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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 10.03.2022, orele 16:00: 

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

Vechi din 10.02.2022. 
2. Proiect de hotărâre privind incetarea prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui Costache 

Marian Petrut si declararea vacantarii locului de consilier local respectiv, inițiat de dl Drăgan Nicolae – 
primar.  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru 
Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 
Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul 2022, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarării retelei școlare de învatamânt preuniversitar din 
Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul școlar 2022 - 2023, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

6. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T45 Parcela A 
232/3/3 in suprafata de 947 mp, nr. cadastral 25892, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, ce face 
obiectul contractului de concesiune nr. 303/05.08.2013, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 7. Proiect de 
hotărâre pentru efectuarea unei expertize economico financiara pentru lucrarea:  “Construire sala sport, 
teren minifotbal, anexe, imprejmuire in Comuna Targsoru Vechi”, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale 
administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi pentru anul 2022   , inițiat 
de dl Drăgan Nicolae – primar.  

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al Comunei Târgşoru Vechi, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

            10. Alte probleme. 
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