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RAPORT  DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea locuinței de sprijin tip modul nr.62 
situată pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul 

Alexandria 
 
 

 
         Prin referatul de aprobare nr.24993 din 19.10.2021 Primarul Municipiului 
Alexandria, propune proiectul de hotărâre cu privire  la repartizarea locuinței de 
sprijin tip modul nr.62 situată pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, 
nr.2D, municipiul Alexandria.            
         La Primăria Municipiului Alexandria, până la această dată, există o singură 
solicitare pentru obținerea unei locuințe de sprijin care nu este soluționată. 
         Potrivit H.C.L. nr. 251/29.09.2021 locuința tip modul nr.62 situată pe Șoseaua 
Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, figurează ca 
locuință de sprijin. 
       Cu cererea nr.21138/07.09.2021, domnul Bădescu Ioan Alexandru solicită 
repartizarea unei locuințe de sprijin deoarece a fost evacuat. 
       Locuințele de sprijin aparțin domeniului public al unităților administrativ 
teritoriale și se repartizează persoanelor sau familiilor ce urmează a fi evacuați sau 
care au fost evacuate. 
          Sustinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată 
de prevederile următoarelor acte normative și administrative: 
         -Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
         -HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996. 
         -O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare. 



         - H.C.L. nr. 251/29.09.2021 privind schimbarea destinației locuinței tip modul 
nr.62 din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în “locuință de 
sprijin”. 
 
          Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind repartizarea 
locuinței de sprijin tip modul nr.62 situată pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, 
pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria care, împreună cu intreaga documentație, va 
fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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