
 
                                        Proces - Verbal Nr. 1 
       Încheiat astăzi 21.03.2018, cu prilejul şedinţei Comisiei de analiză şi 

repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţei Primarului 
nr.1331/ 09.05.2017 

 
         La dezbaterile şedinţei comisiei ce au avut loc astăzi, 21.03.2017, au fost 
prezenţi un număr de 8 membri, din cei 11 nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului 
nr. 1331/09.05.2017. 
         Membri comisiei prezenţi în sedinţă au propus spre  aprobare, tabelul 
nominal cu persoanele deţinătoare de dosar complet pentru locuinţele sociale  şi 
punctajele obţinute pentru anul 2018, conform  Anexei 1 si 2. 
     
         Au fost aprobate în unanimitate, prelungirea unui număr de 4 solicitări din 
partea chiriaşilor care sunt cu datoriile achitate la zi (chirie, întreţinere, apă, etc. ) 
privind prelungirea termenului contractului de închiriere, conform Anexei 3 la 
procesul-verbal. 

Termenul de închiriere va fi până la data de 30.06.2018. 
Membri comisiei prezenţi în şedinţă au  aprobat anularea repartiţiei pentru 

dl. Stan Marin din str.Laminorului, nr.16, Camin 1, tronson B, ap.32 . 
 

Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale a analizat un număr 
de 2 cereri privind efectuarea unor schimburi de locuinţă între titularii de contract, 
după cum urmează: 

 
      -  Turcan Vasilica - titular de contract din str. Laminorului, nr.16, Cămin 1, 
tronson B, ap.19 şi Vintilescu Maria Cristina - titulară de contract al 
apartamentului 26, din Cămin 2,  B-dul Unirii, în urma cererilor de solicitare ale 
acestora, înregistrate la Primăria  Targovişte cu nr.162/ 04.01.2010 şi 163/ 
04.01.2018.   
          Schimbul de locuinţă se va face cu condiţia achitării la zi a tuturor datoriilor 
aferente locuinţei  de către fiecare  titular de contract. 
          Membri comisiei  prezenţi în  şedinţă, propun în unanimitate aprobarea 
acestor schimburi de locuinţe. 
          Termenul de inchiriere se propune pană la data de 30.06.2018 . 
 
         Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale a anulat solicitarea  
dnei Gheorghe Amalia pana la prezentarea documentelor ce atestă gradul de 
rudenie. 

Membri comisiei prezenţi în şedinţă au anulat cererea dnei Tardea Dana 
Niculina deoarece aceasta nu poate solicita  beneficiul locuinţei, în urma 
divorţului . Solicitarea  poate veni doar din partea copiilor, conform art. 17, Legea 
114/1996. 

Membri comisiei prezenţi în şedinţa au  aprobat repartizarea unui număr 
de patru locuinţe sociale, conform  Anexei 4. 
1. Stanciu Elena   -  Str. Laminorului, Cămin 1, Tronson B, Ap. 12 (1 cameră) 



2. Stan   Marin      - Str. Laminorului, Cămin 1, Tronson A, Ap. 5  (1 cameră) 
3. Ghinea  Floarea  - Str. G-ral. I.E. Florescu, Bl. 8. Ap. 37 (1 cameră)  
4. Raducan  Ion   -  Str. Laminorului, Cămin 1, Tronson B, Ap. 32  (1 cameră) 
  
Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din procesul verbal şi urmează a fi 
supuse spre aprobare Consiliului Local Târgovişte. 
Procesul verbal a fost întocmit într-un exemplar şi semnat de către membri 
comisiei. 
 
 
C O M I S I E: 
 
- Rădulescu Cătălin - Viceprimar - preşedinte ……….. 
- Maican Dorin - Director DAPPP - membru  ……Absent….... 
- Epurescu Elena  – Şef. Birou Juridic - membru …… 
- Iordache Marcela – Director DAS - membru….…...... 
- Costache Niculina – cons. Fond Locativ – membru ….... 
- Păunescu Andrei Mihai  - Cons. municipal - membru . ……… 
- Oprescu Virgil Ciprian - Cons. municipal - membru  …….. 
- Nicolae Ana Maria - Cons. municipal - membru ………-Absent 
- Ion Neli - Cons. municipal – membru………………… 
- Tănase Silviu Gabriel - Cons. municipal – membru ..... .......Absent 
- Marinescu Floricica– Cons. Fond Locativ – secretar...…….......... 

         
 
 
 


