
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNUCIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria și Asociația 
Unistar - Secția Business, unitate protejată autorizată de Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. _____ /___.11.2021 al Primarului Municipiului Alexandria,

- raportul comun de specialitate nr. _____ /___.11.2021 al Direcției Economice, Direcției
Juridic- Comercial și Compartimentul Programe Informatice și Monitor Oficial Local,

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiuluiAlexandria,

- adresa nr. 27/19.10.2021 a Asociației Unistar – Secția Business privind încheierea unui 
parteneriat pentru achiziționarea de produse sau servicii de la o unitate protejata autorizată,

- autorizația de funcționare ca unitate protejată nr. 224/16.08.2021 a Secției Businees care 
funcționează în cadrul Asociației Unistar Alexandria, aprobată prin Ordinul Autorității Naționale 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți nr. 1466/16.08.2021,

- prevederile art. 78, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,

- prevederile art. 43 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Ordinului nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 
din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

- prevederile art. 35 Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificarile și
completarile ulterioare,

- prevederile art. 1270 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat,

- prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (9), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. „f” și alin. (5) și ale 
art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și 
completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria și 
Asociația Unistar - Secția Business, unitate protejată autorizată de Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți având autorizatia de functionare nr. 



224/16.08.2021, identificată prin cod de înregistrare fiscală RO25724580, cu sediul în Municipiul 
Alexandria, str. București, nr. 99, județul Teleorman, în scopul achiziționării de produse din cadrul 
domeniului de activitate pentru care s-a obținut autorizarea – „Fabricarea calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice”.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Acordul de 
parteneriat conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care revin Municipiului 
Alexandria prin semnarea Acordului de parteneriat, prevăzut la art. 1, reprezintă cel mult 
echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap și vor fi deduse din sumele virate la 
bugetul de stat pentru fondul de handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art. 4. În baza Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria și Asociația Unistar -
Secția Business se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria pentru semnarea contractului 
comercial prin care Municipiul Alexandria va achiziționa calculatoare și echipamente periferice.

Art. 5. Asociația Unistar - Secția Business poate livra produse numai după semnarea 
contractului cu Municipiul Alexandria. În contract se vor înscrie cantitățile maxime ce pot fi 
achiziționate pentru fiecare categorie de produse. Numărul maxim de produse cumpărate poate să
fie mai mic sau cel mult egal cu numărul de produse specificate în contract. Livrarea de produse în 
cadrul contractului se va face doar pe bază de comandă fermă și va conține specificații tehnice 
complete și cantitățile efective comandate.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice, și Compartimentului
Programe Informatice și Monitor Oficial Local pentru cunoştere şi punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER,                                                         SECRETAR GENERAL,

Silvia COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA

Nr. 316 din 24 noiembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

NR. _______ din ___.11.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria și Asociația Unistar - Secția 
Business, unitate protejată autorizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adulți

În intenția de a fi deduse anumite sume din valoarea totală a plăților efectuate la fondul pentru 
susținerea și integrarea socială a persoanelor cu handicap, se are în vedere ca anumite produse și materiale 
utilizate în cadrul Municipiului Alexandria, să fie achiziționate cu sumele deduse în conformitate cu 
prevederile art. 78, alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Autorităţile şi instituţiile publice, 
precum şi persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile 
prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au 
angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) 
să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a 
persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.”

Prin adresa nr. 27/19.10.2021 Asociația Unistar – Secția Business unitate protejată autorizată de 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți prin Ordinul nr. 
1466/16.08.2021 vine în întâmpinarea nevoilor noastre cu propunerea de a încheia un acord de parteneriat 
pentru achiziționarea de produse sau servicii (calculatoare și echipamente periferice).

După încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria și Asociația Unistar - Secția 
Business se va semna un contract comercial pentru achiziționarea de produse.

În contract se vor înscrie cantitățile maxime ce pot fi achiziționate pentru fiecare categorie de 
produse. Livrarea de produse în cadrul contractului se va face doar pe baza de comandă fermă și va conține 
specificații tehnice complete și cantitățile efective comandate.

Ca urmare a celor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, propun elaborarea de catre 
compartimentele de resort, a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat 
între Municipiul Alexandria și Asociația Unistar - Secția Business, unitate protejată autorizată de 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți. Proiectul de 
hotarare însoțit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRAGUȘIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Compartimentul Programe Informatice 
și Monitor Oficial Local
Nr. _______ din ___.11.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria și Asociația Unistar 
- Secția Business, unitate protejată autorizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți

Prin referatul de aprobare nr. _____ din __.11.2021 Primarul Municipiului Alexandria, 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între 
Municipiul Alexandria și Asociația Unistar - Secția Business, unitate protejată autorizată de 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți.

Pentru a putea beneficia de deducerea de 50% din sumele virate la bugetul de stat pentru 
fondul de handicap, se are în vedere ca anumite produse utilizate în cadrul Municipiului Alexandria, 
să fie achiziționate în conformitate cu prevederile art. 78, alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: „Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, publice 
sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta 
pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu 
handicap;

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% 
din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în 
care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei 
prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin 
activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.”

