
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

         Priveşte: relocarea chiriasilor 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 pana la reconstructia 

altor locuinte sociale pe vechiul amplasament al blocurilor B10 si B11 
 

           Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa  ordinara, având în 
vedere : 
      -referatul de aprobare nr.16574/29.07.2019 a Primarului municipiului Alexandria ; 
      -raportul de specialitate nr. 16575/29.07.2019 al Directiei Patrimoniu si Directiei Juridic, Comercial; 
       -avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local a municipiului 
Alexandria; 
       - prevederile art.1, lit.”f”, ale art.55 si a Anexei nr.1 din Legea nr. 114/1996 privind locuintele, 
republicata si actualizata; 
        - prevederile art.23 din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, republicata;  
       - prevederile art. 129, alin. (2), lit.”c” si alin.8, lit.”b” din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ; 
 
         În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit.”a” şi ale art. 139 alin. (3), lit.”g” si alin.(6) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;  

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

       Art.1 - Se aprobă  relocarea chiriasilor 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, pe o perioada 
de 5 ani, până la reconstrucția altor locuințe sociale pe vechiul amplasament al blocurilor B10 si B11. 
       Art.2 - Se aprobă  repartizarea locuintelor tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, 
pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
      Art.3. - Se aprobă contractul cadru de inchiriere, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      Art.4.- Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de inchiriere cu 
persoanele indreptatite sa beneficieze de locuintele tip modul. 
      Art.5 - Prin grija Secretarului 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.   
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