
                           ROMÂNIA 
                        JUDEŢUL TELEORMAN 

                       MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
                           CONSILIUL LOCAL 

 
                           HOTĂRÂRE 

 
Priveşte: aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Reabilitare adapost pentru 

   familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” si a cheltuielilor legate de 
   proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria. 

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

 Expunerea de motive nr. 7870 din 19.03.2014 a Primarului Municipiului Alexandria; 
 Raportul comum  de specialitate nr. 7871 din 19.03.2014 al Directiei Tehnic Investitii si 

al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 
 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 
 Prevederile capitolului nr. 9 –Politici publice, lit. F – Politica de imbunatatire a 

infrastructurii sociale, subpunctul F10, din anexa la HCL nr.361/19.12.2013 privind 
aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Alexandria pentru perioada 
2014 - 2020”; 

 Prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. - Se aprobă proiectul „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte 
si copii aflati in dificultate”, in valoare totala de  3.989.459,58 lei finanţat din fonduri 
structurale în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Priorita 3 –
Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2 – 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
 Art.2. – Se aproba contributia proprie la cheltuielile eligibile, in valoare de 
62.854,64 lei. 
 Art.3. -  Se aproba cheltuielile neeligibile, in valoare de 768.067,66 lei reprezentand 
TVA si  78.660,00 lei reprezentand resursele financiare necesare implementarii optime a 
proiectului prevazut la Art.1. 
 Art.4. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alexandria să semneze Contractul 
de finanţare. 
 Art.5 - Cu data prezentei isi inceteaza prevederile HCL nr.68/27.02.2014, privind 
aprobarea contributiei proprii a Municipiului Alexandria la finantarea proiectului  
„Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate”. 
 Art.6. - Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Direcţiei Buget Finanţe Taxe si Impozite,  pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare. 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  
                             Consilier,                                                                            
           Mioara Andreea BROSTEANU                           
 
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                                      Jr. Iulian PURCARU 
Alexandria, 
Nr_________din_______________2014 
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           EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 
 

Priveste: aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Reabilitare adapost pentru 
                 familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” si a cheltuielilor legate de 
                 proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria. 

 
 

 
În vederea îmbunătăţirii protectiei sociale, Strategia de dezvoltare locala a 

 Municipiului Alexandria pentru perioada 2014 - 2020, aprobată prin HCL nr. 361 din 
19.12.2013, stabileşte ca obiectiv in domeniul SOCIAL –imbunatatirea infrastructurii sociale 
si asumarea responsabilitatii fata de persoanele defavorizate prin crearea unui sistem de 
servicii sociale capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile.  

Proiectul „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in 
dificultate” se încadrează în contextul favorabil obţinerii unei finanţări prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa Priorita 3 –Imbunatatirea infrastructurii sociale, 
Domeniul de Intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale.  

Aceasta axa vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu 
servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice 
si sociale. 

Proiectul de hotărâre care se va elabora are ca scop aprobarea proiectului finantat din 
fonduri structurale „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in 
dificultate” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria, 
conform cerintelor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa Priorita 3 –Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de 
Intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale, sectiunea II.1.1. Eligibilitatea solicitantului pct.7. 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
elaborarea de către Directia Tehnic Investitii, a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 
contributiei proprii la finantarea proiectului „Reabilitare adapost pentru familii, persoane 
adulte si copii aflati in dificultate” - proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga 
documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria. 
 

 
 P R I M A R, 

                                                                  Victor DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                      
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA                
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DIRECŢIA BUGET FINANŢE TAXE ŞI IMPOZITE          
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 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 

Priveşte: aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Reabilitare adapost pentru 
                 familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” si a cheltuielilor legate de 
                 proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria. 
 

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 
Prin Expunerea de motive nr. 7870/19.03.2014, Primarul Municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la 
aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Reabilitare adapost pentru familii, 
persoane adulte si copii aflati in dificultate” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul 
local al Municipiului Alexandria. 
            Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri 
structurale „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” si 
a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria, conform 
cerintelor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007 -
2013, Axa Priorita 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2 – 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, 
sectiunea II.1.1. Eligibilitatea solicitantului pct.7. 
        Programul Operaţional Regional 2007-2013 implementează elemente ale Strategiei       
Naţionale de Dezvoltare a Mediului de afaceri contribuind, alături de celelalte Programe       
Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a       
PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de       
dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.  

             Obiectivul general vizeaza crearea, imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sociale in 
        special in zonele mai putin dezvoltate, aflate in declin  economic si reducerea decalajelor de 
        dezvoltare fata de statele U.E. 
              Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Alexandria pentru perioada 2014 - 2020, 
         aprobată prin HCL nr. 361 din 19.12.2013, stabileşte ca obiectiv in domeniul SOCIAL – 
         imbunatatirea infrastructurii sociale si asumarea responsabilitatii fata de persoanele  
         defavorizate. 
 

2. ANALIZA ECONOMICĂ  
 

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte 
 si copii aflati in dificultate” vizează îmbunătăţirea infrastructurii sociale prin: 
 Reabilitarea Adapostului pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate;  
 Cresterea capacitatii de gazduire a Adapostului pentru familii, persoane adulte si 

copii aflati in dificultate, oferirea de cazare, asistenta medicala si necesarul de hrana 
pe perioada adapostirii.   

 
 
 
 
 



 
                         

 
Surse de finanţare ale proiectului:  
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei) 

I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 3.989.459,58 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 78.660,00 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 3.142.731,92 

c. TVA 768.067,66 

II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 141.514,64 

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile 

62.854,64 

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile 

78.660,00 

c. Autofinanţarea proiectului* - 

III TVA 768.067,66 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

3.079.877,28 
(I b -II a- II c) 

 
3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE 

 
Proiectul propus vine in sprijinul comunitatii pentru rezolvarea problemelor sociale 

cu care se confrunta – cazarea persoanelor care prezinta o situatie sociala precara; 
 familii aflate in dificultate temporara sau situatie de criza urmare a unor stari 

conflictuale, calamitati, incendii sau familii in curs de destramare si fara 
adapost; 

 persoane adulte, cu precadere femei, aflate in situatie de risc social sau sunt 
expuse violentei intrafamiliale; 

 copii aflati temporar in situatie de risc din cauza destramarii familiei, a 
violentei intrafamiliale sau a altor dificultati; 
 

4. ESALONAREA IN TIMP  
 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului 
de finanţare iar durata de execuţie a lucrărilor  de reabilitare este de 8 luni. 

Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, în conformitate cu 
prevederile art.36, alin.(2), lit.”b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria. 

 
      DIRECTOR  D.T.I.,                                                     DIRECTOR  B.F.T.I.,  

                       Maria GOGOI                                                           Haritina GAFENCU        
 
 
 


