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CAP.1.  DATE GEOGRAFICE 

Cadrul geografic. Comună de șes, amplasată pe malurile canalului Leaotu („afluent" 

artificial al Prahovei - pe stânga). Se învecinează, la nord-est cu comuna Ploiești, la sud-est cu com. 

Brazi, la sudvest cu com. Mănești, la nord-vest cu com. Aricești Rahtivani și la nord cu com. Blejoi. 

Numele și componența comunei. Denumirea așezării derivă din contragerea diminutivului 

„tărgușor'\prin eliminarea vocalei „ u ", ca fenomen evolutiv obținut prin sincopare (TR, 361). 

Comuna este formată din satele: Strejnicu (reședință- dispusă în nordul comunei), Stăncești, 

Tîrgșorul Vechi și Zahanaua.Suprafața comunei însumează 4843 ha., din care 4027 ha. reprezintă 

suprafața agricolă. 

1.1.Asezare geografica 

Comuna Tîrgşoru-Vechi este situată în partea de sud-vest a judeţului Prahova, fiind situată la 

distanţa de 3 Km faţă de Ploieşti pe drumul naţional DN 1A Bucureşti – Ploieşti – Braşov.

Nu există legătură directă pe calea ferată, cea mai apropiată gară fiind gara Crângul lui Bot pe linia 

C.F. Ploieşti – Târgovişte. 

Este strabatuta de: DJ 129, DJ 140, DC 105, DN 1A 

Comuna se învecinează cu: 

 la nord comuna Ariceşti-Rahtivani; 

 la vest comuna Măneşti; 

 la sud comuna Cocorăştii Colţ şi Brazi; 

 la est comuna Brazi şi oraşul Ploieşti. 

Ca mărime, comuna se situează în categoria comunelor mijlocii, având un teritoriu 

administrativ de 4847 ha şi o populaţie de 9912 locuitori la octombrie 2013.

 

LOCALITĂŢI COMPONENTE 

Satele componente ale comunei Târgşoru-Vechi au fiecare câte un cod de identificare şi 

anume: 

Comuna Târgşoru-Vechi 

1. Sat Strejnicu 

2. Sat Stănceşti 

3. Sat Tirgşoru-Vechi 

4. Sat Zahanaua 
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Distanţa faţă de reşedinţa de comună – sat Strejnicu – este următoarea: 

 sat Târgşoru-Vechi – la 6 Km 

 sat Zahanaua – la 7 Km 

 sat Stănceşti – la 8 Km. 

 

 

1.2.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 

Relieful 

Zona comunei Tîrgşoru Vechi face parte din unitatea morfologică denumită Câmpia 

Ploieştilor, care constituie cadrul natural de ansamblu. 

Câmpia Ploieştilor este o câmpie aluvială, cuprinsă în marea unitate geomorfologică a 

Câmpiei Române, subunitate a câmpiei subcolinare. 

În zona comunei Tîrgşoru Vechi se prezintă ca o câmpie înaltă relativ netedă, alcătuită din 

pietrişuri, aduse de râul Prahova şi depuse sub forma unui mare con de dejecţie.

Acest con aluvionar, cunoscut sub numele de câmpie piemontană a Ploieştilor, se prezintă sub forma 

unei pâlnii ce acoperă o suprafaţă de cca. 600 km. Direcţia de cădere, înclinare a acestei suprafeţe 

este nord-vest către sud-est. 

Prahova a depus materialul aluvionar, peste o pătură de argile şi argile marnoase cu 

frecvente ondulaţii, care constituie fundamentul acestei câmpii. 

 

Geologie 

Cele mai vechi formaţiuni ce apar în regiunea conului de dejecţie sunt depozitele pliocene, 

peste care s-a depus materialul aluvionar eterogen, ce constituie conul propriu-zis al Prahovei, 

precum şi orizonturile de terasă sau câmpii aluvionale ale râurilor principale. 

Caracteristica principală a acestor depozite este structura încrucişată a materialului 

aluvionar, care este specifică depunerilor torenţiale. Aceste depozite din nisipuri, pietrişuri şi 

bolovănişuri cu frecvente intercalaţii cu argile şi prafuri. 

 

Reţeaua hidrografică 

Principalul curs de apă ce străbate teritoriul comunei Tîrgşoru Vechi este râul Prahova.

Râul are debit permanent, variind în funcţie de anotimp şi precipitaţii cu ocazia precipitaţiilor 
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abundente şi de mai lungă durată s-au înregistrat debite excepţionale care eu generat ieşiri din matcă 

şi inundarea unor terenuri relativ întinse, mai ales în zona satelor Stănceşti şi Zahanaua.

Un debit redus are în perioada de secetă – vara şi iarna. 

Perimetrul comunei este străbătut şi de iazul Leaota, care de fapt este un canal derivat din 

Prahova, în dreptul comunei Nedelea, având o lungime de 40 km până la vărsarea sa în zona de 

confluenţă a Prahovei cu Teleajenul. 

Leaotul are debitul variabil în funcţie de cel al Prahovei şi apa sa era folosită în mare parte la 

culturile irigate. 

În vatra satului Tîrgşoru Vechi îşi are obârşia pârâul Viişoara, cu un debit redus la început 

(în cursul superior) crescând apoi, datorită numeroaselor izvoare ce apar pe toată lungimea sa, până la 

vărsarea în Prahova. 

Ca formă de apă stagnată, se întâlneşte heleşteul din sudul satului Tîrgşoru Vechi, în 

imediata apropiere a malului drept al pârâului Viişoara. 

Satul Strejnicu nu este străbătut de nici un curs de apă. Pânza freatică se află la mare 

adâncime, în baza depunerilor de pietriş. 

Adâncimea stratului acvifer, se află la peste 20 m, iar debitul este în directă legătură cu 

regimul precipitaţiilor. Astfel, în lunile secetoase, scade uneori până la dispariţie, iar în anotimpurile 

ploioase, creşte simţitor. 

Apa este potabilă cu un conţinut redus de săruri, satisfăcând în general nevoile populaţiei 

locale. 

 

Vegetaţia 

Se încadrează în zona pădurilor de foioase, subzone de silvostepă.

Vegetaţia întâlnită din stejar, ulm, frasin, plop, alternând cu vegetaţia ierboasă.

În lunca râului Prahova cresc şi arbori cu esenţă moale – salcie, plop şi arbuşti. 

 

Probleme ale mediului 

Pe teritoriul comunei Tîrgşoru Vechi nu există surse de poluare datorate unor activităţi 

industriale, agrozootehnice, de construcţii, etc. Singurele surse de poluare locale se datorează 

activităţii umane, în special poluarea cu dejecţii menajere şi dejecţii animale.

Lipsa unei rampe de gunoi amenajate conform normelor sanitare în vigoare conduce la poluarea 

solului şi a aerului. 

Sursele de poluare care nu aparţin comunei, dar afectează într-o oarecare măsură, sunt:

Circulaţia rutieră pe DN 1A Braşov – Ploieşti – Bucureşti, care străbate satele Zahanaua şi Stănceşti 
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(parţial). 

Activitatea industrială poluantă din localităţile învecinate, respectiv Ploieşti şi Brazi. 

Datorită direcţiei vânturilor dominante, partea de nord-est a comunei, în care este inclus şi satul 

Strejnicu, este afectată de dispersia de H2S şi SO4, în principal, datorată marilor întreprinderi 

industriale existente în cele două localităţi. 

 

1.3.SUPRAFATA 

Structura fondului funciar Hectare % 

Intravilan 350 7.22 

Extravilan 4497 92.78 

Suprafaţa totala                              4847                         100 

Suprafaţa agricola  4099 84.6 

Suprafaţa fond forestier 396 8.2 

Altele 352 7.2 

Suprafaţa totala                             4847                          100 

 

 

CAP.2.  DATE ISTORICE 

Prima menţionare a Tîrgşorului Vechi ca localitate este într-un hrisov din 6 august 1413 dat 

de Voievodul Mircea cel Bătrân ce cuprinde acordarea unor privilegii domneşti negustorilor. Cu 

aceasta începe perioada de înflorire a cetăţii Tîrgşor. Construit pe o movilă naturală, străjuită de 

ziduri puternice şi înconjurată de râul Leaota, oraşul era un bun adăpost pentru domnitori, boieri şi 

negustori. Însemnătatea lui a crescut datorită poziţiei sale pe drumul comercial ce lega Braşovul şi 

Europa Apuseană de Constantinopol, determinând voievozii să construiască aici o curte domnească. 

