
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: repartizarea locuințelor tip modul nr.12 si 14, situate pe Șoseaua Alexandria-Pitești, 
DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria 

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

-referatul de aprobare nr.22481/23.09.2021 al Primarului municipiului Alexandria ;
-raportul de specialitate nr. 22482/23.09.2021 al Direcției Patrimoniu și Direcției Juridic 

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

Alexandria;
-referatul nr.8742/22.09.2021 al Direcției de Asistență Socială
-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, lit.”f”, ale art.55 si a Anexei nr.1 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, 

republicată și actualizată;
- prevederile art.23 din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată; 
-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit.”c” si alin.7, lit.”q” 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” si alin.(6) din 
O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 - Se aprobă  repartizarea locuințelor tip modul nr.12 si 14, situate pe Șoseaua 
Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, familiei doamnei Mazilu 
Florentina Sorina.

Art.2. - Se împuternicește Primarul municipiului Alexandria să semneze contractul de 
închiriere cu persoanele îndreptățite să beneficieze de locuințele tip modul.

Art.3 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria și 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. 257 din 29 septembrie 2021



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
Nr. 22481 din 23.09.2021

REFERAT  DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor tip modul nr.12 si 14, 
situate pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul

Alexandria

În data de 11.09.2021, așa cum reiese din Referatul nr.8742/22.09.2021 al
Direcției de Asistență Socială, locuința  în care locuia familia doamnei Mazilu 
Florentina Sorina a ars pe o suprafață de 30 mp, împreună cu bunurile din 
interiorul acesteia.        

Urmare achetei sociale efectuate de către un colectiv de specialitate  din 
cadrul Direcției de Asistență Socială s-a constatat că familia doamnei Mazilu 
Florentina Sorina se află intr-o situație deosebită având în vedere modul de 
viață, condițiile de locuit si veniturile realizate de aceștia.

Locuințele tip modul nr. 12 și 14 sunt  locuințe cu destinația de spații
sociale temporare pentru situații de urgență, la această dată fiind disponibile.

În acest scop, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu a unui proiect de 
hotărâre cu privire la repartizarea locuințelor tip modul nr.12 si 14, situate pe 
Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, 
proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, să fie supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 22482 din 23.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor tip modul nr.12 si 14, situate 
pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria

Prin referatul de aprobare nr.22481/23.09.2021 Primarul Municipiului 
Alexandria propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea 
locuințelor tip modul nr.12 si 14, situate pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, 
pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria.

În data de 11.09.2021, așa cum reiese din Referatul nr.8742/22.09.2021 al 
Direcției de Asistență Socială, locuința  în care locuia familia doamnei Mazilu 
Florentina Sorina a ars pe o suprafață de 30 mp, împreună cu bunurile din interiorul 
acesteia.        

Urmare achetei sociale efectuate de către un colectiv de specialitate  din cadrul 
Direcției de Asistență Socială s-a constatat că familia doamnei Mazilu Florentina 
Sorina se află intr-o situație deosebită având în vedere modul de viață, condițiile de 
locuit si veniturile realizate de aceștia.

Locuințele tip modul nr. 12 și 14 sunt  locuințe cu destinația de spații sociale 
temporare pentru situații de urgență, la această dată fiind disponibile.

Potrivit art.55 din Legea 114/1996, locuințele de necesitate se închiriază 
temporar persoanelor si familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile, iar 
contractul de închiriere se încheie de către primarul localității pe baza hotărârii 
consiliului local până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuințele.

Ținând cont de cele mentionate mai sus, propunem spre analiză și aprobare 
Consiliului Local repartizarea locuințelor tip modul nr.12 si 14, situate pe Șoseaua 
Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria familiei doamnei 
Mazilu Florentina Sorina.



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

-Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată și actualizată;
-HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor de punere în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;
-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 privind repartizarea locuințelor tip modul nr.12 si 
14, situate pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul 
Alexandria, 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         


