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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 
Încheiat astăzi,  

22.01.2021 
 
   

             Subsemnata, FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA, Secretar General al comunei Târgşoru Vechi, 
judeţul Prahova, am procedat astăzi, data de mai sus, la afişarea la avizierul Primăriei Târgşoru Vechi, a 
următoarelor proiecte de hotărâre supuse consultării cetăţenilor, în conformitate cu prevederile OUG 
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 28.01.2021, orele 16:00: 
 

1. Ceremonia de depunere a jurământului de consilierul local supleant a domnului Ioniță Irinel 
Marian, validat de Judecătoria Ploieşti, Dosar 25569/281/2020 prin Incheierea civilă nr. 2519 din 
31.12.2020 

2. Aprobarea procesului verbal din şedinţa extraordinară online a Consiliului Local al comunei 
Târgsoru Vechi din 23.12.2020. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local 
TÂRGȘORU VECHI - „Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 
sportive si de agrement”, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali, 
desfășurată în semestrul II al anului 2020, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat in  Comuna Targsoru 
Vechi, judetul Prahova, pentru anul 2021, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentatului legal al Comunei Târgșoru Vechi în 
cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara –”Polul de Creștere Ploiești-
Prahova”, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei 
Târgsoru Vechi pentru o perioada de trei luni: FEBRUARIE, MARTIE si APRILIE 2021, inițiat de dl 
Drăgan Nicolae – primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 178 mp situate în T 
5 A 263, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 2900 mp situată în 
T 53 NP 330, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

10. Alte probleme. 
 

 
 
 

SECRETAR GENERAL U.A.T.C., 
FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA 