 

Tîrgşoru Vechi, reşedinţă a domnitorilor munteni şi vechi centru urban, s-a impus atenţiei 

istoricilor şi arhitecţilor prin importanţa monumentelor sale încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi 

începutul sec. al XX-lea.Ansamblul monumentelor târgşorene a intrat în literatura de specialitate prin 

intervenţiile lui C.C. Giurescu care, în 1924, atrăgea atenţia în Buletinul Comisiei Monumentelor 

Istorice asupra interesului prezentat de obiectiv ca şi asupra pericolului de degradare ce le ameninţa; 

Pe locul satului Tîrgşoru Vechi s-a aflat în evul mediu oraşul Tîrgşoru Vechi, din care s-au mai 

păstrat doar ruinele a trei biserici. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rg%C5%9For
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Important pentru istoricul Tîrgşorului Vechi este existenţa pe teritoriul acestei localităţi a 

unor vestigii de o excepţională valoare istorică şi arheologică, ce demonstrează că această aşezare are 

o continuitate în timp a cărei vechime se pierde în negura timpurilor, chiar înainte de era noastră. 

Cercetările în domeniu şi săpăturile arheologice au dovedit că zona Tîrgşorului Vechi a 

început să fie locuită din Paleoliticul Superior şi Neolitic (culturile Criş, Boian, Gumelniţa) pentru ca 

aşezări şi necropole să fie semnalate în epoca „Bronzului” (culturile Glina, Monteoru, Tei), prima şi a 

doua epocă a „Fierului” (civilizaţia traco-geto-dacică şi dacică clasică), epoca romană (un castru cu 

thermele sale), secolele II-III p.Ch. (o aşezare a dacilor liberi), secolele III-IV p.Ch. (o mare 

necropolă din care au fost cercetate până în prezent 470 complexe funerare), aşezări daco-romane – 

secolele V-VII p.Ch. – şi vechi aşezări româneşti – secolele VIII-IX p.Ch. – pe ambele maluri ale 

Leaotului, ca şi urme ale unei locuinţe din secolul XII-X. 

Târgul medieval şi reşedinţa domnească, vestigii cu cea mai mare întindere şi consistenţă, 

deşi sunt semnalate în documente la începutul secolului XV, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân 

(Novum Forum – Târgul Nou – 6 august 1413), este dovedit arheologic că existau încă din secolul 

XIV. 

„Pe drumul Braşovului, la trecerea lui pe Valea Prahovei, începe să se înfiripe destul de 

timpuriu o aşezare nouă care devine în curând un târg. Acest târguleţ, numit Târgşor, s-a dezvoltat 

repede după 1368, fiind amintit documentar la 1413 în domnia lui Mircea cel Bătrân. 

În scurtă vreme Tîrgşoru Vechi devine un centru comercial şi politic de primă importanţă, a 

cărui activitate se desfăşoară mai ales în secolele XV-XVI.” 

Din rândul numeroaselor vestigii descoperite se detaşează net ca importanţă şi posibilitatea 

de a fi restituite şi puse în valoare, elementele componente ale incintei curţii domneşti – casa 

domnească, biserica, incinta cu turnul porţii de intrare. 

Se menţionează că, dintre reşedinţele domneşti din Muntenia, cea de la Tîrgşoru Vechi este 

singura păstrată intactă, atât Bucureştii cât şi Târgoviştea sau Câmpulung fiind afectate de edificii 

recente. 

Semnalată pentru prima dată la începutul secolului XIV – curtea domnească, aşa cum se 

păstrează astăzi, datează din primul sfert al secolului XVI – probabil din epoca lui Neagoe Basarab, 

care vorbeşte despre Târgşor ca fiind „scaunul domniei sale”. Ea a suferit modificări , fiind extinsă cu 

un al doilea zid de incintă în secolul XVII – epoca Brâncovenească. 

În perimetrul rezervaţiei, care coincide, în linii mari, cu cel al vechiului târg medieval – se 

pot vedea astăzi urmele a patru biserici, deşi, la începutul secolului XX Al. Zagoritz a putut observa 

şi urmele unei a cincea. 

Biserica – de pe incinta domnească, ctitorită de Antonie Vodă din Popeşti (pe la 1669 – 

1671), ridicată, se pare, pe temeliile bisericii mai vechi ale lui Vlad Ţepeş – despre care vorbeşte 
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Pisania amintită – este monumentul cel mai bine conservat, ca fiind obiectul lucrărilor de restaurare 

întreprinse în 1992. 

În aria de est a rezervaţiei se află temeliile de piatră ale bisericii atribuite domnitorului 

Vladislav II (1447 – 1456). 

În apropierea termelor romane, suprapunându-le parţial, se află Biserica Albă, ctitorie a 

breslelor meşteşugăreşti ridicate între 1535 şi 1540. 

La extremitatea de vest-nord-vest a rezervaţiei se află Biserica Roşie, ctitorită de Mâhnea 

Turcitul, la 1579 în care se păstrează peretele de sud şi parţial, absida altarului. 

Tot în cuprinsul rezervaţiei, în zona de nord-nord-vest, aproape de biserica ctitorită de 

Mâhnea Turcitul, se află o altă construcţie, de dată mai recentă – conacul Morutzi-Creţianul, ridicat 

la începutul secolului XX de familia Morutzi, proprietară la acea dată a locurilor. 

Construcţia, cu o suprafaţă de cca. 200 mp., cu parter şi etaj mansardat, este formată dintr-un 

corp principal şi o anexă. Construcţia în stil neoromânesc, a avut destinaţia de reşedinţă a 

proprietarilor, a fermei de creştere a animalelor – renumită în perioada interbelică. 

Ferma se întinde spre nord-nord-vest de conac şi a fost transformată după 1947 în I.A.S., în 

prezent S.A. CERES PLOIEŞTI, care a avut în administrare şi conacul părăsit de prinţesa Moruzzi în 

1947-1948. 

Dată fiind importanţa istorică şi arhitecturală a conacului el a fost propus şi inclus în 1990, 

în Lista monumentelor istorice. Conacul a fost rând pe rând, sediul al Şantierului arheologic, sediul 

de I.A.S., grădiniţă de copii, în prezent neavând o utilizare precisă şi datorită faptului că are nevoie 

de lucrări parţiale de restaurare. 

Aici, Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova şi Institutul de Arheologie Bucureşti, 

intenţionează să organizeze un centru naţional de cercetare arheologică şi istorică, şantier şcoală 

pentru arheologi restauratori de monumente, centru de colocvii cu caracter ştiinţific-naţionale şi 

internaţionale. 

În ciuda importanţei excepţionale recunoscută, cercetată şi acordată de mari nume în 

domeniul istoriei şi arheologiei acestor vestigii, starea lor de întreţinere este foarte mult sub 

necesităţi. 

Un singur aspect pozitiv poate fi relevat şi anume cuprinderea în 1991 în teritoriul intravilan 

a întregii suprafeţe de 17 ha aferentă rezervaţiei arheologice.  

Alături de această reuşită se poate remarca şi aceea a realizării unor lucrări de restaurare – în 

1992 – a bisericii de pe incinta domnească, ctitorită de Antonie Vodă din Popeşti (secolul XVII). 

