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

zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria ,, 

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinară, având in vedere: 

 expunerea de motive nr. 28881 din 12.12.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 raportul comun de specialitate nr. 28882 din 12.12.2018  al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Economice; 

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice;  

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale;  

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In temeiul art.45 alin. (1) si (2) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 aadministratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aproba proiectul tip soft ,, Educație pentru sănătate în comunitatea maginalizată din zona 

blocurilor 100 din Municipiul Alexandria,, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa catre Institutia Prefectului 

– Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei 

Economice pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   Consilier,                                                                                       Secretar, 

                         Gina Georgeta CUREA                                                                   Jr. Iulian PURCARU 
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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL  TELEORMAN 
PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 

DIRECTIA ECONOMICA 
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R A P O R T  C O M U N  D E  S P E C I A L I T A T E 

 

 

 

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

zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria ,, 

 

 

1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prin  Expunerea de motive nr. 28881  din 12.12.2018, Primarul Municipiului Alexandria propune initierea 

unui proiect de hotarare cu privire la  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. 
 

2.ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

În cadrul proiectului vor fi realizate ateliere educative de igienă personală, în special orodentară și 

de nutriție. Igiena corporală personală și menținerea unei danturi sănătoase contribuie la un nivel sporit de 

incluziune socială, la creșterea încrederii și respectului de sine și, mai ales, la o stare de sănătate 

corespunzătoare.   

Programul de sanatate oro-dentară își propune să acopere intervalul de vârsta 3 – 14 ani pentru 

copii, relevant atât pentru dentiția de lapte, cât și pentru etapa de înlocuire a dentiției de lapte cu cea 

definitivă și evoluția dentiției definitive până la consolidare.  

Astfel, pentru implementarea proiectului și atingerea obiectivelor acestuia, vor fi realizate activități 

de screening oro-dentar (sau reevaluare în cazul copiilor care au beneficiat anterior de o astfel de măsură în 

programul derulat de Centrul Medical în parteneriat cu școlile din municipiu), vor fi efectuate intervenții în 

funcție de necesarul constatat la screening planul personalizat de tratament propus, constând în detartraj / 

periaj profesional / Airflow / tratament 2-4 carii dentare / extractive / pansament, după caz.  

După 6 luni de la realizarea primei intervenții, se va realiza o reevaluare a fiecărui copil participant la 

program, moment la care se va realiza screening-ul de etapă pentru a observa evoluția și eficiența măsurilor 

aplicate inițial.  

O a doua reevaluare se va realiza la un interval de 12 luni de la prima intervenție, pentru bilanț. La 

finalul programului, va fi elaborat un raport de impact și vor fi propuse măsuri de asigurare a sustenabilității 

intervenției pentru perioada post-implementare.  

În vederea derulării proiectului și a respectării prevederilor legale legate de prelucrarea datelor cu 

caracter personal, pentru participarea la programul de educație și profilaxie oro-dentară va fi obținut, în 

prealabil, pentru fiecare copil, acordul scris al părintelui/tutorelui, dupa caz. 

Grupul țintă al proiectului este format din: 



- beneficiari direcți – 100 locuitori ai municipiului Alexandria din zona defavorizata aferenta blocurilor 100, 

din care:  

 60 copii din grupa de vârsta 3-14 ani 

 40 părinți. 

Aceștia beneficiază, în urma derulării proiectului de un nivel sporit de informare și educație cu privire la 

menținerea sănătății prin igiena, de o evaluare gratuita a stării de sanatate oro-dentare a copiilor din grupul 

țintă și de tratamente gratuite în funcție de necesarul determinat in urma screening-ului inițial.  

De asemenea, copiii vor beneficia de două sesiuni de reevaluare la interval de 6 luni, respectiv 12 

luni de la prima evaluare/intervenție.  

Cu ocazia participării la activitățile proiectului, membrii grupului țintă vor primi câte un set de 

materiale pentru igienă: o periuță de dinți, o pastă de dinți, ață dentară.  

