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Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare 
club pensionari” 

In Municipiul Alexandria functioneaza, in conformitate cu prevederile cadrului general de organizare 
şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de : 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completarile ulterioare, 
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Clubul de pensionari nr. 1, 
cu sediul in incinta Casei de Cultura a Municipiului Alexandria.  

Scopul serviciului social Club de pensionari este de prevenire şi/sau limitare  a unor situaţii de 
dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea 
persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane. 

Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, 
individuale, familiale sau de grup, sunt următoarele:   

Programele de integrare/reintegrare socială cuprind: 
1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială: 

-      activităţi practice(autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, 
tricotat), 

-      activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), 
-      grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), 
-      jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc. 
-      terapii ocupationale 
-      activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat) 
-      activitati artistice  (teatru, dans, audiţii muzicale,pictura ), 
-  activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.),   
-      activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, 
participare la 

acţiuni mediatice, etc), 
-     activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente 

speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.). 



2.Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă: 
-      activități de consiliere socială, 
-      activități de informare socială, 

3. Consiliere juridică: 
-    activități de consiliere 
Programele de recuperare/reabilitare funcțională cuprind: 

1. Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică) 
-   activități de consiliere psihologică 
-   antrenament cognitiv ( grup sau individual) 

 
Programele de supraveghere și menținerea sănătății funcționale cuprind: 

2. Servicii de  îndrumare medicală și consultații 
Avand in vederea multitudinea de activitati si programe ce se impugn a fi realizate, conform 

prevederilor legale, s-a elaborate documentatia tehnico economica ,,Amenajare club pensionari” care 
vizeaza amenajarea unui spatiu corespunzator desfasurarii tuturor acestor activitati necesare, amplasat in  
intravilanul Municipiului Alexandria, pe strada  Libertatii, Piata Centrala, in perimetrul delimitat de strazile 
Libertatii, Dunarii, Bucuresti si Constantin Brancoveanu. 

Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico – economice,  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 documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare club 
pensionari,,. 
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