Din anul 1991, Comisia Monumentelor, Ansamblurilor şi Stilurilor Istorice pentru Muntenia 

a iniţiat o serie de acţiuni menite să asigure protecţia şi conservarea valorilor existente în cadrul 

rezervaţiei arheologice din nordul satului Tîrgşoru Vechi. 
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Istoricul comunei este foarte vechi. În satul de reședință, la cca. 500 m. vest de moară, s-a 

depistat o așezare tracă (Tei), bogată în materiale arheologice. Pe locul rezervației arheologice din 

punctul ,,La Mănăstiri", există un întreg complex de monumente care cuprinde așezări: pretracică, 

tracă, dacică, daco-romană, dacoromanică, străromânească și românească (din epoca paleolitică, 

neolitică, a bronzului, a fierului, prefeudală și feudală până în sec. al XV-lea). Încă din 1956, Muzeul 

de Istorie și Arheologie Prahova, a întreprins cu sprijinul Institutului de Arheologie al Academiei 

Române, săpături arheologice sistematice în acest loc. Continuate an de an, de un colectiv de 

arheologi și istorici, sub conducerea arheologului doctor în istorie, Gh. Diaconu (1921-19..), 

săpăturile au dat la iveală urme de viață și așezări umane, ce se întind pe o perioadă de cea. 8000 de 

ani. Ele au confirmat prezența omului pe aceste meleaguri, de la sfârșitul paleoliticului, urme bogate 

de locuire din neolitic și din perioada bronzului și fierului, iar în epoca de după Hristos, 

„continuitatea populației autohtone sub dominația popoarelor migratoare" ca și „civilizația Dridu, 

cultură materială de origine autohtonă romano-bizantină a populației rurale protoromâne și române, 

răspândită pe întregul teritoriu al României" (ILD, 56). În satul Zahanaua, în punctul „La Turnuri", 

din stânga Leaotului, s-au găsit așezări: dacică, daco-romană și românească, bogate în materiale 

arheologice (inclusiv monede). 

Dar străvechea așezare umană, care este Tîrgșorul Vechi, apare atestat în documente scrise, 

pentru prima oară, abia la 6 și 25 aug. 1413, în salvconductul comercial pe care Mircea cel Bătrân 

(1386-1418), îl reînnoiește pentru brașoveni (DRH, DI, p. 198 și 200), sub denumirea de „Novum 

Forum" (Tîrgul cel Nou), spre a fi deosebit de Tîrgoviște.  

 

CAP.3.  POPULAŢIA COMUNEI 

 
Ianuarie 2007 

Sat Nr.gospodarii Nr.populatie 

Total 2369 8600 
Strejnicu 1475 5350 
Tirgsoru Vechi 622 2213 
Stancesti 215 840 
Zahanaua 57 197 

 
 
Septembrie 2008 

Sat Nr.populatie 

Total 9220 
Strejnicu 5866 
Tirgsoru Vechi 2458 
Stancesti 736 
Zahanaua 160 
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Ianuarie 2009: 
Populatie stabila = 9322 

-masculin = 4735 
-feminin   = 4585 

Densitate             = 193 loc/km2 
Nr. gospodarii     = 2570 

 
 
Ianuarie 2010: 

Populatie stabila = 9411 
 
Iulie 2010 

Populatie stabila = 9454 
      
Ianuarie 2011: 

Populatie stabila = 9523 
 
 

Decembrie  2011: Rezultate Recensamant 2011 
 

Comuna  
Tirgsoru Vechi 

Nr.gos
podarii 

Nr.pop
ulatie 

Total 2669 8879 
   

 
 
 

Octombrie 2012 : Populatie = 9682 
 
Octombrie 2013 : Populatie = 9912 
 
 

 

CAP.4.  AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt reprezentate 

de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi de Primar, ca autoritate executivă, acestea venind să 

rezolve treburile publice în condiţiile legii. 

Consiliul Local al Comunei Tîrgșoru Vechi are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 

toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 

autorităţi publice, locale sau centrale. 

Consiliul Local este alcătuit din 15 membri, aleşi prin vot universal, egal, direct şi liber 

exprimat, în condiţiile stabilite prin legea privind alegerile locale. 
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Sediul Consiliului Local al Comunei Tîrgșoru Vechi se află in comuna Tirgsoru Vechi, satul 

Strejnicu, str, Principala, nr. 200, iar întrunirile în plen se desfăşoară la Sala de Şedinţe a Consiliului 

Local. 

Primarul Comunei Tîrgșoru Vechi este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului 

propriu de specialitate al acesteia, pe care îl conduce şi îl coordonează. 

Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale şi reprezintă comuna 

Tîrgșoru Vechi în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau 

străine, precum şi în justiţie. 

Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul este ajutat de 1 viceprimar,secretar şi aparatul 

propriu de specialitate al Consiliului Local. 

Viceprimarul Comunei Tîrgșoru Vechi este ales de către Consiliul Local din rândul 

membrilor săi, pe o durată egală cu cea a mandatului Consiliului. El este înlocuitorul de drept al 

Primarului şi primul colaborator al acestuia pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor administraţiei 

publice locale. 

Atribuţiile viceprimarului sunt cele delegate de către Primar, în condiţiile legii. 

Secretarul Comunei Tîrgșoru Vechi este funcţionar public de conducere, numit în această 

funcţie de către prefect, în condiţiile legii. 

Secretarul verifică şi asigură respectarea legalităţii de către organele administraţiei publice 

locale, îndeplinind atribuţiile prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul Local ori de 

Primar. 

Primarul, viceprimarul, secretarul Comunei împreună cu aparatul propriu de specialitate al 

Consiliului Local constituie PRIMĂRIA COMUNEI TÎRGȘORU VECHI, structură funcţională cu 

activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, 

soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

 

CAP.5.  CĂI DE COMUNICAŢIE 

5.1. CĂI  RUTIERE 

Teritoriul administrativ al comunei Tîrgșoru Vechi posedă o reţea rutierăconstruită densă, 

formată din drumuri judeţene, comunale si satesti, dupăcum urmează: 

a)DJ 149 

b)DC 105 

 

Reţeaua de drumuri a comunei TÎRGŞORU VECHI este formată din: 
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Reţeaua de 
drumuri 

Sat 
STREJNICU 

Sat 
Târgşoru Vechi 

Sat Stănceşti Sat * Zahanaua 

Drumuri asfaltate 6,7 km 3 km 1 ,'5 km 2 km 

Drumuri pietruite 31,3 km 7,5 km 5,5 km 1,6 km 

Drumuri de 
pământ 

- a - - 

 

 

CAP.6.  TRANSPORTUL ÎN COMUN 

Comuna Târgşoru Vechi are legătură directă cu municipiul Ploieşti, dar şi de unităţile 

economice din zona DN 1. 

Este străbătută de câteva artere de circulaţie destul de importante din punct de vedere al 

gradului de utilitate, aceste drumuri putând fi structurate astfel: 

> DN IA, care străbate satele Zahanaua şi Stănceşti, pe o lungime de aproximativ 

4 km, pe direcţia NE-SV, pe traseul Bucureşti - Braşov, reabilitat. Este a doua cale de 

comunicaţie între Bucureşti şi Braşov, drum cu o lăţime a carosabilului de 5.30, şi pe care se 

desfăşoară traficul de tranzit intern şi internaţional greu, transportul în comun şi cel turistic; 

> DJ 140, ce trece prin satele Strejnicu, Târgşorul Nou, Stoeneşti, şi care pe 

tronsonul de drum Stoeneşti - Târgşorul Nou a fost reasfaltat în anul 2008, în properţie de 

70%, iar pe tronsonul de drum Târgşorul Nou - Strejnic este balastat, în stare proastă, prins în 

reabilitare prin polul integrat de dezvoltare urbană; 

> DJ 129, Târgşoru Vechi - Strejnicu, ce străbate teritoriul comunei pe o lungime 

de 10 km; 

> Drumul comunal DC 105, ce străbate teritoriul comunei pe o lumgine de 3 km; 

> Străzi şi uliţe, cu o lungime ţotală de 45 km 

Drumurile care tranzitează, comuna Târgşoru Vechi - Prahova sunt asfaltate în proporţie de 

22 %, însă modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale comunei în 

perioada 2007-2013. 

Transportul de călători pe raza comunei Târgşoru Vechi, dar şi legătura cu localităţile 

vecine este realizată, pe o infrastructură rutieră care este acoperită în cea mai mare parte de covor 

asfaltic, de agenţii economici: S C. Atomic Impex S.R.L. şi S C. Darko S.R.L. 

