
 

Anexa I la HCL nr. 190/30.05.2018 

 
PROCES - VERBAL Nr. 3 

 
 

Încheiat astăzi 10.05.2018 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 10.05.2018, au participat un număr de 7 
membri din cei 11 membri ce au fost nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului nr. 
1330/09.05.2017. 

 
Membrii comisie au aprobat în unanimitate anularea unui număr de 13 repartiţii conform 

Anexei nr. 4. Locuinţele rămase libere fiind repartizate conform liste de priorităţi. 
 

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

 
     Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi nu au aprobat 
solicitarea  domnei IATAGAN GIORGIANA-SIMONA  privind schimbarea apartamentului nr. 
30, Bl. 39A, B- dul Unirii cu alt apartament  liber. 
 

Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul 
de locuinţe dintre doamna  RIZEA ELENA-MIRABELA, chiriaşă a garsonierei nr. 1,  Bl. 7, 
din Str. Ing. Gib Constantin şi domnul ALEXANDRU TUDOR-IULIAN chiriaş al 
apartamentului nr. 11, Bl. 8,  din  Str. Ing. Gib Constantin. 

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

de locuinţe dintre doamna  DUŢU NARCISA-MARIA, chiriaşă a apartamentului nr. 4,  Bl. 5, 
din Str. Ing. Gib Constantin şi doamna BURCEA MARIA chiriaşă a garsoniereii nr. 6, Bl. 5,  
din  Str. Ing. Gib Constantin. 
 

Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul 
de locuinţă pentru domnul  GAGIU ROBERT-GHEORGHE, chiriaş al garsonierei nr. 24,  Bl. 
6, din Str. Ing. Gib Constantin cu apartamentul liber, 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 POPESCU ALIN, chiriaş al garsonierei nr. 17, Bl. C2, din Str. 
Soroca şi domnul POPESCU SORIN-GABRIEL, chiriaş al garsonierei nr. 16, Bl. A3, din  Str. 
Lăzărică Petrescu. 
 

Conform Legii nr.152/1998 republicată, membrii comisiei prezenţi au aprobat schimbul 
de locuinţe dintre domnul MIHĂILESCU ANDREI-DANIEL, chiriaş al garsonierei nr. 11,  Bl. 
3, din Str. Ing. Gib Constantin şi domnul BULEI STEFAN-MIHAIL, chiriaş al garsonierei nr. 
9, Bl. C6B,  din  Str. Hotin. 

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

de locuinţe dintre   doamna  SOARE ALINA-ANDREEA,  chiriaşa a garsonierei nr. 13,  Bl. 3, 
din Str. Ing. Gib Constantin cu apartamentul ramas liber  nr. 41, Bl. 39A,  din  B-dul Unirii. 

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

termenului de încheiere a contractului de închiriere pentru domnul DOBRE GHEORGHE- 
GABRIEL  care a primit repartiţie garsoniera nr.9, Bl.5, Str. Ing. Gib Constantin. 
 



 
Au fost aprobate în unanimitate, de toţi membrii prezenţi în şedinţă, un număr de 3 (trei) 

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 30.09.2019  si o solicitare pana la data 
de 30.09.2018. 

 
A fost respinsă în unanimitate, de toţi membrii prezenţi în şedinţă, solicitarea domnului 

FILIP EUSEBIU chiriaş al apartamentului nr.15, Bl. 2, din Str. Ing. Gib Constantin, privind 
prelungirea termenului contractului de închiriere, deoarece domnul are hotărâre definitivă de 
reziliere a contractului şi evacuare. 

 
Secretarul prezintă comisiei un numar de 18 de locuinţe disponibile conform Anexei nr. 2. 

 
Au fost aprobate în unanimitate de toţi membrii prezenţi repartizarea unui număr de 13 de 

locuinţe libere  în baza listei de priorităţi pentru anul 2018, conform Anexei nr. 3. 
 
 

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 - Absent 
11. Angela RADU  - consilier – secretar -  ................................................………… 


