
 

 
                                                 Proces - Verbal nr. 4 

Încheiat astăzi 20.10.2017, 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 a avut loc astăzi, 20.10.2017, au fost prezenţi un 
număr de 9 membrii, din cei 11 membrii ce au fost nominalizaţi prin Dispoziţia Primarului 
nr. 1331/09.05.2017.  
 
       Au fost aprobate un număr de 3 solicitări din partea chiriaşilor care sunt cu datoriile 
achitate la zi(chirie, întreţinere, apă, etc.) privind prelungirea termenului contractului de 
închiriere, conform anexei 1 la procesul-verbal. 
       Termenul de închiriere va fi până la data de 30.06.2018. 
                        Bobe Simona Raluca – str. Laminorului, Cămin1, Tronson A, ap.19 
                        Drăgulescu Eduard Florentin - str. Dr. Oprescu D-tru, bl.17B, ap.10 
                        Arghir Maria Ramona – str. Laminorului, Cămin1, Tronson B, ap.49 
D-na Epurescu Elena analizând contractul de închiriere nr.19547 din 01.08.2011 al 
apartamentului nr.49, din str. Laminorului, Cămin1, TronsonB, constată că acesta a încetat 
la 30.06.2013, motiv pentru care susţine că nu este de acord cu prelungirea prin act 
adiţional a contractului expirat. 
 
      Membrii comisiei prezenţi în şedinţă au aprobat în unanimitate anularea repartiţiei din 
sedinţa anterioară a d-nei Kuffner(Rotaru)Cristina, pentru locuinţa din str. Laminorului, 
bl.1B, ap. 32 (1 cam.).  
 
         Membrii comisiei au respins cererea nr. 32208/17.10.2017, a d-nei 
Biderean(Vintilescu)Maria Cristina - titulara de contract al apartamentului 26, din Cămin 
2, B-dul Unirii, în care solicită anularea schimbului de locuinţă cu d-nul Moise Vasile 
Virgil, titular de contract al apartamentului 16, din bloc 1, str. Aleea Griviţa. Se solicită în 
scris, motivele întemeiate care stau la baza anulării acestui schimb de locuinţe. 
       
      Solicitarea nr.32067/17.10.2017, a d-nei Ştefan Gabriela privind repartizarea 
apartamentului 56, din blocul 1, strada Aleea Griviţa, a fost respinsă, aceasta urmând să-şi 
întocmească şi să -şi completeze dosarul . 

 
 
 
 
 
C O M I S I E: 
 
- Rădulescu Cătălin - Viceprimar - preşedinte ……………………………………….. 
- Maican Dorin - Director DAPPP - membru  ………………………………………………… 
- 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 …………………………………………. 
- Ion Neli - Cons. municipal – membru………………………………………………………… 
- Tănase Silviu Gabriel - Cons. municipal – membru…………………………………….. 
- Marinescu Floricica– Cons. Fond Locativ – secretar...……................................. 

 

 