Prin adresa nr. 27/19.10.2021 Asociația Unistar – Secția Business unitate protejată autorizată 
de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți prin Ordinul 
nr. 1466/16.08.2021 vine în întâmpinarea nevoilor noastre cu propunerea de a încheia un acord de 
parteneriat pentru achiziționarea de produse (calculatoare și echipamente periferice).

Pentru punerea în aplicare a celor menționate mai sus se are în vedere prevederile art. 43 din 
H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: „(1) În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege,
achiziționarea produselor sau serviciilor de la unitățile protejate autorizate se realizează în baza
unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentele norme metodologice.
(2) Dovada achiziționării produselor sau serviciilor de la unitățile protejate autorizate este
reprezentată de contractul comercial, factura și dovada plății.
(3) În baza acordului de parteneriat și a contractului comercial se achiziționează produse sau

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190491


servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.
(4) În sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității
protejate autorizate reprezintă ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu
handicap, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
(5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă
al persoanei cu handicap angajate, fișa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de
conducătorul unității protejate autorizate”.

După încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria și Asociația Unistar -
Secția Business se va semna un contract comercial pentru achiziționarea de produse.

În contract se vor înscrie cantitățile maxime ce pot fi achiziționate pentru fiecare categorie de 
produse. Numarul maxim de produse cumparate poate sa fie mai mic sau cel mult egal cu numărul 
de produse specificate în contract. Livrarea de produse în cadrul contractului se va face doar pe baza 
de comandă fermă și va conține specificații tehnice complete și cantitățile efective comandate.

Luând în considerare că cele prezentate mai sus sunt legale și s-au făcut în baza prevederilor 
art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit raportul comun 
de specialitate cu privire la privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul 
Alexandria și Asociația Unistar - Secția Business, unitate protejată autorizată de Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți, propunem spre dezbatere și 
aprobare prezentul proiect de hotărâre împreună cu întreagă documentație, Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria.

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv, Director executiv,
Postumia CHESNOIU Haritina GAFENCU

Compartimentul Programe Informatice 
și Monitor Oficial Local

Consilier principal,
Cosmin COSTEA



Județul Teleorman Anexă la
Municipiul Alexandria H.C.L. nr. 316 din 24.11.2021
Consiliul Local

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între:
1. Unitatea Protejată Autorizată ASOCIAȚIA UNISTAR - SECȚIA BUSINESS, cu sediul în 
Alexandria, str. București, nr. 99, parter, județul Teleorman, înregistrată la Registrului Asociațiilor 
sub nr. 21/02.07.2009, cof fiscal RO25724580, reprezentată de Marian Filip, în caliate de Director 
executiv, 

şi 
2. Municipiul Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 139, județul Teleorman,  cod 
fiscal 4652660, reprezentata de Victor Drăgușin, în calitate de Primar,

La baza încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare acord, se au în vedere: 
1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind 
aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate. 

Obiectivul acordului 
Prezentul acord are ca obiectiv asigurarea implicării persoanei cu handicap în realizarea produselor 
sau serviciilor oferite de unitatea protejată autorizată entităţii care optează pentru prevederile art. 78 
alin. (3), lit. b) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Durata acordului 
Prezentul acord se încheie pe o durată de un an de la data semnării. Prezentul acord se prelungeşte 
de drept cu aceeaşi perioadă dacă niciuna dintre părţi nu notifică încetarea cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data expirării termenului pentru care a fost încheiat. 

Responsabilităţile unităţii protejate autorizate 
Unitatea protejată autorizată are următoarele responsabilităţi: 
1. să implice persoana cu handicap, parţial sau integral, în activitatea de producţie sau furnizare de 
servicii din domeniul său de competenţă; 
2. să pună la dispoziţia partenerului, la solicitarea acestuia, fişa de post a persoanei cu handicap, 
întocmită conform legislaţiei în vigoare, corespunzătoare pregătirii profesionale a persoanei cu 
handicap. 

Responsabilităţile autorităţii/instituţiei publice/persoanei juridice, publice sau private: 
1. să solicite fişa de post a persoanei/persoanelor cu handicap angajate; 
2. să promoveze activitatea depusă de persoanele cu handicap angajate. 

lnk:HOT%20GUV%20268%202007%200
lnk:NME%20GUV%201000268%202007%200
lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
lnk:ORN%20NPH%2060%202007%200
lnk:PRO%20NPH%201000060%202007%200


Dispoziţii finale 
1. Părţile prezentului acord vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea responsabilităţilor. 
2. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 
3. Prezentul acord poate fi completat şi/sau modificat prin încheierea de acte adiţionale asumate de 
ambii parteneri.
4. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie să fie transmisă 
în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
5. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau poştă electronică, cu 
condiţia confirmării în scris a comunicării. 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, __________, în 2 (două) exemplare originale, câte un 
exemplar pentru fiecare partener. 

Beneficiar, Prestator,
Municipiul Alexandria ASOCIAȚIA UNISTAR 

SECȚIA BUSINESS
Primar,

Victor Drăgușin

Direția Juridic Comercial

Director executiv,

Postumia CHESNOIU

Direcția Economică
Director executiv,      

Haritina GAFENCU

Compartimentul Programe Informatice 
și Monitor Oficial Local

Consilier principal,
Cosmin COSTEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

Silvia COBÂRLIE


