
 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA TARGȘORU VECHI 

Nr. 4060/18.03.2020 

 

 

PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat astăzi, 18.03.2020 

 

 

               Subsemnata, CRISTIAN DANIELA secretar general al Comunei Targşoru Vechi, judeţul 

Prahova, am procedat astăzi, data de mai sus, la afişarea la avizierul Primăriei Targşoru Vechi, a 

următoarelor proiecte de hotărâri supuse consultării cetăţenilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 

57/2019- privind Codul administrativ şi a art.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, ce 

se va supune dezbaterii în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020, orele 16:00: 

 

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

din 18.02.2020. 

            2 .Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru     acoperirea 

temporara a golurilor de casa, pe sectiunea functionare, in anul 2020,initiat de dl Dragan Nicolae – 

primar. 

            3. Proiect de hotarare privind însuşirea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul   

public al Comunei Targşoru Vechi initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea completarea nomenclatorului stradal al comunei Targsoru 

Vechi, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar din 

comuna Targsou Vechi, pentru anul scolar 2020-2021, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

6. Proiect de hotarare privind privind aprobarea PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )  si Regulament local 

aferent – pentru obiectivul analiza posibilităţilor de reducere a intravilanului existent al comunei 

Târgşoru Vechi cu un teren în suprafaţă de 770 200 mp-subzona căi de comunicaţie aeriene, 

reglementarea terenului extravilan şi schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 7684 mp încadrat în 

mod eronat în subzona căi de comunicaţie aeriene în zonă de locuinţe şi dotări complementare , initiat de 

dl Dragan Nicolae – primar. 

                   7. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii investitiei si  incheierii contractului de  

cofinantare extindere a sistemului de distributie gaze  in comuna Târgsoru Vechi,  initiat de dl Dragan 

Nicolae – primar. 

       8. Proiect de hotarare privind   privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat  in  T21 Parcela   

A 140/47/20 lot 51 in suprafata de 511 mp, nr. cadastral 24310, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

           9. Proiect de hotarare privind completarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al  

comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

         10. Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului anual de actiune al Compartimentului de Asistenta 

Sociala, organizat la nivelul comunei Târgsoru Vechi pentru anul 2020 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

CRISTIAN DANIELA 


