
1. CAPLAN NICOLAE – nu este casatorit cu Petcu Adelina (au un copil impreuna), 

iar la data depunerii solicitarii pentru locuinta ANL avea locul de munca in Orasul 

Navodari, urmand ca pentru repartitie sa reconfirme indeplinirea criteriilor de 

acces (si anume criteriul referitor la locul de munca in Navodari, la varsta si la 

proprietate); 

2. CIOCAN GEORGIANA SORINA – are locul de munca la Primaria Navodari, dar 

legea nu exclude de la acordarea unei locuinte tip ANL pe angajatii din 

administratia locala; 

3. CIUREA ALEXANDRU CONSTANTIN – este necasatorit, dar conform legii, 

starea civila a solicitantului nu constituie un criteriu de acces la locuinta ANL. 

Acesta are locul de munca la SC ROMPETROL RAFINARE SA; are pana in 35 

de ani si nu a avut proprietate. 

4. COJOCARU MARIUS CATALIN – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta 

ANL, respectiv are varsta pana in 36 de ani, lucreaza la SC MEGALEX TRADING 

SRL – punct de lucru Navodari si nu a avut proprietate; 

5. DODE ANDREEA CRISTINA – este necasatorita, dar conform legii, starea civila a 

solicitantului nu constituie un criteriu de acces la locuinta ANL. Aceasta are locul 

de munca la SC PRIME WORKS RESOURSE SRL Navodari; are pana in 35 de 

ani si nu a avut proprietate. 

6. FRATILA OVIDIU MIHAI - – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta ANL 

si anume: lucreaza in orasul Navodari fiind incadrat la Politia Locala, are pana in 

36 de ani si  nu are/nu a avut proprietate; 

7. GAGU (BURAGA) GEORGIANA ANDREEA – indeplineste toate criteriile de 

acces la locuinta ANL si anume: lucreaza in orasul Navodari fiind incadrata la SC 

ATRIBUT ECONOMY SRL – punct de lucru Navodari, are pana in 36 de ani si  nu 

are/nu a avut proprietate sau o locuinta cu chirie proprietate de stat sau 

proprietate a orasului Navodari (nu are locuinta sociala); 

8. HOLBAN DANIEL – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta ANL si 

anume: lucreaza in orasul Navodari fiind incadrat la SC PROD PLAST SRL 

Navodari, are varsta pana in 35 de ani si nu are/nu a avut proprietate.  

9. MIHAILA RADU OCTAVIAN - la data depunerii solicitarii pentru locuinta ANL 

avea locul de munca in Orasul Navodari, urmand ca pentru repartitie sa 

reconfirme indeplinirea criteriilor de acces (si anume criteriul referitor la locul de 

munca in Navodari, la varstasi la proprietate); 

10. PETCU ADELINA CRISTINA – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta 

ANL si anume: lucreaza in orasul Navodari fiind incadrata la SC DANIELS 

COMPANY SRL Navodari, are pana in 36 de ani si  nu are/nu a avut proprietate 

sau o locuinta cu chirie proprietate de stat sau proprietate a orasului Navodari. 

Legea nu ii exclude de la acordarea unei locuinte tip ANL pe angajatii din 

administratia locala si nici pe copii acestora. 

11. RADU ELENA CLAUDIA – este necasatorita, dar conform legii, starea civila a 

solicitantului nu constituie un criteriu de acces la locuinta ANL. Aceasta are locul 



de munca la SC BALTOGO SRL Navodari; are pana in 36 de ani si nu are/nu a 

avut proprietate. 

12. RAITA ALEXANDRU COSMIN – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta 

ANL si anume: are varsta pana in 36 de ani, nu are/nu a avut proprietate si 

lucreaza la SC SAPRO SRL, fiind reprezentantul societatii in orasul Navodari. Dl. 

Raita Alexandru nu este casatorit, dar conform legii, starea civila a solicitantului 

nu constituie un criteriu de acces la locuinta ANL. 

13. ROUA ANAMARIA – este necasatorita, dar conform legii, starea civila a 

solicitantului nu constituie un criteriu de acces la locuinta ANL. Aceasta are locul 

de munca la SC LUMI HAIR STYLE SRL Navodari; are pana in 36 de ani si nu 

are/nu a avut proprietate. 

14. SURDU LIVIU MARIAN – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta ANL si 

anume: lucreaza in orasul Navodari fiind incadrat la Politia Locala, are pana in 36 

de ani si  nu are/nu a avut proprietate; 

15. TANASE ALEXANDRU EUGEN – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta 

ANL si anume: lucreaza in orasul Navodari fiind incadrat la SC TUDOR 

COMPLEX SRL – punct de lucru Vila Vladony Navodari, are pana in 36 de ani si  

nu are/nu a avut proprietate sau o locuinta cu chirie proprietate de stat sau 

proprietate a orasului Navodari. Legea nu ii exclude de la acordarea unei locuinte 

tip ANL pe angajatii din administratia locala si nici pe copiii acestora. 

16. TUDORICA ANDREEA OLIMPIA – indeplineste toate criteriile de acces la 

locuinta ANL si anume: lucreaza in orasul Navodari fiind farmacist la SC LEDA 

CONCEPT SRL Navodari, are pana in 36 de ani si  nu are/nu a avut proprietate 

sau o locuinta cu chirie proprietate de stat sau proprietate a orasului Navodari. 

Domnisoara Tudorica Andreea nu este fiica Doamnei Tudorica Georgeta, (mama 

dansei se numeste Anisoara). 

17. VASILE ALIN IULIAN – indeplineste toate criteriile de acces la locuinta ANL si 

nume: lucreaza in orasul Navodari fiind incadrat la SC DURO-COM-TUR SRL 

Navodari, are pana in 36 de ani si  nu are/nu a avut proprietate; 

 

Conform art. 15 alin. (5) din HG nr. 962/2001 – “La data repartizarii locuintelor 

pentru tineri, destinate inchirierii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme 

indeplinirea tuturor criteriilor de acces.” 

 

 

 

 

 