 

Situaţia existentă privind transportul public în comuna TÎRGŞORU VECHI 

Datorită lipsei de fonduri, localitatea TÎRGŞORU VECHI întâmpină dificultăţi în 

întreţinerea atât a drumurilor publice, cât şi a sistemului de transport public. 
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In perioada 2007 -  2013 cele mai importante aspecte ce trebuie luate în considerare sunt 

următoarele: 

a. transportul public trebuie să fie perceput de către publicul larg ca fiind un mijloc de 

transport: suportabil, confortabil şi avantajos; pentru ca această cerinţa să fie atinsă, sunt necesare 

investiţii periodice în mijloacele de transport şi infrastructura aferentă. în acelaşi timp, sunt necesare 

scheme de îmbunătăţire a managementului traficului care să acorde prioritate transportului public. 

b. există o nevoie urgentă , de reevaluare a reţelei stradale ce este folosită de transportul 

public şi a tipurilor mijloacelor de transport ce pot fi folosite. Aceasta va necesita o analiză pentru a 

determina dacă reţeaua actuală poate fi optimizată şi dacă îndeplineşte necesităţile pasagerilor 

existenţi şi potenţiali. 

c.considerând succesul relativ al microbuzului ca o formă de transport atractivă, vor fi luaţi 

în calcul operatorii privaţi de microbuze care vor continua să opereze. Pentru a evita dublarea rutelor, 

se va asigura că există concurenţă pentru rute şi nu competiţie pe călători transportaţi pe aceeaşi rută. 

Este necesar un pachet important de măsuri de investiţii pentru a facilita revenirea 

sectorului la un nivel susţinut. Programele de investiţii realiste şi suportabile trebuie pregătite 

pentru a acoperi necesităţile transportului public din localitatea noastră. 

Aceste programe trebuie să aibă în vedere corelarea reţelelor de transport public local cu 

celelalte servicii de transport public judeţean, regional şi naţional, prin coordonarea graficelor de 

circulaţie / operare ale operatorilor acestora. 

Participarea sectorului privat trebuie luată în considerare, în special acolo unde fondurile 

locale sunt reduse. în acest scop, va fi evaluată posibilitatea de a introduce scheme de tip PPP 

pentru gestiunea serviciului şi finanţarea infrastructurii aferente acestuia. 

In comuna TÎRGŞORU VECHI serviciul de transport public local este realizat de o 

societate comercială specializată pe acest domeniu. 

Pentru perioada 2007:- 2013 Consiliul Local TÎRGŞORU VECHI îşi propune 

modernizarea drumului comunaI DC 105 pe o distanţă de 3km şi modernizarea drumurilor locale 

pe o distanţă de 15,5 km. 

 

 

CAP.7.  RETELE TEHNICO EDILITARE 

I. Alimentare cu apă 

Localităţile din comuna Târgşoru Vechi - Prahova, dispun de un sistem de alimentare cu apă 

care asigură 50% din necesarul comunei, urmând ca reţeaua de apă să se extindă în întreaga comună. 

Situaţia sistemului de alimentare cu apă a comunei Târgşoru Vechi se prezintă. astfel; 
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Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei 

potabile 

33.5 km 

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile 280 mc/zi 

Cantitatea totală de apă potabilă distribuită 

consumatorilor în ultimul an 

120 mc 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor 

pentru uz casnic 

114 mc 

 

In comună reţeaua de distribuţie a apei potabile are o lungime de aproximativ 34.000 de 

metrii în toate satele. 

II. Canalizare 

Referitor la canalizare, în prezent nu există reţea de canalizare şi staţii de epurare în nici un 

sat din comuna Târgşoru Vechi. 

In ceea ce priveşte reţeaua de canalizare Consiliul Local Târgşoru Vechi are în curs de 

implementare un astfel de proiect. 

 

III. Alimentare cu gaze naturale 

Comuna Târgşoru Vechi este racordată Ia reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, în 

prezent, locuitorii comunei Târgşoru Vechi dispun de reţea de alimentare cu gaze naturale în 

proporţie de 60%, astfel: sat Strejnicu - 90%,-sat Târgşoru Vechi - 25%, sat Stănceşti - 40% şi sat 

Zahanaua - 0%. 

 

Tabelul 5: Sistemul de alimentare cu gaze 

Lungimea simplă a conductelor de distribuire a gazelor 

naturale (km) 

30.2 

Gaze naturale distribuite în total (mii mc) 1371 

Gaze naturale distribuite - uz casnic (mii mc) ; 680 

 

IV. Alimentare cu energie electrică 

Gospodăriile din comună sunt racordate la sistemul naţional energetic în proporţie de 

100%, iar sistemul de iluminat public acoperă 95%. 

Alimentarea cu energie electrică se realizează din liniile electrice de medie tensiune(20 kv), 

pnn stâlpi de beton precomprimat cu alveole, de tip SE8 şi SE1, din linia electrică aeriană (LEA) de 

20 kv, Târgşorul Nou, care vine de la staţia de 110 kv/20 kv Columbia. 
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Distribuţia energiei electrice la consumatori, se face prin reţele de joasă tensiune(0,4 kv), în 

montaj aerian pe stâlpii din beton precomprimat cu alveole, stâlpi de tip SE4, SE10 şi SE11. 

Numărul de abonaţi la alimentarea cu energie electrică din comună, este de 2420. 

Lungimea reţelei de iluminat, reţea de joasă tensiune, din comună, are aproximativ 15 km. 

Traseele reţelei urmează traseul drumurilor, cuprinzând în întregime zonele construite; pe 

stâlpii reţelei de joasă tensiune este montată şi reţeaua de iluminat stradal. Reţeaua electrică de joasă 

tensiune este alimentată de reţeaua electrică de medie tensiune pnn zece posturi de transformare 

aeriene (PTA 20 kv/0,4 kv). 

V. Telecomunicaţii 

Comuna Târgşoru Vechi se află în zona de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă, 

locuitorii comunei beneficiind de serviciul de telefonie mobilă în proporţie de 100%, telefonie fixă 

100%, televiziune prin cablu în proporţie de 100% şi internet 100% 

VI. Serviciul de iluminat public 

  Obiective specifice 

Serviciul de iluminat public intră în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru 

care autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să elaboreze strategii locale conforme 

necesităţilor identificate la nivelul comunităţilor reprezentate. Cadrul juridic privind înfiinţarea, 

organizarea, exploatarea, gestio-narea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat 

public în comune, este stabilit prin Legea nr. 230/2006 care reglementează obţinerea unui serviciu de 

iluminat public unitar, modern şi eficient în conformitate cu directivele Uniunii Europene. 

Responsabilităţile autorităţilor locale în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea 

serviciului de iluminat public. 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 230/2006, la elaborarea strategiilor locale privind serviciile 

comunitare de utilitate publică, în special serviciul de iluminat public, autorităţile administraţiei 

publice locale în general şi Consiliul Local TIRGŞORU VECHI, în special trebuie să urmărească cu 

prioritate următoarele obiective: 

1. asigurarea accesului nediscriminatoriu şi al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul 

de iluminat public; 

2. orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari prin promovarea 

metodelor moderne de management şi mecanismelor specifice economiei de piaţă cu 

atragerea capitalului privat în investiţii reprezentând modernizări şi extinderi ale sistemului 

de iluminat public; 

3. promovarea formelor de gestiune delegata. 
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4. promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi formării profesionale continue a 

personalului din domeniu prin instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă 

a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor; 

5. asigurarea la nivelul localităţilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitaţilor de 

confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute în normele în vigoare, compatibil cu 

directivele UE; 

6. asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental - festiv, adecvat punerii în 

valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat 

corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase; 

7. promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime prin reducerea 

consumurilor specifice ca urmare a utilizării unor corpuri de iluminat performante, a unor 

echipamente specializate care să asigure un iluminat public de calitate şi performant. 

In vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al populaţiei din comuna 

TÎRGŞORU VECHI la un serviciu de iluminat public care să respecte standardele de calitate 

stabilite la nivel naţional. In perioada 2007 - 2013, Consiliul Local TÎRGŞORU VECHI şi-a propus 

ca obiectiv modernizarea reţelei de iluminat public. 

 In acest sens în cadrul Consiliului Local TÎRGŞORU VECHI:  

- se vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, 

extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a programelor de înfiinţare a noii 

reţele de iluminat public. Totodată se vor coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico - 

economice studiile de fezabilitate în care se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor 

precum şi soluţia optimă din punct de vedere tehnico - economic; 

  - se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu de specialitate, cu respectarea 

prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul - cadru al serviciului de iluminat public şi în 

caietul de sarcini - cadru, care au caracter minimal şi trebuie să cuprindă: 

 - nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice; 

 - indicatorii de performanţă; 

 - condiţii tehnice; 

 - infrastructura aferentă; 

- raporturile operator - utilizator. 

