
 1 

 

 

 
        

      Anexa la HCL nr. 461/28.11.2018 
 

 

 

 

PROCES - VERBAL Nr. 6 
 
 

Încheiat astăzi 14.11.2018 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 şedinţei care a avut loc astăzi 14.11.2018, au participat un număr de 8 
membri din cei 11 membri ce au fost nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului nr. 
1330/09.05.2017. 

 
Secretarul prezintă comisiei un numar de 30 locuinţe disponibile conform Anexei nr. 1. 

 
În urma analizării solicitărilor de schimb a locuinţelor, membrii comisiei au stabilit 

următoarele: 
 

 Membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul de locuinţă pentru doamna IRIMIA 
ELENA, chiriaşă a apartamentului nr. 44, Bl. 11B, din B-dul Eroilor cu apartamentul liber  nr. 
36, Bl. 39A, Sc.B din B-dul Unirii. Locuinţa urmând a fi repatizată. 

 
Membrii comisiei prezenţi au amânat schimbul de locuinţă pentru doamna CIOCĂNEL 

IONICA chiriaşă a garsonierei nr. 12, Bl. 6, din Str. Ing. Gib Constantin cu o locuinţă liberă 
din cartierul micro 2 sau micro 3, nefiind diponibilă nicio locuinţă liberă în cartierele solicitate. 

 
Membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul de locuinţă pentru doamnul CIORTAN 

DUMITRU, chiriaş al apartamentului nr. 7, Bl. 5, din Str. Ing. Gib Constantin cu apartamentul 
liber  nr. 8, Bl. 6, din Str. Ing. Gib Constantin.  

 
Membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul de locuinţă pentru doamnul VIŞAN 

MARIAN CĂTĂLIN, chiriaş al garsonierei nr.1, Bl. 8, din Str. Ing. Gib Constantin cu 
apartamentul rămas liber în urma aprobării unui schimb de locuinţă, nr. 7, Bl. 5, din Str. Ing. 
Gib Constantin. Locuinţa urmând a fi intrudusă în lista de locuinţe diponibile. 
 
 

Membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul de locuinţă pentru  doamna  IOAN DIANA 
- MARIA, chiriaşă a apartamentului nr. 26, Bl. 8, din Str. Ing. Gib Constantin cu apartamentul  
liber  nr. 5, Bl. 2,  din  Str. Ing. Gib Constantin. Locuinţa urmând a fi repartizată. 
 
 

 Membrii comisie au aprobat în unanimitate repartizarea conform Anexei nr. 3 a unui 
număr de 30 de locuinţe disponibile, în baza listei întocmită în funcţie de vechimea cererii 
pentru cei care au avut dosar complet la data de 20.08.2018  conform Anexei nr. 2.  
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Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3,  fac parte integrantă din prezentul proces-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: 
 
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 - Absent 
8. Ion CUCUI - consilier municipal – membru  -  ....................................................                   
9. Adrian GHINESCU - consilier municipal - membru - .......................................... 
10. Adrian Gheorghe  BERCU - consilier municipal – membru - ............................ 
11. Angela RADU  - consilier – secretar -  ................................................………… 
 
 
 
 

 

  

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

        ing. Paul-Ciprian Patic                            jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 


