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PROCES - VERBAL Nr. 1 
 

Încheiat astăzi 15.02.2021 cu prilejul întrunirii Comisiei de Analiză şi Repartizare 
a Locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL constituită conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 3288/08.12.2020 
 
 

La dezbaterile şedinţei care a avut loc astăzi 15.02.2021, au participat un număr de 12 
membri din cei 12 membri ce au fost nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului nr. 
3288/08.12.2020. 

 
A fost aprobată în unanimitate de toţi membrii prezenţi lista de priorităţi pentru anul 

2021, conform Anexei nr. 1.    
 
 

Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au amânat  schimbul 
de locuinţă pentru doamna  ___________, chiriaşă a garsonierei nr.22, Bl. 8, din Str. Ing. Gib 
Constantin cu un apartament vacant, deoarece la nivelul municipiului nu există locuințe 
vacante. 

 
Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au amânat  schimbul 

de locuinţă pentru doamna ______________, chiriaşă a garsonierei nr. 2, Bl. C2, din Str. 
Soroca cu un apartament vacant, deoarece la nivelul municipiului nu există locuințe vacante. 

 
Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au amânat  schimbul 

de locuinţă pentru doamna _____________, chiriaşă a garsonierei nr. 13, Bl. 8, din Str. Ing. 
Gib Constantin cu un apartament vacant, deoarece la nivelul municipiului nu există locuințe 
vacante. 

 
 

Anexa nr. 1  face parte integrantă din prezentul proces-verbal şi urmează a fi supus spre 
aprobare Consiliului Local Târgovişte. 

Procesul-verbal a fost întocmit într-un exemplar şi semnat de către membrii comisiei. 
 

C O M I S I E: 
 
1. Cătălin RĂDULESCU - viceprimar - preşedinte  - ................................................................. 
2. Virgil Ciprian OPRESCU – director executiv D.A.P.P.P. – membru - .................................... 
3. Marcela IORDACHE - director executiv D.A.S - membru  - .................................................. 
4. Daniela RUJOIU  - consilier juridic Birou contencios-juridic – membru - ............................... 
5. Alexandra ȚOPA – consilier Compartiment Fond Locativ – membru - ................................. 
6. Andrei Eduard TUDORA - consilier municipal - membru –  ………………………………….. 
7. Ana Maria GHEORGHE - consilier municipal – membru  -  ................................................ 
8. Gabriela ISTRATE – consilier municipal – membru - ........................................................                
9. Ion CUCUI - consilier municipal – membru  -  ..................................................................... 
10. Adrian Gheorghe  BERCU - consilier municipal – membru - ............................................... 
11. Dan Alexandru TICĂ – consilier municipal – membru - ……………………………………… 
12. Angela Elena RADU  - consilier Compartiment Fond Locativ– secretar -  ........................... 


