hotărâre.

Astfel, se propune:
- acordarea de ajutoare de urgenţă, în sumă de 1000 lei, familiilor şi persoanelor care se 

află în situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente;
- suportarea  unei  părţi  din  cheltuielile  cu  înmormântarea  persoanelor  din  familiile 

beneficiare de ajutor social, în sumă de 500 lei.
De asemenea,  în  baza  aceluiaşi  articol  de  lege  se  propune acordarea  de  ajutoare  de 

urgenţă în cazul  decesului  persoanelor  care nu au avut calitatea de asigurat,  salariat,  pensionar  sau 
beneficiar de ajutor social. Acest ajutor se acordă unei singure persoane, care poate fi după caz, soţul 
sau soţia supravieţuitor/supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile 
dreptului  comun  sau,  în  lipsa  acestuia,  persoana  care  dovedeşte  că  a  suportat  cheltuilelile  cu 
înmormântarea. Cuantumul acestui ajutor va fi în sumă de 500 lei şi se va acorda în funcţie de venitul  



net pe membru de familie, care nu trebuie să depăşească salariul minim net pe economie aflat în plată la 
momentul respectiv.

Având  în  vedere  prevederile  legale  menţionate,  propun  spre  dezbatere  şi  aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Cristian Constantin Poteraş
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