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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind 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 

 
  
Prin referatul de aprobare nr.16574/29.07.2019 Primarul Municipiului Alexandria propune 
intocmirea unui proiect de hotarare privind 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 

 
                    1.- Necesitatea si oportunitatea proiectului   
         Potrivit expertizelor tehnice la blocurile de locuinte B10 si B11, str. 1 Mai, nr.107, din martie 
2017, blocurile de locuinte sociale B10 si B11 sunt incadrate la Clasa de risc seismic I, constructii 
cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime si pentru 
care s-au propus urmatoarele lucrari de interventie: 

- varianta I – consolidarea peretilor exteriori, identificare in totalitate a crapaturilor si 
fisurilor, refacerea finisajelor, termoizolatia si hidroizolatia, refacerea instalatiei interioare 
(electrice, sanitare, termice); 

- varianta II – avand in vederea faptul ca actuala configurare in plan nu corespunde unei 
functiuni de locuire familial conform exigentelor  minimale prevazute in Legea 
nr.114/1996 – legea locuintei, cat si de costurile ridicate pentru consolidare si 
reamenajare, se propune desfiintarea acestor cladiri. 

        Prin adresa nr.10471/19.04.2017 Compartimentul Protectie Civila, Situatii de Urgenta, PSI, 
Protectia Muncii propune Consiliului Local al Municipiului Alexandria spre dezbatere si solutionare 
cele doua variante. 
         In sedinta de lucru din data de 26.04.2017,  Consiliul Local al Municipiului Alexandria a luat 
act de informare, compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria sa 
se ocupe de informarea cetatenilor care locuiesc in blocurile expertizate, precum si luarea 
masurilor necesare ce se impun pentru evitarea unor incidente neplacute. 
        Urmare informarii cetatenilor ce locuiesc in aceste blocuri, pe baza de semnatura a acestora, 
a reiesit ca doresc relocarea din aceste cladiri.   
        In blocurile B10 si B11, str. 1 Mai, nr.107 figureaza un numar de 55 titulari contracte 
inchiriere in derulare si un numar de 17  familii care locuiesc abuziv. 
        Avand in vedere Clasa de risc seismic I la care au fost incadrate aceste cladiri, prevederile 
art.2 din Ordonanta 20/1994 privind masuri de reducerea riscului seismic al constructiilor, 
republicata si actualizata, dorinta cetatenilor de a fi relocati si costurile ridicate pentru 
consolidarea si reamenajarea acestor cladiri, decizia a fost ca aceste cladiri sa fie demolate si 
cetatenii care locuiesc in acestea sa fie relocati pe o perioada temporara. 
       In vederea relocarii chiriasilor din blocurile sociale B10 si B11, Consiliul Local al municipiului 
Alexandria a amenajat spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module container ) 



situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct T52, Nr.1D, conform cerintelor de ordin 
functional, respectându-se normativele in vigoare: 

- realizarea a 35 de containere tip apartament (compus din doua containere) si 30 de 
containere tip garsoniera (compus dintr-un container); 
            -  realizarea unei imprejmuiri perimetrale terenului unde sunt amplasate containerele, din 
plasa de sarma impletita si stalpi metalici cu fundatii izolate; 
            -  realizarea de parcele imprejmuite pentru fiecare tip de container tip garsoniera si tip 
apartament 
            -  realizarea de porti metalice cu panouri pline opace, pentru accesul pe amplasament si 
accesul la fiecare parcela individuala, 1665 ml de imprejmuire. 
            - realizarea de platforme betonate cu parapeti din zidarie plina pe trei laturi pentru deseuri, 
in partea de vest a amplasamentului, datorita vanturilor dominate ce bat din directia est; accesul 
la deseuri pentru colectare se realizeaza prin intermediul unei porti de acces separat fata de cele 
ale incintei cu o latime de 5,00 ml si inaltime de 2,00 ml.  
          Investitia “Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module-
containere)” a fost receptionata in data de 11.07.2019 conform procesului verba de receptie la 
terminarea lucrarilor nr.15353/11.07.2019.       
           Relocarea chiriasilor va fi pe o perioada de 5 ani,pana la reconstructia altor locuinte sociale 
pe vechiul amplasament al blocurilor B10 si B11. 

                      
                 2.- Legalitatea proiectului 
        Sustinerea proiectului propus, din punct de vedere legal, este fundamentata pe prevederile 
urmatoarelor acte normative: 
         -Legea nr. 114/1996, privind locuintele, republicata si actualizata; 
         -O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
       Avand in vedere cele expuse, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ, s-a intocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hotarare privind 
privind 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, care, 
impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.                                                                                                     
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