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REFERAT  DE APROBARE 
 

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 

 
 

       Blocurile B10 si B11, str. 1 Mai, nr.107 au fost receptionate in anul 1969.   
        Potrivit expertizelor tehnice la blocurile de locuinte sociale B10 si B11, str. 1 Mai, 
nr.107, din martie 2017, acestea 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-a propus desfiintarea acestor cladiri.   
        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.2D. 
        Relocarea chiriasilor va fi pe o perioada de 5 ani, pana la reconstructia altor 
locuinte sociale pe vechiul amplasament al blocurilor B10 si B11. 
        Investitia “Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta 
(module-containere)” a fost receptionata in data de 11.07.2019 conform procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.15353/11.07.2019.        
       In acest scop, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propun elaborarea de catre Directia 
Patrimoniu a unui proiect de hotarare cu privire 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, proiect de 
hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, sa fie supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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