
 
Proces - Verbal Nr. 5 

 
 

Încheiat astăzi 15.12..2020 cu prilejul şedinţei Comisiei de analiză şi 
repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţei  Primarului  

nr.3289/08.12.2020 
 
 

   La dezbaterile şedinţei comisiei ce a avut loc astăzi 15.12.2020, au fost prezenţi un 
număr de 11 membri din cei 12 nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului nr. 3289/08.12.2020. 
           
            Membrii comisiei prezenţi în şedinţă au aprobat anularea repartiţiilor pentru 
următoarele persoane :              

                Dl. _______________ refuză repartizarea garsoniei nr. 36 din Str. Laminorului , 
Cămin 1, Tronson B, Et. 3, acesta dorind repartizarea unei alte locuinţe la un etaj inferior, 
respectiv tot în str. Laminorului, Cămin 1, Tronson B, Et . 1, Ap. 17, deoarece are copii mici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            D-na ______________ - garsoniera nr. 12 din Laminorului, Cămin 1,Tronson A, nu 
doreşte în Laminorului  şi vrea un apartament  cu două camere. 
   
 

Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale a analizat un număr de 2 cereri 
privind efectuarea unui schimb de locuinţă între titularii de contract,  după cum urmează: 
           - ____________  –titular de contract al garsonierei nr. 23 din str. Laminorului, Cămin 
1 , tronson B,  solicită schimb de locuinţă cu – __________, titular de contract al garsonierei 
nr.39 din bl.8, str.G-ral.I.E.Florescu. 

Schimbul de locuinţă se va face cu condiţia achitării la zi a tuturor datoriilor aferente 
locuinţei  de către fiecare  titular de contract. 

 
            Membrii comisiei prezenţi în şedinţă, au  aprobat repartizarea unui număr  de  
14(paisprezece) locuinţe sociale,  conform Anexei nr. 1. 

                

     1. ______________  - B-dul Unirii, Bl.2,Ap. 72, ( 1 cameră); 

     2. ______________ - Aleea Grivita, bl. 1,ap.55,( 1 cameră); 

     3. ______________  -Str.G-ral. I.E.Florescu, Bl. 8, Ap.43,(1 cameră) ;  

     4. ______________ -Str. G-ral. I.E.Florescu, Bl. 8, Ap.9,(1 cameră) ; 

     5. ______________   -Str.G-ral. I.E.Florescu, Bl. 8, Ap.5,(1 cameră) ; 

     6. ______________  - Str. Laminorului, Cămin 1,Tronson B, Ap. 10 (1 cameră);      

     7. ______________  -Str. Laminorului, Cămin 1,Tronson B, Ap.17 (1 cameră) ;  

     8. ______________  - Str. Laminorului, Cămin 1,Tronson B, Ap. 21 (1 cameră) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     9. ______________ - Str. Laminorului, Cămin 1,Tronson B, Ap.36,  (1 cameră) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    10. ______________ - Str.Laminorului, Cămin 1,Tronson B,Ap. 52,(1 cameră);   

    11. ______________ -  Str.Laminorului, Cămin 1,Tronson B,Ap. 28,(1 cameră);   

    12. ______________  -Str. Laminorului, Cămin 1,Tronson A, Ap.24 (1 cameră);         

    13  _______________ - Str. Laminorului, Cămin 1,Tronson A, Ap. 12(1 cameră);      

    14. _______________  -Str. Laminorului, Cămin 1,Tronson A, Ap.22 (1 cameră) ; 

 

             



              Membrii comisiei prezenţi în şedinţă, au aprobat amânarea repartizărilor de locuinţe 
pentru poziţiile 12, 14,16-20,22,24 – 44,50,51,54,56-64,aceştia refuzând în scris repartizarea 
unei locuinţe în zona Laminorului. 

 
                 Anexa nr. 1  face parte integrantă din Procesul - Verbal şi urmează a fi supusă 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: 
 
- Cătălin RĂDULESCU - Viceprimar - preşedinte ……………………………… 
- Virgil Ciprian OPRESCU –  Director DAPPP - membru  ………................... 
- Elena Epurescu  – Şef.  Birou Juridic  -  membru …….................................. 
- Marcela IORDACHE – Director DAS – membru ........................................... 
- Niculina COSTACHE – Cons. Fond Locativ – membru - ............................... 
- Andrei-Eduard. Tudora  - Cons. municipal - membru - ................................. 
- Ana Maria GHEORGHE - Cons. municipal – membru - .absentă 
- Gabriela  Istrate     - Cons. municipal – membru  .......................................... 
- Ion  Cucui      -  Cons. municipal – membru -................................................. 
- Adrian - Gheorghe Bercu  - Cons. municipal – membru................................. 
- Dan Alexandru Tică  - Cons. municipal – membru ...................................... .. 
- Floricica MARINESCU – Cons. Fond Locativ – secretar...……........................ 
 