 

CAP. 8.  SALUBRITATE 

Obiective specifice 

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

stabileşte obiectivele specifice organizării şi funcţionării serviciului de salubrizare a localităţilor prin 
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referire la Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor - 

PNGD, documente care au fost aprobate prin HG nr. 1470/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor precum şi Planul Judeţean de 

gestionare a deşeurilor, prevăd următoarele obiective strategice: 

-  dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric; 

-  conştientizarea factorilor implicaţi; 

-  intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri geneRate; 

- exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea 

deşeurilor; 

-  dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare; 

-  dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu normele 

europene şi naţionale; 

-  dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finală a deşeurilor conforme cu cerinţele 

europene şi naţionale. 

In contextul implementării, la nivel naţional, unui sistem de management integrat al 

deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale contribuie la atingerea obiectivelor strategice 

propuse de documentele menţionate anterior, prin asigurarea respectării următoarelor principii la 

organizarea serviciilor de salubrizare, precum şi pe parcursul funcţionării acestora: 

- protecţia sănătăţii populaţiei; 

- responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

- conservarea şi protecţia mediului; 

- asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

- dezvoltarea durabilă. 

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

acesta se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice 

locale şi presupune în principal activităţi legate de gestionarea deşeurilor. 

In ceea ce priveşte salubrizarea localităţii, elaborarea Strategiei locale a comunei 

TÎRGŞORU VECHI privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice se 

axează pe atingerea următoarelor obiective: 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din comună; 

- susţinerea dezvoltării economico - sociale a comunei; 

- promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare pe 

baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a inves-tiţiilor; 

- protecţia şi conservarea mediului. 
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PNGD reprezintă instrumentul care stabileşte un sistem unitar pentru managementul 

deşeurilor municipale şi prevede stabilirea graduală la nivel naţional a unui sistem de management al 

deşeurilor municipale care constă în: 

- colectarea / colectarea selectivă; 

- transportul şi transferul deşeurilor; 

- recuperarea şi reciclarea anumitor fracţiuni din deşeurile municipale cu accent pe 

ambalajele de plastic (PET); 

- tratarea deşeurilor şi neutralizarea acestora; 

- depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu legislaţia de mediu în 

vigoare. 

Pentru implementarea colectării selective este necesară introducerea sau modernizarea 

serviciului de colectare, sistemul dezvoltându-se în acelaşi timp cu procesul de conştientizare şi 

informare a cetăţenilor. 

Depozitarea reprezintă principala formă de eliminare a deşeurilor municipale. In prezent, 

principalele reglementări naţionale referitoare la depozitarea deşeurilor municipale se regăsesc în HG 

nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. Potrivit dispoziţiilor HG nr. 349/2005, spaţiile de 

depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009. 

Depozitarea din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea 

zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închiderea acestora. 

 

Responsabilităţile autorităţilor în procesul de depozitare a deşeurilor 

In conformitate cu dispoziţiile HG nr. 246/2006 care adoptă Strategia naţională privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utiliăţi publice, autorităţile administraţiei publice 

locale, în general şi Consiliul Local TÎRGŞORU VECHI. în special, deţin următoarele 

responsabilităţi în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor: 

 Urmăresc şi asigură: 

• îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor şi asigură curăţenia 

localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valo-rificare, incinerare şi depozitare 

finală; 

• implementarea şi controlul funcţionarii sistemului, inclusiv respectarea etapizării 

colectării selective a deşeurilor; 

• Strategia locală pri\ind accelerarea dezvoltării seniciilor comunitare de utilităţi publice 

a comunei TÎRGŞORU VECHI, judeţul PRAHOVA. 

• dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare cu un număr suficient 

de recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 
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• colectarea selectivă şi transportul la timp al întregii cantităţi de deşeuri produse pe 

teritoriul localităţilor; 

• existenţa unor platforme finale pentru deşeurile colectate selectiv, dimensionate 

corespunzător şi amenajate pentru a asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; 

• interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate platformelor 

stabilite prin documentaţiile urbanistice; 

• elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind 

modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunoştinţă acestora prin 

mijloace adecvate; 

• aprobă studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor; 

• hotărăşte asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi 

colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea 

deşeurilor; 

• acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului. 

 

CAP. 9. PATRIMONIUL COMUNEI 

 

Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile mobile 

si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturile si 

obligatiile cu caracter patrimonial. 

Art.21.- Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local pot fi date, prin 

hotărârea consiliului local, în administrare instituţiilor publice din comună, să fie concesionate ori să 

fie închiriate. De asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor 

care fac parte din domeniul privat de interes local, în condiţiile legii. 

Vânzarea, concesionarea, închirierea şi locaţia de gestiune se face prin licitaţie publică, 

organizată în condiţiile legii. 

Înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei se face pe bază de expertiză 

însuşită de consiliul local. 

Domeniul public al comunei TIRGSORU VECHI , judetul PRAHOVAcuprinde: 

- Strazi, poduri, podete, pasaje, piete publice, targuri si oboare publice, stadion si zonele de 

agrement; 

- Sistemele de alimentare alimentare cu apa si de de canalizare; 

- Sistemul de transport public local; 

- Cimitirele comunale, statuile si monumentele (daca nu sunt declarate de interes national); 

- Terenuri si cladiri în care îsi desfasoara activitatea institutiile publice de interes local; 
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- Adaposturi de protectie civila. 

Domeniul privat al comunei TIRGSORU VECHI , judetul PRAHOVA este alcatuit din 

bunuri aflate în proprietatea comunei si care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este 

supus dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel.  

Concesionarea, închirierea si administrarea bunurilor din patrimoniul comunei TIRGSORU 

VECHI , judetul PRAHOVA 

Bunurile din domeniul public al comunei sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. 

Ele nu pot fi înstrainate, ci numai date în administrare, concesionate sau închiriate, în conditiile legii. 

Consiliul local al comunei TIRGSORU VECHI , judetul PRAHOVA hotaraste ca bunurile 

ce apartin domeniului public de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome si 

institutiilor publice, sa fie concesionate ori închiriate. 

Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte din 

domeniul privat de interes local, în conditiile legii. 

Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul 

comunei societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, recunoscute ca persoane 

juridice, în scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac cerintele cetatenilor din municipiu. 

Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul comunei TIRGSORU VECHI , judetul 

PRAHOVA 

Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de 

acesta, în conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va 

putea fi revocat numai daca titularul sau nu îsi exercita drepturile si nu îsi executa obligatiile nascute 

din actul de transmitere. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanta titularul acestui 

drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul 

dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, 

potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare raspunde, în 

conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea, 

neîndeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 

În litigiile la care s-a facut referire anterior, comuna TIRGSORU VECHI , judetul 

PRAHOVA  este reprezentată de consiliul local, care da mandat scris, în fiecare caz, primarului. 

Acesta poate desemna un alt functionar de stat, un jurist sau  avocat care sa-l reprezinte în fata 

instantei. 

Prevederile de mai sus sunt aplicabile si în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, 

închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate. 
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Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în masura în care 

aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt destinate bunurile afectate. 

Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în domeniul public se mentin. 

 

Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul comunei 

Închirierea bunurilor proprietate publica a comunei se aproba, prin hotarâre a Consiliului 

Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului 

închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice 

persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de 

administrare. 

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, în 

conditiile legii. 

Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se fac, 

dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. În cazul în care contractul de închiriere se 

încheie de catre titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-

parte intre 20-50%, stabilita prin hotarâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea. 

Unitatile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezinta Primaria comunei 

TIRGSORU VECHI , judetul PRAHOVA, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinta gratuita, 

pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau 

de utilitate publica, ori serviciilor publice. 

În condiţiile legii, consiliul local, poate hotărî asocierea cu alte unităţi ale administraţiei 

publice locale, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, precum şi colaborarea cu 

agenţi economici din ţară sau străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes 

comun.  

Consiliul Local Tirgsoru Vechi hotărăşte înfrăţirea comunei  cu unităţi administrativ-

teritoriale similare din alte ţări. 

Consiliul Local  TIRGSORU VECHI, judeţul PRAHOVA   are iniţiativă în atribuirea şi 

schimbarea denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe 

care le înaintează organelor abilitate de lege pentru aprobare. 

