
       Anexa HCL nr. 247/29.07.2021 
 
 

 
                                                          Proces- Verbal nr. 4 

 
Încheiat astăzi 20.07.2021 cu prilejul şedinţei Comisiei de analiză şi repartizare a 
locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1142/ 06.05.2021. 

 
 
 
La dezbaterile şedinţei comisiei ce au avut loc astăzi, 20.07.2021, au  fost 

prezenţi  un număr de 11 membri din cei 12 membri nominalizaţi prin Dispoziţia 
Primarului nr. 1142/06.05.2021. 

 
Membrii comisiei  prezenţi  în  şedinţă au  aprobat anularea  repartiţiilor  pentru 
următoarele persoane, conform Anexei nr. 1.  
 
        - ______________ - garsoniera nr. 42, Cămin 1, Tronson B  din  Str. 
Laminorului,  repartizată conform H.C.L. nr. 187/ 27.05.2021, deoarece în urma 
notificării, s-a prezentat  cu solicitare de refuz; 
        
        - ______________ - garsoniera nr. 57, Cămin 1, Tronson B  din  Str. 
Laminorului,  repartizată conform H.C.L. nr. 187/ 27.05.2021, deoarece în urma 
notificării, s-a prezentat  cu solicitare de refuz; 
 
       -  ______________  -  garsoniera nr. 22, Cămin 1,Tronson A  din  Str. 
Laminorului,  repartizată conform H.C.L. nr. 187/ 27.05.2021,  deoarece în urma 
notificării,  nu  s-a prezentat  cu actele necesare în vederea întocmirii  contractului 
de închiriere. 
 
 
    Membrii comisiei, prezenţi în şedinţă, au  aprobat repartizarea unui număr  de  3 
(trei) locuinţe  sociale, conform  Anexei 2 : 
 

1. ______________ ( poziţia nr.18 din lista de priorităţi ) - Str. Laminorului, Cămin 1, 
Tronson B, Ap. 42  ( 1 cameră) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              
2. ______________ (poziţia nr. 20 din lista de priorităţi) -  Str. Laminorului, Cămin 1, 

Tronson B, Ap. 57( 1 cameră) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                     
3. ______________ (poziţia nr. 25 din lista de priorităţi) - Str. Laminorului, Cămin 1, 

Tronson A, Ap. 22 ( 1 cameră).       
         
              Membrii comisiei prezenţi în şedinţă, au aprobat în unanimitate amânarea 

repartizărilor de locuinţe pentru poziţiile 6 – 17, 19 şi 21-24 din lista de priorităţi 
pentru anul 2021, ca urmare a refuzului comunicat în scris, privind repartizarea unei 
locuinţe sociale  în zona Laminorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                                                                                   
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din Procesul - Verbal nr. 4 şi urmează a  fi 
supus spre aprobare Consiliului Local al  Municipiului 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 – absent... ................................. 
- Ana Maria GHEORGHE - Cons. municipal – membru - ................................... 
- Gabriela  ISTRATE   - Cons. municipal – membru  .......................................... 
- Ion  CUCUI   -  Cons. municipal – membru -..................................................... 
- Dorin- Adrian ECONOMU  - Cons. municipal – ................................. 
- Dan Alexandru TICĂ - Cons. municipal – membru ...................................... .. 
- Floricica MARINESCU – Cons. Fond Locativ – secretar...……........................ 
 
 

 

 


