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Priveste: aprobarea proiectului tip soft ,, Educație pentru sănătate în comunitatea 

maginalizată din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria ,, 

Municipiul Alexandria este reședința județului Teleorman și principalul centru economico-social al 

județului cu funcțiuni complexe industriale, terțiare, administrative, politice, educaționale și culturale. 

Conform  Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, elaborat de Banca Mondială și bazat pe datele 

culese la recensământul din anul 2011, municipiul Alexandria are o populație de 45.434 persoane, dintre 

care: 

- 2,13% din populație în zone dezavantajate pe locuire  

- 22,29% din populație în zone dezavantajate pe ocupare  

- 8,77% din populație în zone dezavantajate pe capital uman  

- 3,71% populație în zone marginalizate  

- 0,74% din populație în zone cu instituții sau sub 50 de locuitori. 

Potrivit regulilor de finantare stabilite pentru implementarea Priorității de investiție 4.3 a POR 2014 

– 2020 care vizează oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale, Municipiul Alexandria va derula, complementar și integrat, un 

proiect de tip soft (orientat pe oameni) care cuprinde activități dedicate populației zonei urbane 

marginalizate, respectiv măsuri de incluziune socială finanțate din surse complementare POR (buget local).  

Municipalitatea Alexandria a stabilit, potrivit Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor 

din Fonduri ESI 2014-2020, că una dintre prioritățile sale de intervenție este zona blocurilor 100, unde va 

implementa proiectul “Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 

din Municipiul Alexandria”.  

Obiectivul general al proiectului: 



Susținerea educației pentru sanatate la nivelul familiilor din comunitatea marginalizată din zona 

blocurilor 100 din Municipiul Alexandria, comunitate în care există populație aparținând minorității rome, 

prin furnizarea de servicii de educatie pentru sănătate prin igienă, incluzând servicii medicale de profilaxie 

și tratament oro-dentar destinate copiilor din zona urbană marginalizată identificata in Atlasul zonelor 

urbane marginalizate. 

Proiectul tip soft ,, Educație pentru sănătate în comunitatea maginalizată din zona blocurilor 100 
din Municipiul Alexandria,, este un proiect complementar cu cel cu titlul „Imbunatatirea conditiilor 
infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, pozitia 41 din Lista 
de proiecte propuse, conform Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Alexandria si proiect inclus în 
lista proiectelor prioritare din Documentul Justificativ. 

 
Astfel, in urma intocmirii proiectului tip soft in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia 

Economica in vederea aprobarii proiectului tip soft ,, Educație pentru sănătate în comunitatea 

maginalizată din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria ,, 

P R I M A R, 
Victor  DRĂGUŞIN 

 
 
 
 
 
 
 

 