 

CAP. 10. BUGETUL COMUNEI 

Bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului 

local se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Tirgsoru Vechi. 
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Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, pe o perioadă de un an, care corespunde 

exerciţiului bugetar şi se înscriu pe surse de provenienţă şi, respectiv pe categorii de cheltuieli 

grupate după natura economică şi destinaţia acestora. 

Veniturile proprii sunt formate, în principal, din impozite şi taxe, cote defalcate din 

impozitul pe venit, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenţii primite de la 

bugetul de stat şi alte bugete, precum şi din donaţii şi sponsorizări. 

Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia 

donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte. 

Cheltuielile bugetare au o destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi înscrise în buget şi nu pot 

fi angajate şi efectuate din buget, dacă nu există bază legală pentru cheltuielile respective. Totodată, 

nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată 

potrivit legii şi nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar, Consiliul Local al Comunei Tirgsoru Vechi poate aproba 

rectificarea bugetului propriu şi a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa, la 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale primarului în calitate de ordonator principal de credite. 

Consiliul Local al Comunei Tirgsoru Vechi poate aproba colaborarea sau asocierea pentru 

realizarea unor lucrări şi servicii publice locale pe bază de convenţii sau contracte de asociere la care 

se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice 

locale implicate. Convenţiile sau contractele de asociere se încheie de ordonatorii principali de 

credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere. 

Totodată,Consiliul Local al Comunei Tirgsoru Vechi poate hotărâ asupra participării cu capital sau 

bunuri, în numele şi în interesul comunei la constituirea de societăţi comerciale ori la înfiinţarea unor 

servicii de interes public local. 

Obligaţiile financiare rezultate din colaborare, asociere sau participare potrivit celor sus 

menţionate şi cele rezultate din acorduri de cooperare, înfrăţire, precum şi din aderare la asociaţii 

interne şi internaţionale hotărâte de consiliul local în condiţiile legii, se suportă din bugetul comunei. 

În bugetul comunei se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în 

cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor care se utilizează la propunerea primarului pentru 

finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprăvăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru 

înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare în situaţii de 

extremă dificultate. 

Cheltuielile pentru investiţiile publice se cuprind în buget în baza programului de investiţii 

publice aprobat de consiliul local. În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive 

obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, 
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primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii 

fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii. 

Primarul în calitate de ordonator principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare 

consiliului local până la data de 31 mai al anului următor, contul anual de execuţie a bugetului local. 

Asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public şi 

privat al Comunei Tirgsoru Vechi se exercită controlul financiar preventiv propriu şi auditul public 

intern, conform reglementărilor legale în domeniu. 

Formarea şi utilizarea fondurilor publice şi contul de execuţie a bugetului comunei sunt 

supuse controlului Curţii de Conturi. 

Începând cu anul 1998 au fost acordate consiliilor locale libertăţi, dar şi sarcini privind 

impozitele şi taxele locale, în sensul că acestora le revine sarcina stabilirii, urmăririi şi încasării 

impozitelor şi a taxelor locale. 

Un aspect negativ este cadrul legislativ naţional instabil, care nu a favorizat dezvoltarea 

economică, ci a dus la restrângerea continuă a bazei de impozitare şi, în acelaşi timp la creşterea 

impozitelor şi taxelor, care au devenit din ce în ce mai greu de suportat de către populaţie şi agenţii 

economici, fapt care a condus la escaladarea fenomenului de evaziune fiscală. 

Administraţia locală are posibilităţi limitate de a interveni prin pârghii economice (facilităţi 

fiscale), pentru a influenţa dezvoltarea economică a localităţilor, în conformitate cu politicile şi 

planurile strategice locale de dezvoltare economico-social. 

 

CAP. 11. ECONOMIA 

Sectorul primar 

 

Din suprafaţa teritoriului administrativ de 4846 de hectare, ponderea cea mai mare este 

reprezentată de terenurile agricole (3985 de hectare, reprezentând 81.27% din întreaga suprafaţă). 

Deşi există acest potenţial agricol evident, dezvoltarea activităţii lor cu caracter agricol din 

cadrul comunei nu a avut o dinamică foarte bună. 

Activitatea agricolă se desfăşoară în cea mai mare parte în cadrul gospodăriilor individuale. 

Dacă raportăm suprafaţa agricolă la numărul de gospodării rezultă o suprafaţă agricolă medie de 

1,55 ha/gospodărie. Raportat la media judeţului (1,37 ha/gospodăne) şi la media pe ţară (2,28 

ha/gospodărie), media comunei Târgşoru Vechi este mai mare decât media judeţului dar mai mică 

decâr cea pe ţară. 

Potrivit datelor analizate, în sectorul primar este angajată aproximativ 14.98% din populaţia 

activă a comunei. Aproape toată populaţia aptă de muncă şi nesalarizată este implicată în activităţi 

agricole în cadrul propriilor gospodării. 



 

Sectorul scundar 

 

Sectorul secundar, alături de cel terţiar reprezintă "pilonii" de bază eu economiei comunei 

Târgşoru Vechi, cu un procentaj mult mai mare fiind sectorul terţiar. 

Populaţia activă a comunei, angajată în industrie are un procent de 24.12% din totalul 

populaţiei, majoritatea persoanelor sunt angajate în fie în municipiul Ploieşti, fie în cadrul agenţilor 

economici de pe teritoriul comunei. 

Ca urmare a faptului că în comună nu există oportunităţi de angajare, cea mai mare parte a 

populaţiei active face naveta spre zonele învecintate unde există posibilităţi de angajare importante 

şi bine plătite. 

Din datele culese din „Fişa localităţii", în localitate există o populaţie activă angajată în 

industrie de circa 24.12% (industrie şi construcţii). De asemenea, există un procent de 5,6% dm 

populaţia activă în căutarea primului loc de muncă. 

Structura populaţiei active pe sectoare ale industnei se prezintă astfel: 

- în industria extractivă - nici o persoană (0%) 

• în industria prelucrătoare - 81 de persoane (78,64%) 

• în producţie şi distribuţie de energie, apă şi gaze - 7 persoane (6,8%) 

• în construcţii - 15 de persoane (14,56%). 

Cele mai importante sectoare ale industriei comunei Târgşoru Vechi sunt: industria 

prelucrătoareşi construcţiile. 

 

Sectorul terţiar (serviciile) 

 

Sectorul terţiar joacă un rol important în economia comunei Târgşoru Vechi, ca de altfel în 

întreaga economie a României. Din datele statistice furnizate la nivel de comună, există un procent 

de 60.9% (260 angajaţi în localitate) din populaţia activă angajată în sectorul terţiar (comerţ, 

transport, administraţie, învăţământ, sănătate, sport, turism, alte prestări către populaţie). 

Din punctul de vedere al serviciilor turistice, datorită organizării regionale şi al reperelor 

istorice, la nivelul zonei există posibilităţi de a se investi în turism. 

Pe teritoriul comunei Târgşoru Vechi, îşi desfăşoară activitatea o sene de persoane juridice 

cu sediul în comună dar şi firme care au deschis punct de lucru în comună şi absorb forţă de muncă 

locală. 

Tot la acest capitol mai putem menţiona şi Aeroclubul „Gheorghe Bănciulescu" Ploieşti, ce 

îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul satului Strejnicu, şi care asigură: 
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- lecţii de zbor; 

- salturi cu paraşuta; 

- cazare; 

- organizarea de competiţii; 

- servicii de navigaţie; 

- alte servicii. 

Zborul cu motor şi paraşutismul sunt activităţi sportive aeronautice care mai pot fi încă 

practicate gratuit (în limita locurilor disponibile), dar numai de cei care îndeplinesc anumite condiţii. 

De asemenea pe teritoriul Comunei Târgşoru Vechi, există şi câteva centre de agrement şi 

de recreaţie precum trei amenajări piscicole, dar şi un agent economic, în satul Strejnicu, cu obiect 

de activitate de agrement, ce deţine un coplex sportiv, cu terenuri de tenis şi terenuri de fotbal. 

 

 Agricultură 

Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii 

să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea 

animalelor. 

Relieful şi calitatea solurilor crează condiţii prielnice pentru a putea cultiva pe teritoriul 

comunei Târgşoru Vechi, felurite cereale precum: porumb(1225ha), grâu(l 109ha), orz(85ha), 

orzoaică(72ha), rapiţă(30ha) sau floarea soarelui(543ha). 

