
                                          Anexa la HCL nr. 140/23.04.2021 
PROCES - VERBAL NR. 1 

 
Încheiat astăzi 30.03.2021 în cadrul şedinţei Comisiei de Fond Locativ 

constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2324/09.10.2019, privind repartizarea 
locuinţelor din fondul locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 

 
 
 

La dezbaterile şedinţei comisiei ce au avut loc astăzi 30.03.2021, au fost prezenţi 
un număr de 7 membri din cei 7 membri ce au fost nominalizaţi prin Dispozţia Primarului 
nr. 2324/09.10.2019. 

Pentru punctele de pe ordinea de zi, membrii comisiei au luat, în unanimitate, 
următoarele decizii: 

 
Secretarul prezintă comisiei lista locuinţelor disponibile din fondul locativ de stat,  

conform Anexei 1. 
 

  Aprobarea listei cuprinzând documentele și criteriile de eligibilitate, necesare  
întocmirii dosarului pentru atribuirea de locuințe din fondul locativ de stat, conform 
Anexei 2. 
 
         - Repartizarea apartamentului nr. 55 din blocul 52, sc. C, et. 3, din str. Moldovei, nr. 
10, doamnei _________ (termen de închiriere pană la data de 30.04.2026); 

- Repartizarea unității locative, din str. I. H. Rădulescu, nr. 12, doamnei 
______________ (termen de închiriere pană la data de 30.04.2026); 

- Repartizarea apartamentului nr. 2 din blocul 49, sc. A, parter, din str. Avram Iancu, 
nr. 15, domnului ___________ (termen de închiriere pană la data de 30.04.2026); 

- Repartizarea unității locative, din str. I. H. Rădulescu, nr. 5/7, doamnei ______ 
(termen de închiriere pană la data de 30.04.2026); 

 
 _________ – se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru garsoniera nr. 

94, bl. 54, parter, din str. Avram Iancu, nr. 7(termen de închiriere pană la data de 
31.03.2023). 

 
- Se aprobă ca, spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, în suprafață de 

35,31 mp, situat în Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 6, rămas disponibil în 
urma predării de către fostul chiriaș, să fie utilizat în vederea desfășurării activității 
administrative a Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.  

 - PARTIDUL ROMÂNIA MARE – FILIALA DÂMBOVIȚA – se aprobă repartizarea 
spațiului în suprafață de 53,06 mp, ca sediu de partid politic, situat în B-dul I. C. Brătianu, 
nr. 34, bl. D1B, parter, (termen de închiriere, un an, până la data de 30.04.2022, cu 
posibilitate de prelungire). Prețul închirierii(chiria) va fi de 10 lei/mp/lună, conform anexei 
5h din HCL nr.140/28.05.2020, preț care se actualizează anual; 

- PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA 
– se aprobă repartizarea spațiului în suprafață de 202 mp, ca sediu de partid politic, situat 
în B-dul Libertății, nr. 3, bl. B1, parter (termen de închiriere, un an, până la data de 
30.04.2022, cu posibilitate de prelungire). Prețul închirierii(chiria) va fi de 10 lei/mp/lună, 
conform anexei 5h din HCL nr.140/28.05.2020, preț care se actualizează anual. 

 - PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR - FILIALA DÂMBOVIȚA 
– nu se aprobă solicitarea privind închirierea spaţiului, din str. Poet Grigore Alexandrescu, 
nr. 6, întrucât acesta nu mai este diponibil, stabilindu-i-se o altă destinație; 



- PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN-ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ – solicitarea 
privind închirierea unui spaţiu destinat desfăşurării activităţii, nu poate fi soluţionată, 
deoarece nu avem nimic disponibil; 
 
 Anexa nr. 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
 Procesul-verbal a fost întocmit într-un exemplar şi semnat de către membrii 
comisiei. 

 

 
 
 

 
COMISIA: 

 
Cătălin RĂDULESCU – viceprimar – preşedinte…………………………………….…………….. 
Virgil-Ciprian OPRESCU – director executiv D.A.P.P.P. – membru …..…………………….  
Laura SOARE – şef Serviciu Financiar - Contabil D.A.P.P.P. – membru……………………. 
Eugen PUŞCAŞU – şef Serviciu A.P.P.P. – membru………………..……………………………. 
Elena EPURESCU – şef Birou contencios-juridic – membru……………….………………….. 
Niculina COSTACHE – consilier Compartiment fond locativ – membru…………………… 
Mariana PAICU – consilier Compartiment fond locativ – secretar………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


