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H O T Ă R Â R E
Privește: schimbarea destinației locuinței tip modul nr.62, din “spațiu social temporar 

pentru situații de urgență” în “locuință de sprijin”

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa  ordinară, 
având în vedere :

- referatul de aprobare nr.22205/21.09.2021 al Primarului municipiului Alexandria ;
-raportul de specialitate nr. 22206/21.09.2021 al Directiei Patrimoniu si Directiei Juridic, 

Comercial;
-avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al

municipiului Alexandria;
- prevederile art.1, lit.”fˆ1” si ale Cap.VIIˆ1 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, 

republicată și actualizată;
-prevederile art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(7), lit.”q”, alin.(8), lit.”b” si ale art.297, din 

O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu  modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit.”a” şi ale art. 139 alin. (3), lit.”g” din O.U.G. 

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu  modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art. 1.- Se aprobă schimbarea locuinței tip modul nr.62, din “spațiu social temporar pentru 
situații de urgență” în “locuință de sprijin”.

Art. 2 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului 
Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,                                         
CONSILIER,                                                               SECRETAR GENERAL, 

Ioana Panagoreț Alexandru Răzvan Ceciu 

ALEXANDRIA 
Nr. 251 din 29 septembrie 2021



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 22205 din 21.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind schimbarea destinației locuinței tip modul nr.62, 

din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în locuință de sprijin 

Locuința tip modul nr.62 situată pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, 
Pct.T52, nr.2D, Municipiul Alexandria figurează ca spațiu social temporar pentru 
situații de urgență.

Prin HCL nr.255/31.07.2019 privind relocarea chiriașilor din blocurile sociale 
B10 si B11, str.1 Mai, nr.107 in locuintele tip modul situate pe Soseaua Alexandria-
Pitesti, DJ 504, Pct.T52, nr.2D, Municipiul Alexandria, aceasta locuință a fost 
repartizată doamnei Roman Dorina.

La această data locuința tip modul nr.62 a ramas disponibilă ca urmare a 
predării pe bază de proces verbal de către fostul chiriaș.

La Primăria Municipiului Alexandria este inregistrată o solicitare în vederea 
repartizării unei locuințe de sprijin.

În acest scop, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propun elaborarea de către Direcția 
Patrimoniu a unui proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației locuinței 
tip modul nr.62, din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în locuință 
de sprijin, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, să fie 
supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA PATRIMONIU
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 22206 din 21.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației locuinței tip modul nr.62, din 
“spațiu social temporar pentru situații de urgență” în locuință de sprijin

Prin referatul de aprobare nr.22205/21.09.2021 Primarul Municipiului 
Alexandria propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind schimbarea 
destinației locuinței tip modul nr.62, din “spațiu social temporar pentru situații de 
urgență” în locuință de sprijin.

Locuința tip modul nr.62 situată pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, 
Pct.T52, nr.2D, Municipiul Alexandria figurează ca spațiu social temporar pentru 
situații de urgență.

Prin HCL nr.255/31.07.2019 privind relocarea chiriașilor din blocurile sociale B10 
si B11, str.1 Mai, nr.107 in locuintele tip modul situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, 
DJ 504, Pct.T52, nr.2D, Municipiul Alexandria, aceasta locuință a fost repartizată 
doamnei Roman Dorina. 

La această data locuința tip modul nr.62 a ramas disponibilă ca urmare a predării 
pe bază de proces verbal de către fostul chiriaș.

Cu cererea nr.21138/07.09.2021, domnul Bădescu Ioan Alexandru solicită repartizarea 
unei locuințe de sprijin. 

Ținând cont de cele mentionate mai sus, propunem spre analiză și aprobare Consiliului 
Local schimbarea destinației locuinței tip modul nr.62, din “spațiu social temporar 
pentru situații de urgență” în locuință de sprijin.

Susținerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

-Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată și actualizată;



-O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare;

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de 
hotărâre schimbarea destinației locuinței tip modul nr.62, din “spațiu social temporar 
pentru situații de urgență” în locuință de sprijin, care, împreună cu întreaga 
documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.         

DIRECTOR, DIRECTOR,
Directia  Patrimoniu                                                     Directia Juridic, Comercial                       

Dumitru Oprea                                                          Postumia Chesnoiu   

Intocmit,
V. Ovedenie         


