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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 
Încheiat astăzi,  

  
  
             Subsemnata, DRĂGULIN GEORGIANA LOREDANA, 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 18.04.2022, orele 16:00: 

 
1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa de indata online a Consiliului Local al comunei Târgsoru 

Vechi din 12.04.2022. 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei 

Târşgoru Vechi pentru lunile MAI, IUNIE si IULIE 2022, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar. 
 3. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Târgșoru Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Scolii Gimnaziale sat 

Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, pentru anul 2022, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor bănești cuvenite personalului didactic si 

auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Târgșoru Vechi, reprezentând cheltuielile de deplasare 
aferente lunilor Decembrie 2021 – Februarie 2022, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor școlare in anul 2022, inițiat de dl Dragan 
Nicolae – primar.  

7.Proiect de hotărâre privind predarea către MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR 
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI prin CNI, a amplasamentului  terenului situat in  Sat Strejnicu, T 17, Cc 
216, A 126/1, Comuna Târgșoru Vechi, judetul Prahova si asigurarea conditiilor in vederea executării 
obiectivului de investiţii “Proiect tip – Construire cresă medie, sat Strejnicu, T 17; Cc 216; A 126/1, comuna 
Târgșoru Vechi, judetul Prahova “, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea majorarii taxei de administrare si actualizarea Caietului de 
sarcini privind procedura de licitatie a terenurilor aflate in incinta Parcului Industrial Strejnicu, inițiat de dl 
Dragan Nicolae– primar. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 2530 mp situate în T 17 
Cc 126, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 10.006 mp situate în T 
17 Cc 126 A 126/1, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 3633 mp situate în T 17 
Cc 126, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  

            12. Alte probleme. 
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