
 

 

 
PROCES - VERBAL Nr. 1 

 
 

Încheiat astăzi 12.02.2018 cu prilejul întrunirii Comisiei de Analiză şi Repartizare 
a Locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL constituită conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 1330/09.05.2017 
 

La dezbaterile şedintei care au avut loc astăzi 12.02.2018, au participat un numar de 8 
membrii din cei 11 membrii ce au fost nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului nr. 
1330/09.05.2017. 
 

Membrii comisie au aprobat  anularea a unui număr de 10 repartiţii conform Anexei nr. 4  
 
Membrii comisiei au aprobat introducerea în lista de priorităţi a celor care au motivat 

refuzul primei repartiţii după cum urmează: 
1. BOBE ŞTEFAN COSMIN; 
2. STĂNCESCU MIHAELA DANIELA; 
3. CIOCĂNEL IONICA; 
4. ŞUICĂ IONELA MONICA; 
5. GĂLAN ADRIAN 

 
Au fost aprobate în unanimitate de toţi membrii prezenţi în şedinţă un 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 Nr. 1 la procesul verbal. 
Termenul de prelungire va fi până la data de 30.09.2018. 
 

Secretarul prezintă comisiei un numar de 37 de locuinţe disponibile conform Anexei nr. 2. 
 

A fost aprobată în unanimitate de toţi membrii prezenţi în şedinţă lista de priorităţi 
pentru anul 2018, conform Anexei Nr. 3 la procesul verbal.  
 

Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au amânat doamnei 
IONESCU GEORGIANA ALINA, termenul de încheiere a contractului, până la următoarea 
şedinţă, pentru apartamentul nr. 8 din Bl. 7 din str. Ing. Gib Constantin.  

 
Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi  au aprobat solicitarea 

domnului STOIAN DRAGOŞ NICOLAE privind schimbarea apartamentului din Str. Ing. Gib 
Constantin, Bl. 5, Ap. 23 cu apartamentul liber, nr. 32,  Bl. 39 A din  B -dul Unirii. 

 
Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul 

de locuinţe dintre   domnul  VĂDUVA ROBERT DĂNUŢ  chiriaş al apartamentului nr. 19,  Bl. 
5, din Str. Ing. Gib Constantin şi doamna GAVRILĂ VASILICA RALUCA chiriaşă a 
apartamentului nr. 2, Bl. 1,  din  Str. Ing. Gib Constantin.   

 
 
Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul 

de locuinţe dintre   domnul  TEODORESCU MIHAIL MĂDĂLIN  chiriaş al garsonierei 
numărul 1, Bl. 6, din Str. Ing. Gib Constantin şi doamna FLORESCU MIHAELA IZABELA 
chiriaşă a garsonierei numărul 9, Bl. 17C,  din  Str. Dr. Oprescu Dumitru.   

 
 

 
   



 
   Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi nu au aprobat solicitarea  
domnei CIOBĂNOIU MARIA MIHAELA  privind schimbarea apartamentului 3, Bl. 5, Str. Ing. 
Gib Constantin cu apartamentul nr. 32, Bl. 39 A, B-dul Unirii , acesta fiind repartizat unei alte 
familii. 
 
 

Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi  au aprobat solicitarea 
domnei MOCANU SIMONA privind schimbarea garsonierei numărul 6, Bl. 3 din Str. Ing. Gib 
Constantin cu garsoniera liberă numărul 19, Bl. A2 din Str. Lăzărică Petrescu. 
 
 

Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4  fac parte integrantă din prezentul proces-verbal şi urmează a fi 
supus spre aprobare Consiliului Local Targoviste. 

Procesul-verbal a fost întocmit într-un exemplar şi semnat de către membrii comisiei. 
 

C O M I S I E: 
 
1. Cătălin RĂDULESCU - viceprimar - preşedinte  - ………………… 
2. Dorin MAICAN - director executiv  -  membru  -  Absent 
3. Marcela IORDACHE - director executiv - membru  - …………………. 
4. Daniela RUJOIU  - consilier juridic – membru - ................................. 
5. Mariana Paicu – consilier – membru ............................................................... 
6. Mihai Andrei PĂUNESCU - consilier municipal - membru - Absent 
7. Virgil Ciprian OPRESCU - consilier municipal - membru - ………….…………. 
8. Ion CUCUI - consilier municipal – membru  -                     
9. Adrian GHINESCU - consilier municipal - membru -    Absent 
10. Adrian Gheorghe  BERCU - consilier municipal - membru - ……………………… 
11. Angela RADU  - consilier – secretar -  ................................................………… 


