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Anexa H.C.L 54/27.02.2020 
 

Proces- Verbal nr. 1 
 

Încheiat astăzi 20.02.2020 cu prilejul şedinţei Comisiei de analiză şi 
repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului       

nr. 2584/23.10.2019 
 
 
 
 
 

La dezbaterile şedinţei comisiei ce au avut loc astăzi, 20.02.2020, au  
fost prezenţi  un număr de  membri din cei 11 membri nominalizaţi prin 
Dispoziţia Primarului  nr. 2584/28.10.2019. 

 
Pe ordinea de zi a fost analizarea şi punctarea dosarelor complete 

ale solicintanţilor de locuinţe sociale, în vederea stabilirii ordinii de 
prioritate a persoanelor îndreptăţite să primescă în anul 2020 o locuinţă 
socială, conform criteriilor aprobate prin H.C.L. nr. 462/19.12.2019. 

 
Au fost analizate un număr de 69(şaizeci şi nouă) dosare complete, 

însoţite de anchete sociale efectuate de Direcţia de Asistenţă Socială. 
Concluziile finale ale comisiei sunt evidenţiate în anexa nr. 1 şi anexa 

nr. 2 la Procesul- Verbal. 
 
Contestaţiile împotriva hotărârii Consiliului Local cu privire la listele 

de acordare a locuinţelor sociale se vor adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit Cap. II , art. 21, alin. 3 din H.G. 1275/2000 
privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 cu modificările 
şi completările ulteriore. 

 
Comisia nu a luat în considerare dosarele incomplete şi  dosarele 

persoanelor care:  
 

- deţin în proprietate o locuinţă; 
- au înstrăinat o locuinţă după data de 01.01.1990; 
- au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea 

unei locuinţe; 
- deţin în calitate de chiriaş o alta locuinţă din fondul locativ de stat; 
- au refuzat repartizarea unei locuinţe sociale de două ori consecutiv sau 

care, nu s-au prezentat de două ori consecutiv în vederea încheierii 
contactului de închiriere pentru locuinţa repartizată. 
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Anexele nr. 1  face parte integrantă din  prezentul Procesul –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: 
 
- 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 Mihai  PĂUNESCU - Cons. municipal - membru ----------------- 
- Iolanda MARINESCU - Cons. municipal – membru  - ------------------- 
- Ana Maria GHEORGHE - Cons. municipal – membru - ..................... 
- Neli ION - Cons. municipal – membru- ------------------- 
- Silviu Gabriel TĂNASE - Cons. municipal – membru  - ..................... 
- Floricica MARINESCU – Cons. Fond Locativ – secretar...…….......... 
 

 