In comună sectorul pomicol ocupă o suprafaţă de aproximativ 14 ha unde se cultivă în 

special măr, prun, cais, piersic, cireş sau vişin. 

O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Târgşoru Vechi o are 

suprafeţele de 176 ha de păşuni şi făneţe existente. Efectivul de animale pe categorii din comună, se 

prezinta astfel: 

 

Categoria Număr 

Bovine 300 

Caprine 80 

Ovine 2200 

Porcine 770 

Cabaline 150 

Păsări 21000 

Familii de albine 400 
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La nivelul comunei se practică şi legumicultura, însă nu pe suprafeţe foarte întinse. Se 

cultivă tomate pe 12 ha şi varză pe 7 ha. 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei este de 396 ha 

reprezentând 8,2% din suprafaţa totală a comunei. întâlnim păduri de foioase unde predomină 

stejarul, ulmul, frasiniţl, iar în lunca râului Prahova întâlnim arbori de esenţă moale, precum salcia şi 

plopul. 

O situaţie a agriculturii comunei Târgşoru Vechi, poate fi conturată astfel: 

 

Agricultura 2006 2007 2008 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţa - ha 3975 3985 3844 

Suprafaţa arabilă - ha 3802 3798 3657 

Suprafaţa - livezi şi pepiniere pomicole - ha - 14 14 

Suprafaţa - vii şi pepiniere viticole - ha - - - 

Suprafaţa - păşuni - ha 173 173 173 

Suprafaţa - fâneţe - ha - - - 

Suprafaţa cultivată cu grâu şi secară - ha - - - 

Producţia totală de grâu şi secară - tone - - - 

Suprafaţa cultivată cu porumb boabe - ha - - - 

Producţia totală la porumb boabe - tone - - - 

Suprafaţa cultivată cu cartofi - ha - - - 

Producţia totală de cartofi - tone - - - 

Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui - ha - - - 

Producţia totală la floarea soarelui - tone - - - 

Suprafaţa cultivată cu legume - ha - - - 

Producţia totală la legume - tone - - - 

Producţia de struguri - total - tone - -  

Producţia de fructe - total - tone  _ 

Bovine - total - la sfârşitul anului - capete  - 

Bovine în gospodăriile populaţiei - la sf. anului -  _ 

Porcine - total - la sfârşitul anului - capete - - - 

Porcine în gospodăriile populaţiei - la sf. anului - - - 

Ovine - total - la sfârşitul anului - capete - - _ 

Ovine în gospodăriile populaţiei - la sf. anului  - - 

Păsări - total - la sfârşitul anului - capete  -  
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 Păsări în gospodăriile populaţiei - la sf. anului - - _ 

Producţia de carne (sacrificări) - total - tone gr. 

vie 

- - ! 

Producţia de lapte de vacă şi bivoliţă - total hl. 

fizic 

- - - 

Producţia de lână - kg. fizic - - - 

Producţia de ouă - mii buc. - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 12. OCROTIREA SANATATII SI PROTECTIA SOCIALA 

Infrastructura de sănătate a comunei Târgşoru Vechi, se compune din existenţa a două 

Dispensare umane, unu în satul Strejnicu, iar celălalt în satul Târgşoru Vechi, a unei Farmacii şi a trei 

Cabinete individuale. în cadrul acestor instituţii activează trei medici, trei asistenţi medicali şi doi 

farmacişti. 

Serviciile veterinare sunt asigurate de un Dispensar veterinar, cu un medic veterinar şi doi 

tehnicieni. 

Tabelul 12: Situaţia sistemului de sănătate din comuna 

 

 

 

 

Asistenţa socială în comuna Tirgsoru Vechi este asigurată prin Compartimentul de 

specialitate de asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul aparatului propriu de specialitate al 

primarului comunei Tirgsoru Vechi, împreună cu Comitetul de autoritate tutelară, al cărei preşedinte 

este secretarul comunei. 
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CAP. 13.CULTURA SI ARTA 

 

In comuna Târgşoru Vechi îşi desfăşoară activitatea un cămin cultural Spiritualitatea 

creştină este reprezentată prin biserici ortodoxe şi mănăstiri, respectiv Biserica „Sfantul Nicolae", 

Biserica „Sfinţii Petru şi Pavel", Biserica „Sfanţul Dumitru" şi Mănăstirea Turnu. 

Rezervaţia arheologică şi de arhitectură medievală de la Târgşoru Vechi 

Sfânta Mănăstire Turnu este aşezată pe vatra unei străvechi aşezări omeneşti ce are peste 

două milenii de existenţă continuă. Aici s-au descoperit ruinele unui sat dacic şi, în imediata lui 

apropiere, ruinele unei terme dintr-un castru roman. 

Prima menţionare a Târgşorului ca localitate este într-un hrisov din 6 august 1413 dat de 

Voievodul Mircea cel Bătrân ce cuprinde acordarea unor privilegii domneşti negustorilor. Cu aceasta 

începe perioada de înflorire a cetăţii Târgşor. Construit pe o movilă naturală, străjuită de ziduri 

puternice şi înconjurată de râul Leaota, oraşul era un bun adăpost pentru domnitori, boieri şi 

negustori. însemnătatea lui a crescut datorită poziţiei sale pe drumul comercial ce lega Braşovul şi 

Europa Apuseană de Constantinopol, determinând voievozii să construiască aici o curte domnească. 

Cronica Cantacuzinilor ne mărturiseşte că cel dintâi care a făcut mănăstire prin 1427 în acest 

târg este Vlad Dragulea Voievod, tatăl lui Vlad Ţepeş. Domnitorul Vladislav al II-lea locuieşte o 

perioadă la Târgşor unde ridică o biserică în anul 1447. 

Marele voievod Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462, 1476), de asemenea lasă mărturie peste 

veacuri aici, la Târgşor, o frumoasă biserică în interiorul curţii domneşti. 

Ca urmare a comerţului înfloritor negustorii de aici ridică în anul 1536 lângă ruinele termei 

romane o biserică care va rămâne nepictată cunoscută mai târziu ca Biserica Albă având ocrotitori pe 

Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. 

Continuând tradiţia marilor domnitori voievodul Mihnea Turcitul construieşte la Târgşor o 

biserică în anul 1589, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din care se mai păstrează doar peretele 

dinspre miazăzi. 

Căzută în ruină şi uitare, biserica ridicată de Vlad Ţepeş este restaurată în anul 1671 de 

Antonie Vodă din Popeşti (1669-1672) care, fiind bătrân şi simţindu-şi sfârşitul aproape, 

osfinţeşte înainte de a fi repictată, adăugându-i un nou hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Sub 

păstorirea Părintelui Stareţ Daniil, noua obşte a reînceput aducerea de jertfă şi laudă duhovnicească 

Bunului Dumnezeu. Sfântul Binecredincios Voievod şi Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714) 

a cărui soţie era nepoata lui Antonie Vodă rânduieşte zugrăvirea bisericii domneşti din Târgşor. 
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In anul 1752 domnitorul Grigorie II Ghica închină Mănăstirea Turnu, Mănăstirii Sfântul 

Pantelimon din Bucureşti pentru ca printr-o dare anuală egumenii de la Târgşor să ajute spitalul 

săracilor de la această manatire. 

Urmează apoi o perioadă de decădere a mănăstirii pricinuită de desele războaie ruso- austro-

turce şi de necucernicia oamenilor. Spre sfârşitul secolului al XlX-lea ultimul stareţ, Arhimandritul 

Ruvim, este nevoit să construiască o nouă biserică şi chilii la celălalt capăt al moşiei mănăstirii, la 

Crângul lui Bot (actualul Târgşorul Nou). Egumenul Ruvim moare însă în chip misterios, obştea 

monahală de atunci se risipeşte, iar moşia mănăstirii rămâne în administraţia Eforiei Spitalelor Civile 

până la anul 1948. 

Pentru rugăciunile sfinţilor ctitori, Bunul Dumnezeu luminează pe câţiva clerici care cer 

reactivarea mănăstirii în iunie 1997 vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist cu a cărui 

binecuvântare sfântul locaş reînvie. In august 1997 sunt transferaţi primii trei vieţuitori de la 

Mănăstirea Sfântul Nicolae-Balamuci care reînnoadă firul sfintelor slujbe după tipicul mănăstiresc. 

