
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
C O M U N A TÂRGŞORU VECHI 
P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului local al comunei Târgşoru Vechi, în şedinţa de 

consiliu ordinară, pentru data de 26.02.2019, ora 16:00 

Având in vedere: 
Referatul secretarului comunei, înregistrat cu nr. 2626 din data de 19.02.2019 privind 

propunerea convocării Consiliului Local al Comunei Târgşoru Vechi în şedinţa de consiliu ordinară în data 
de 26.02.2019, ora 16:00; 

în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Nicolae Drăgan, primarul comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, dispune: 

Art.l - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Târgşoru Vechi în şedinţa de consiliu 
ordinară în data de 26.02.2019, ora 16:00, la sala de şedinţe. 

Art.2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei este următorul: 

1.Aprobarea procesului verbal din şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Târgşoru 
Vechi din 30.01.2019. 

2. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului Local al Comunei 
Târgşoru Vechi pentru o perioada de trei luni, initiat de dl Dragan Nicolae - primar. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii burselor şcolare in anul 2019,initiat de dl Dragan 
Nicolae - primar. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarării reţelei şcolare de învatamânt preuniversitar din 
comuna Târgşoru Vechi, pentru anul şcolar 2019 - 2020 ,initiat de dl Dragan Nicolae - primar. 

5.Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit a unor terenuri cu 
destinatia de drum de acces situate in T 23, Parcela A 147/18 initiat de dl Dragan Nicolae - primar. 

6. Proiect de hotarare privind redobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat in T21 P 
140/47/20 lot 102 in suprafaţa de 504 mp cu nr. cadastral 24361, Comuna Târgşoru Vechi, judeţ Prahova, 
initiat de dl Dragan Nicolae - primar. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării investitiei si încheierii contractului de 
cofinantare extindere a sistemului de distributie gaze in comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, initiat 
de dl Dragan Nicolae - primar. 

8. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de racordarea/bransarea si 
debransarea/rebransare a consumatorilor pentru operatorul regional care furnizeaza apa potabila 
canalizare - S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL in comuna 
Târgşoru Vechi., initiat de dl Dragan Nicolae - primar. 

9. Proiect de hotarare privind suplimentarea listei de investitii provizorii pentru Comuna Târgşoru 
Vechi aferenta anului 2019 , Initiat de dl Dragan Nicolae - Primar . 



10.Proiect de hotarare privind reorganizarea instituţiei şi aprobarea organigramei şi a s 
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Târgşoru Vechi, initiat de dl Dragan 
Primar. 

11.Proiect de hotarare privind coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile publice si contrai 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Tîrgşoru Vech i , initiat de dl Dragan Nicolae -P r i 

12.Proiect de hotarare privind îndreptarea eroare materiala din anexa la HCL 92 /24 
privind insirea completării inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei 
Vechi Jude ţu l Prahova , aprobat prin Hotararea consiliului Local nr .33 din 18.10.2006 privind 
domeniului privat al comunei Tirgsoru Vech i , Judeţul Prahova , initiat de dl Dragan Nicolae 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea „PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI A C O P ţ 
RISCURILOR AL COMUNEI TÂRGŞORU VECHI" pentru anul 2019, initiat de dl Dragan 
Primar. 

14. Alte probleme. 
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Art.3 - Cu aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei se însărcinează 
comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova. 

secretarul 

Târgşoru Vechi, 19.02.2019 
Nr. 123 


