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JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA TÎRGŞORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S   V E R B A L
-ŞEDINŢĂ ORDINARĂ-

29.11.2017

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local al comunei
Tîrgşoru Vechi.

Şedinţa a fost convocată de dl. Drăgan Nicolae, primarul comunei Tîrgşoru Vechi, prin
Dispoziţia nr. 635 din 24.11.2017.

Şedinţa este legal constituită, întrucât sunt prezenţi 13 domni consilieri locali, domnii
Catrina Ion, Mihăiță Nicolae-Andrei, Paraschiv Vasile și Ungureanu Constantin fiind absenţi.

Participă la lucrările şedinţei domnişoara Petre Simona Anne Marie - Șef Serviciu
Financiar Contabil.

Dl. Petre Eugen Gheorghe, în calitate de preşedinte de şedinţă, propune spre aprobare
proiectul de ordine de zi al şedinţei de consiliu local, şi anume:

1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa de îndată a Consiliului Local al
comunei Târgşoru Vechi din 08.11.2017

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, iniţiat de dl Drăgan Nicolae - primar.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Şcolii Gimnaziale Strejnicu, judeţul Prahova , iniţiat de dl Drăgan Nicolae - primar.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Şcolii Gimnaziale Târgşoru Vechi, judeţul Prahova , iniţiat de dl Drăgan Nicolae - primar.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiţiei şi  încheierii
contractului de cofinanţare extindere a sistemului de distribuţie gaze  în comună Târgşoru
Vechi, judeţul Prahova, iniţiat de dl Drăgan Nicolae – primar.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti cuvenite
personalului didactic din unităţile de învăţământ din comună Târgşoru Vechi, reprezentând
cheltuielile de deplasare aferente lunilor IULIE-NOIEMBRIE 2017, iniţiat de dl Drăgan
Nicolae - primar.

7. Proiect de hotărâre privind dobândirea dreptului de proprietate asupra unui
teren situat în comună Târgşoru Vechi, judeţ Prahova,  iniţiat de dl Drăgan Nicolae –
primar.

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractului colectiv de muncă al SC
ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TÂRGŞORU  VECHI, iniţiat de dl
Drăgan Nicolae – primar.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 116/2017 privind  stabilirea
modalităţii de calcul al apei uzate evacuate de utilizatori în reţeaua publica de canalizare
administrată de  SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TÂRGŞORU
VECHI, iniţiat de dl Drăgan Nicolae – primar.

 Se suplimentează ordinea de zi cu:
10. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Târgşoru Vechi cu Judeţul Prahova în

vederea realizării obiectivului de interes public “Construire Sala de Sport, teren miniforbal, anexe,
împrejmuire”, iniţiat de dl Drăgan Nicolae – primar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii domnului Drăgan Nicolae –
Primar al comunei Târgşoru Vechi, pentru semnarea tuturor documentelor necesare proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Finanţare Adiţională”, inclusiv a contractului de
achiziție de lucrări pentru “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comună Târgşoru
Vechi, satele Târgşoru Vechi, Stănceşti şi Zahanaua, judeţul Prahova” -01/NCB/2017.
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Proiectul ordinii de zi se aprobă în unanimitate de toţi domnii consilieri locali prezenţi.

În timpul ședinței s-au dezbătut proiectele de hotărâri, astfel:
Punctul nr.1 al ordinii de zi, aprobarea procesului verbal din şedinţa de îndată a

Consiliului Local al comunei Târgşoru Vechi din 08.11.2017, este supus la vot şi se aprobă în
unanimitate de toţi domnii consilieri locali prezenţi, fără modificări.

Punctele 2, 3 și 4 care se referă la:
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei

Tîrgşoru Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae - primar.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii

Gimnaziale Strejnicu, județul Prahova , inițiat de dl Drăgan Nicolae - primar.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii

Gimnaziale Tîrgşoru Vechi, județul Prahova , inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar, sunt susținute
de d-ra Petre Simona Anne Marie - Șef Serviciu Financiar Contabil, care prezintă domnilor
consilieri Fișa cu indicatori pentru bugetul local  alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe
anul 2017.  De asemenea se menționează și faptul că a fost aprobat împrumutul pentru achiziția
Bazei Sportive Strejnicu prin Hotărârea nr. 5257 din 27.11.2017 a Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor locale.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectelor de hotărâre prezentate, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctele nr.2,3 și 4 fiind aprobate în unanimitate de
toţi domnii consilieri locali.

Punctul nr. 5
Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de

cofinanțare extindere a sistemului de distribuție gaze în comuna Tîrgşoru Vechi, județul Prahova,
inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar, este susținut de domnul Petre Eugen Gheorghe care
menționează necesitatea încheierii Contractului de cofinanțare între S.C. Distrigaz Sud Rețele
S.R.L.(în calitate de operator),  S.C. GDF Suez Energy România S.A.( în calitate de finanșator) și
comuna Tîrgşoru Vechi (în calitate de solicitant) pentru acordarea accesului la sistemul de
distribuție a gazelor natural prin extinderea conductei de distribuție.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr. 5 fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti cuvenite personalului

didactic din unităţile de învăţământ din comuna Tîrgşoru Vechi, reprezentând cheltuielile de
deplasare aferente lunilor IULIE-NOIEMBRIE 2017, iniţiat de dl Drăgan Nicolae – primar.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr. 6 fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 7
Proiect de hotărâre privind dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren situat

în comună Târgşoru Vechi, judeţ Prahova, iniţiat de dl Drăgan Nicolae – primar.
Punctul se susţine de domnul Petre Eugen Gheorghe care aduce în atenţie faptul că prin

renunţarea titularului la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, comună poate cere înscrierea
dreptului de proprietate asupra terenului.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr. 7 fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului colectiv de muncă al SC ECO

SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TÎRGŞORU  VECHI, iniţiat de dl Drăgan Nicolae –
primar.
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Ia cuvântul d-ra Roşca Maria Sînziana care precizează următoarele: “contractul colectiv de
muncă se încheie pe o perioda determinată, respectiv 2 ani în acest caz. Întrucât contractul colectiv
de muncă anterior a expirat, împlinindu-se perioada de 2 ani, este necesar a se încheia un nou
contract.”

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr. 8 fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 9
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 116/2017 privind  stabilirea modalităţii de

calcul al apei uzate evacuate de utilizatori în reţeaua publică de canalizare administrată de  SC
ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TÎRGŞORU  VECHI, iniţiat de dl Drăgan
Nicolae – primar.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr. 9 fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 10
Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Tîrgşoru Vechi cu Judeţul Prahova în

vederea realizării obiectivului de interes public “Construire Sală de Sport, teren minifotbal, anexe,
împrejmuire”, iniţiat de dl Drăgan Nicolae – primar.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr. 10 fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii domnului Drăgan Nicolae – Primar al

comunei Tîrgşoru Vechi, pentru semnarea tuturor documentelor necesare proiectului “Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Finanţare Adiţională”, inclusiv a contractului de achiziție de
lucrări pentru “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Tîrgşoru Vechi, satele
Tîrgşoru Vechi, Stănceşti şi Zahanaua, judeţul Prahova” -01/NCB/2017

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr. 11 fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Nemaifiind problema pe ordinea de zi, d-nul preşedinte de şedinţă Petre Eugen Gheorghe
declară închise lucrările şedinţei de îndată a consiliului local, mulţumind pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, proces-verbal
care conţine un număr de 2 ( două) file.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
PETRE EUGEN-GHEORGHE

Contrasemnează,
SECRETAR U.A.T.,

ROŞCA MARIA SÎNZIANA


