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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 26.05.2022, orele 16:00: 

 
1. Ceremonia de depunere a jurământului de catre consilierul local supleant, domna Petre Monica 

Violeta, validat de Judecătoria Ploieşti, Dosar 9172/281/2022 prin Incheierea civilă nr. 1021/2022. 
2. Aprobarea procesului verbal din şedinţa de indata online a Consiliului Local al comunei Târgsoru 

Vechi din 11.05.2022. 
2. Proiect de hotărâre privind redobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în T 61 Parcela  

361/2 în suprafaţă de 502 mp cu nr. cadastral 24575, Comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, inițiat de dl 
Dragan Nicolae – primar.  

3. Proiect de hotărâre privind darea in administrare către S.C. SERVICII COMUNALE TARGSORU 
VECHI S.R.L. a Adapostului de cainii si a Caminului cultural, imobile situate in Comuna Târgșoru Vechi, 
jud. Prahova, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare 
profesionala a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi pe anul 2022, 
inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea/ajustarea tarifelor, taxelor si preturilor pentru serviciile 
prestate de SC Servicii Comunale Tirgsoru Vechi SRL, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2021 ale SC 
ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL  si repartizarea profitului, 
inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  

7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Domnului Dragan Nicolae reprezentantul 
Comunei Targsoru Vechi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul 
pentru Managementul Deseurilor Prahova”, inițiat de dl Dragan Nicolae – primar.  

8. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T57 Parcela P 346 lot 
30 in suprafata de 521 mp, nr. cadastral 24189, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, in favoarea 
proprietarului constructiilor edificate pe acest teren, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  

9. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru 
trimestrul IV Al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inițiat de dl 
Dragan Nicolae– primar.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului stabilit conform raportului de evaluare pentru 
inchiriere spatiu SALA DE PROTOCOL BAZA SPORTIVĂ cu suprafața utilă de 58,35 mp, în imobil 
P+2E, situat în Comuna Târgșoru Vechi, în cadrul Bazei Sportive Strejnicu, județul Prahova, aparţinand 
domeniului privat al Comunei Târgșoru Vechi., inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  



11. Proiect de hotărâre privind actualizarea  actului constitutiv al SC ECO SERVICIUL APA – 
CANAL – SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi SRL, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local 
TÂRGȘORU VECHI - „Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului, servicii si comert”, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar. 

 13. Proiect de hotărâre privind inchirierea cu drept de superficie/vanzarea prin licitatie publica a unor 
terenuri in suprafața de 49.868 mp si 49.869 mp, situate în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru Vechi, T 
14 Parcela  A 99/2, cu nr. cadastral 29181 si 29182, județul Prahova, apartinand domeniului privat al 
Comunei Targsoru Vechi, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  

14. Proiect de hotărâre privind actualizare devizului general conform raportului de expertiza 
economico financiara pentru lucrarea:  “Construire sala sport, teren minifotbal, anexe, imprejmuire in 
Comuna Targsoru Vechi”, inițiat de dl Dragan Nicolae– primar.  

            15. Alte probleme. 
 

 
 
 

p.SECRETAR GENERAL U.A.T.C., 
DRĂGULIN GEORGIANA LOREDANA 


