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JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA TÎRGŞORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S   V E R B A L
-ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ-

Încheiat azi, 05.12.2017, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei Tîrgşoru
Vechi, care are loc la data de 05.12.2017, ora 10:00, în sala de şedinţă.

Şedinţa a fost convocată de dl. Drăgan Nicolae, primarul comunei Tîrgşoru Vechi, prin
Dispoziţia nr. 653 din 04.12.2017, convocatorul înregistrat cu nr. 13627 din 04.12.2017 şi invitaţii
scrise, înmânate nominal fiecărui consilier local.

Şedinţa este legal constituită, întrucât sunt prezenţi 14 domni consilieri locali, domnii
Catrina Ion, Mihăiță Nicolae-Andrei şi Veselin Iordan fiind absenţi.

Dl. Petre Eugen Gheorghe, în calitate de preşedinte de şedinţă, propune spre aprobare
proiectul de ordine de zi al şedinţei de consiliu local, şi anume:

1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei
Tirgsoru Vechi din 29.11.2017.

2. Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului Drăgan Nicolae – Primar
al comunei Tîrgșoru Vechi, pentru semnarea contractului de supervizare pentru investitia
“Infiintare reţea de canalizare şi statie de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgşoru
Vechi, Stănceşti şi Zahanaua, judetul Prahova” initiat de dl Dragan Nicolae – primar.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor de angajare a cheltuielilor in
limita creditelor bugetare  pentru cele doua contracte si anume: c/v lucrari de constructie pentru
“Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru
Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova”, conform ctr 01/NCB/2017 - in valoare de
520.442,82 lei si c/v servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei
lucrărilor de construcţie pentru: Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova, conform ctr
01/CQ/2017 in valoare de 15.383,13 lei, initiat de dl Dragan Nicolae – primar.

4. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcţii a aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local,
initiat de dl Dragan Nicolae – primar.

Proiectul ordinii de zi se aprobă în unanimitate de toţi domnii consilieri locali prezenţi.

Punctul nr.1 al ordinii de zi, aprobarea procesului verbal din şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Tîrgşoru Vechi din 29.11.2017, este supus la vot şi se aprobă în
unanimitate de toţi domnii consilieri locali prezenţi, fără modificări.

Punctul nr.2 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor de angajare a
cheltuielilor in limita creditelor bugetare  pentru cele doua contracte si anume: c/v lucrari de
constructie pentru “Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi,
satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova”, conform ctr 01/NCB/2017 - in
valoare de 520.442,82 lei si c/v servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea
execuţiei lucrărilor de construcţie pentru: Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în
comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova, conform ctr
01/CQ/2017 in valoare de 15.383,13 lei, initiat de dl Dragan Nicolae – primar, este susţinut de d-
nul Primar Drăgan Nicolae care prezintă domnilor consilieri necesitatea desemnarii unei persoane
imputernicite pentru semnarea contractului de supervizare astfel incat sa se acorde cofinantarea, in
urma solicitarii Ministerului Apelor si Padurilor – Unitatea de Management al Proiectului
„Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” in legatura cu investitia „Înființare rețea de canalizare



2

și stație de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud.
Prahova”.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.2, fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr.3 Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului Drăgan Nicolae –
Primar al comunei Tîrgșoru Vechi, pentru semnarea contractului de supervizare pentru investitia
“Infiintare reţea de canalizare şi statie de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgşoru
Vechi, Stănceşti şi Zahanaua, judetul Prahova” initiat de dl Dragan Nicolae – primar, este susţinut
de d-nul Primar Drăgan Nicolae care prezintă domnilor consilieri propunerea de angajare a unor
cheltuieli privind cele doua contracte: lucrari si supervizare, propuneri transmise de Ministerul
Apelor si Padurilor – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu
Nutrienti” in legatura cu investitia „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova”.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.3, fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Punctul nr.4 Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcţii a aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local,
initiat de dl Dragan Nicolae – primar.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.4, fiind aprobat în unanimitate de toţi
domnii consilieri locali.

Nemaifiind problema pe ordinea de zi, d-nul preşedinte de şedinţă Petre Eugen Gheorghe
declară închise lucrările şedinţei de îndată a consiliului local, mulţumind pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, proces-verbal
care conţine un număr de 2 ( două) file.
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