Rezervaţia arheologică şi de arhitectură medievală de la Târgşoru Vechi mai puteţi vedea şi 

azi ruinele celorlalte biserici: Biserica lui Vladislav II, Biserica Albă şi Biserica Roşie; dar şi a a 

conacului Moruzzi, însă mai puţin afectat. 

Biserica atribuită iui Vladislav H (1447-1456), aflată în extremitatea estică a rezervaţiei, are 

plan dreptunghiular cu altarul absidat, din ea păstrându-se numai temeliile de piatră 

Biserica Albă, ctitorie a breslelor meşteşugăreşti ale târgului, a fost ridicată la mijlocul sec. 

XVI. Are plan triconc şi pronaosul extins. Inălţimea uşor supradimensionată îi conferă un aspect 

monumental. Ea suprapune în colţul de nord- nord-est termele romane. 

Biserica Roşie, s ctitorită se pare de Mihnea Turcitul, pe la 1579, este puternic afectată de 

distrugeri, din ea păstrându-se fragmente din latura sudică a zidului şi, parţial, absida altarului. 

Conacul familiei Moruzi. 

In zona de vest - nord - vest a perimetrului rezervaţiei se află conacul familiei Moruzi. 

monument realizat la începutul secolului XX, în stil neoromânesc, aflat într-o stare de conservare 

bună Familia Moruzi, ultimii proprietari ai locului, au întemeiat aici, încă de la începutul secolului, o 

fermă de cultură a plantelor şi creştere a animalelor după modelul celor apusene, care conferă 

obiectivului calitatea de complex de arheologie industrial - agrară. 

Biserica „Sfinţii Petru şi Pavel" din satul Stănceşti, potrivit surselor existente, ar fi fost 

ridicată la 1502, de către jupân Cristin Vornicul, apropiat al lui Vlad Tepeş. „Această comunitate de 

creştini ortodocşi a fost destul de greu încercată, pentru că, fiind în apropierea cetăţii domneşti a lui 

Vlad Ţepeş, de la Turnu, incursiunile turcilor treceau şi pe aici. Bătrânii spun că cei de la curte se 

refugiau în satul care s-ar numi aşa după numele Doamnei Stanca '. Biserica a fost inundată şi 

distrusă în două rânduri. Prima dată a fost refăcută la 1840, de către Ion Arion, mare clucer. La 
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începutul secolului al XX-lea, apele Prahovei au inundat din nou biserica şi au dărâmat-o în totalitate. 

Astfel, pe 'vechiul amplasament, în anul 1974, a început reconstruirea unei noi biserici care să 

respecte întru totul arhitectura primei a. înghiţită de ape. Până în 1985 a fost terminată, fiind sfinţită. 

în 1995, s-a terminat şi pictura bisericii, astfel fiind târnosită de PS Vincenţiu Ploieşteanul,Episcop-

Vicar Patriarhal. In acelaşi an, Stănceşti a devenit parohie de sine stătătoare. Cu biserica terminată 

oamenii au început să se implice şi mai mult în viaţa parohiei, acum având şi libertatea religioasă de 

care nu au beneficiat în regimul de tristă amintire. 

Pe lângă aceste monumente istorice, în comună, mai exact în satul Stănceşti mai întâlnim şi 

o troiţă cu însemnătate creştină. Aceasta poartă următorul înscris: „Această troiţă a fost ridicată în 

anul 2006 de către familia Radu Nicolae şi Mariana 

 

Ca şi evenimente culturale, sărbătorite la anumite date de importanţă culturală putem aminti 

şi: Botezul cailor - 6 ianuarie, Ziua Comunei Târgşoru Vechi - 25 octombrie dar şi comemorarea unui 

fost istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, 

parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi academician român. Nicoale Iorga - 27 noiembrie. 

 

CAP. 14. INVATAMANTUL SI SPORTUL 

Procesul de învăţământ în comuna Târgşoru Vechi se desfăşoară în cadrul a 7 instituţii de 

învăţământ, respectiv 2 grădiniţe de stat, o grădiniţă particulară şi 3 şcoli cu clasele I - VIII. în 

aceste instituţii îşi desfăşoară activitatea un număr de  86 de cadre didactice. 

 

 Pe baza informaţiilor oferite de Consiliul Local Târgşoru Vechi, putem afirma, studiind 

acest sistem al învăţământului, că avem de a face cu un sistem bine pus la punct din punct de 

vedere educaţional, fapt ce se şi vede printr-un indicator foarte important ca rata de promovabilitate 

din învăţământul primar, şi anume, exprimată în procente, se ridică la 99%, fapt ce indică clar 

existenţa ratei abandonului şcolar, care este doar de 1%, lucru îmbucurător, de altfel. Acest lucru ne 

indică faptul că învăţământul primar din localitate este foarte apreciat de elevii şcolilor comunale. 

 

CAP. 15. TITLURI ONORIFICE 

Persoanele născute în comuna TIRGSORU VECHI, judeţul PRAHOVA, precum şi cele cu 

domiciliul stabil în comuna TIRGSORU VECHI, judeţul PRAHOVA la împlinirea vârstei de 18 ani, 

pot primi  titlul şi certificatul de cetăţean al comunei, în cadrul unei festivităţi ce se poate organiza 

prin grija primarului comunei. 
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Persoanele fizice, române sau străine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social şi 

cultural, precum şi altor persoane importante pe plan local, li se atribuie titlul de „Cetăţean de 

onoare”. 

Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de „Cetăţean de onoare” sunt :      

- reprezentarea  demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele centrale şi locale 

ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor obiective în interesul localităţii ;  

- înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea celor 

existenţi, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului economic şi a forţei de muncă din 

comună ;   

- înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale deosebite pentru 

dotarea şi modernizarea celor existente ; 

- crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi universală, 

contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale existente în localitate ; 

Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de „Cetăţean de onoare „ : 

- înscrierea în cartea de onoare a Consiliului Local TIRGSORU VECHI, judeţul 

PRAHOVA   şi acordarea diplomei şi plachetei „Cetăţean de onoare”. 

Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care aduc atingere 

demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau culturale ale localităţii.  

Acordarea şi retragerea titlului se face prin hotărârea consiliului local la propunerea 

primarului. 

Cetăţenii comunei TIRGSORU VECHI, judeţul PRAHOVA   au dreptul de a participa prin 

modalităţile prevăzute de lege la viaţa politică, economică , socială şi cultural – sportivă din comună. 

 

CAP. 16. CONSULTAREA CETATENILOR 

 

Cetăţenii comunei sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la problemele de interes 

deosebit, potrivit legii. 

Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare. 

Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar la iniţiativa acestuia 

ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Convocare se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului adunării, a datei şi locului 

unde urmează să se ţină adunarea. 

Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor 

şi adoptă „propuneri” cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. 



Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului comunei. 

Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta consiliului la prima şedinţa pentru a 

hotărî. Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului. 

 

CAP. 17. INSEMNELE COMUNEI 

 Însemnele specifice localităţii TIRGSORU VECHI, judeţul PRAHOVA şi utilizarea 

acestora, sunt cele stabilite în condiţiile legii. 

 Sigiliul cu stemă, care va fi aplicat pe documente oficiale de importantă deosebită, în 

conditiile prevăzute de lege. 

Stema comunei, care poate fi utilizată în conditiile stabilite de lege si care este in stadiu de 

implementare si va avea semnificaţiile simbolurilor heraldice specifice acestei comunitati. 

Descrierea  stemei 

Stema comunei Tirgsoru Vechi se compune  dintr-un scut triunghiular rosu, cu marginile 

rotunjite, taiat de un brau crenelat, din argint. 

In partea superioara se afla trei stele , fiecare cu cate sase colturi, de aur. 

In varful scutului se afla o cruce treflata, flancata de doua spice de grau,    

care se intretaie in partea inferioara, toate de aur. 

Scutul este timbrat cu o coroana murala de argint cu un turn crenelat. 

 

Semnificatia elementelor insumate 

Cele trei stele sunt elemente din blazonul familiei Morutzi, familie care a detinut teritorii in 

comuna. 

Braul crenelat face referire la castrul roman din sec. I, II din epoca romana. 

Crucea face trimitere la biserica de pe incinta domneasca, ctitorita de Antonie Voda din 

Popesti (1669-1671). 

Cele doua spice fac referire la ocupatia principala a locuitorilor, agricultura. 

Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna. 
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