 

Activitate 

Cost 

unitar 

(lei/buc) 

Cost total fără 

TVA 
TVA 

Cost total cu 

TVA 

A.1 Planificarea si organizarea grupului 

tinta format din copii si parinti cu 

domiciliul/rezidenta in zona 

marginalizata  participanti la atelierele 

educative prevazute la A.2 

  200,00 38,00 238,00 

A.2 Derularea atelierelor educative 

pentru parinti si copii cu privire la 

regulile  igiena si mentinere a santatii 

(igiena oro-dentara si reguli de nutritie) 

pentru aprox 60 copii si 40 parinti din 

zona Blocurilor 100 

  2.016,81 383,19 2.400,00 

Se va oferi fiecarui participant cate 1 

pachet efecte igiena compus din: 
        

1 buc periuta de dinti - 3 lei cu TVA * 100 2,52 252,10 47,90 300,00 

Bugetul proiectului 



persoane 

1 buc pasta de dinti - 10 lei cu TVA * 100 

persoane 
8,40 840,34 159,66 1.000,00 

1 buc ata dentara - 11 lei cu TVA * 100 

persoane 
9,24 924,37 175,63 1.100,00 

A.3.1 Derularea sesiunilor de screening 

initial oro-dentar pentru grupul tinta 

copii, aprox 60: (90 lei cu TVA/Detartraj 

si periaj + 100 lei cu TVA/Obturatie 

compozit fotopolimerizabil mare + 50 lei 

cu TVA/ Pansament provizoriu, dupa 

caz) x 2 interventii x 60 copii 

480,00 28.800,00   28.800,00 

A.3.2 Derularea sesiunilor de reevaluare 

a eficacitatii interventiei/evolutiei 

pacientilor la 6 luni (tratament dupa caz, 

pansamente etc.) 

  8.016,81 383,19 8.400,00 

Se va oferi fiecarui participant cate 1 

pachet efecte igiena compus din: 
        

1 buc periuta de dinti - 3 lei cu TVA * 60 

persoane 
2,52 252,10 47,90 300,00 

1 buc pasta de dinti - 10 lei cu TVA * 60 

persoane 
8,40 840,34 159,66 1.000,00 

1 buc ata dentara - 11 lei cu TVA * 60 

persoane 
9,24 924,37 175,63 1.100,00 

Tratamente stomatologice necesare de tip 

pansamente, detartraj etc, dupa caz 100 

lei x 60 pers 

  6.000,00   6.000,00 

A.3.3 Derularea sesiunilor de reevaluare 

a eficacitatii interventiei/evolutiei 

pacientilor la 12 luni (tratament dupa 

  6.000,00   6.000,00 



caz, pansamente etc.)  

Interventii necesare de tip oansamente, 

detartraj etc 100 lei x 60 pers 
  6.000,00   6.000,00 

A.4 Evaluarea impactului proiectului ce 

cuprinde masuri de educatie pentru 

sanatate prin igiena si intocmirea 

raportului 

        

TOTAL LEI   45.033,61 804,39 45.838,00 

 

SURSELE DE FINANTARE  

 

Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria sau alte surse atrase conform legislatiei in vigoare. 

 

3. LEGALITATEA INVESTITIEI 

Sustinerea din punct de vedere legal al investitiei propuse este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative:  

     -   Art. 36,  alin (2), lit. ,, b “ si ale alin. (4 ), lit.  ,, d „  din  Legea  215 din 23 aprilie 2001  a administratiei publice  

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

     -   Art.44 din legea 273/2006 privind finantele publice locale 

     -   Art.  45, alin. (1) si (2)  si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b”  din  Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001  a administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la  aprobarea 

proiectului tip soft ,, Educație pentru sănătate în comunitatea maginalizată din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria,, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare 

propus care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

                           Director D.T.I.,                                                                                  Director D.E., 

                           Maria GOGOI                                                                              Haritina GAFENCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                ANEXA la 

CONSILIUL LOCAL                                                                                         HCL nr.______/14 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul tip soft ,,Educație pentru 

sănătate în comunitatea 

maginalizată din zona blocurilor 100 

din Municipiul Alexandria,, 
 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA 

     Consilier, 

                                                                               Gina Georgeta CUREA 


