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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-

-19.12.2017-

Încheiat azi, data de mai sus, în şedinţa de ordinară a Consiliului Local al comunei
Tîrgşoru Vechi, care are loc la data de 19.12.2017, ora 10:00, în sala de şedinţă.

Şedinţa a fost convocată de dl. Drăgan Nicolae, primarul comunei Tîrgşoru Vechi, prin
Dispoziţia nr. 670 din 14.12.2017, convocatorul înregistrat cu nr. 14136 din 14.12.2017 şi invitaţii
scrise, înmânate nominal fiecărui consilier local.

Şedinţa este legal constituită, întrucât sunt prezenţi 13 domni consilieri locali, domnii
Borcan Marian, Catrina Ion, Mihăiță Nicolae-Andrei şi Mutu Petre fiind absenţi.

De asemenea, au participat: domnul Drăgan Nicolae - Primarul comunei Tîrgșoru Vechi,
domnișoara Roșca Maria Sînziana – Secretar desemnat comuna Tîrgșoru Vechi/Șef Birou
Secretariat, Resurse Umane și Arhivă, doamna Petre Simona Anne-Marie - Șef Serviciu Financiar
Contabil în cadrul aparatului de specialitate al comunei Tîrgșoru Vechi.

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:

Proiectul ordinii de zi este următorul:

1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei
Tirgșoru Vechi din 05.12.2017

2. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în sumă fixă
pentru anul 2018 în comuna Tîrgșoru Vechi, judetul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae
- primar.

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a
unor suprafețe de teren situate în T 21, initiat de dl Drăgan Nicolae - primar.

5. Proiect de hotărâre privind negocierea colectivă a salariilor în conformitate cu
prevederile OUG 72/2017, OUG 79/2017, Legii nr. 62/2011 și a Legii nr. 153/2017 pentru
funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei
Tîrgșoru Vechi și a serviciilor subordonate Consiliului Local, initiat de dl Drăgan Nicolae
– primar.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării nomenclatorului stradal al comunei
Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae - primar.

7. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC
ECO SERVICIUL APA – CANAL – SALUBRIZARE TÎRGȘORU VECHI SRL,  inițiat de dl
Drăgan Nicolae – primar.
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și  încheierii contractului de
cofinanțare extindere a sistemului de distribuție gaze  în comuna Tîrgșoru Vechi, județul
Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului  de concesiune al EXIMPROD POWER
SYSTEMS SRL , inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru
pajiștile din comuna Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru
anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tîrgșoru Vechi și a
serviciilor subordonate Consiliului Local Tîrgșoru Vechi, inițiat de dl Drăgan Nicolae –
primar.

12. Proiect de hotărâre privind dobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în
comuna Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.

 Se suplimentează ordinea de zi cu

13. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Tîrgșoru Vechi cu Județul Prahova în
vederea realizării obiectivului de interes public “Construire Sală de Sport, teren   minifotbal,
anexe, împrejmuire”, inițiat de dl Drăgan 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 de îndată a
Consiliului Local al comunei Tîrgşoru Vechi din 05.12.2017, este supus la vot şi se aprobă în
unanimitate de toţi domnii consilieri locali prezenţi, fără modificări.

Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în sumă fixă pentru

anul 2018 în comuna Tîrgșoru Vechi, judetul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar, este
susţinut de d-na Petre Simona Anne Marie care prezintă domnilor consilieri stabilirea impozitelor
și taxelor locale în sumă fixă pentru anul 2018.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.2, HOTĂRÂREA privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale în sumă fixă pentru anul 2018 în comuna Tîrgșoru Vechi, judetul
Prahova A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 3
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei

Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar, este susţinut de d-na Petre
Simona Anne Marie care prezintă domnilor consilieri rectificarea bugetara de venituri si cheltuieli,
inclusive suma primita de la Consiliul Judetean pentru asocierea privind realizarea obiectivului de
interes public “Construire Sală de Sport, teren   minifotbal, anexe, împrejmuire.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.3, HOTĂRÂREA privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova A FOST
ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat a unor suprafețe de teren situate în T 21, initiat de dl Drăgan Nicolae - primar.
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Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.4, HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii
din domeniul public în domeniul privat a unor suprafețe de teren situate în T 21 A FOST
ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 5 Proiect de hotărâre privind negocierea colectivă a salariilor în conformitate cu
prevederile OUG 72/2017, OUG 79/2017, Legii nr. 62/2011 și a Legii nr. 153/2017 pentru
funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Tîrgșoru Vechi
și a serviciilor subordonate Consiliului Local, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar, este susținut
de Roșca Maria Sînziana -Șef Birou Secretariat, Resurse Umane și Arhivă care prezintă domnilor
consilieri necesitatea stabilirii salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tîrgșoru Vechi, prin majorarea salariului minim
brut pe economie și prin introducerea contribuțiilor în sarcina salariaților.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.5, HOTĂRÂREA privind negocierea
colectivă a salariilor în conformitate cu prevederile OUG 72/2017, OUG 79/2017, Legii nr.
62/2011 și a Legii nr. 153/2017 pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de
specialitate al primarului Comunei Tîrgșoru Vechi și a serviciilor subordonate Consiliului Local
A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării nomenclatorului stradal
al comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, inițiat și susținut de dl Drăgan Nicolae - primar.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.6, HOTĂRÂREA privind aprobarea
completării nomenclatorului stradal al comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova A FOST
ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 7 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. ECO SERVICIUL APA – CANAL – SALUBRIZARE TÎRGȘORU VECHI S.R.L.,  este
susținut de d-na Petre Simona Anne – Marie care prezintă domnilor consilieri necesitatea aprobării
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL –
SALUBRIZARE TÎR în baza raportului prezentat de societate.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.7, HOTĂRÂREA privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECO SERVICIUL APA – CANAL – SALUBRIZARE
TÎRGȘORU VECHI S.R.L. A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și  încheierii
contractului de cofinanțare extindere a sistemului de distribuție gaze  în comuna Tîrgșoru Vechi,
județul Prahova, inițiat si susținut de dl Drăgan Nicolae – primar.

Proiectul este susținut de domnul primar Drăgan Nicolae care propune efectuarea
investitiei pentru extinderea reţelei de distributie a gazelor natural pe strada Eternității satul
Strejnicu. Menționează faptul că lucrarea se va face prin cofinanțare, valoare totală estimată fiind
de 11.597,74 lei cu TVA, din care investiția suportată de solicitant având o valoare de 11.365,69
lei cu TVA

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.8, HOTĂRÂREA privind aprobarea
efectuării investiției și  încheierii contractului de cofinanțare extindere a sistemului de distribuție
gaze  în comuna Tîrgșoru Vechi, județul Prahova A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE
VOTURI.

Punctul nr. 9 Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului  de cesiune a concesiunii
nr. 1143 din 15.03.2006 încheiat cu S.C. EXIMPROD POWER SYSTEMS S.R.L., inițiat și
susținut de dl Drăgan Nicolae – primar care precizează faptul că este vorba despre  terenul situat
în comuna Tîrgșoru Vechi, în suprafață de 1 ha în punctul Zahanaua, Tarlaua 47, parcela A257 și
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concesionat de societatea menționată anterior. Se menționează faptul că S.C. EXIMPROD
POWER SYSTEMS S.R.L. nu a respectat obiectul contractului de concesiune (de cesiune a
concesiunii) încălcând prevederile art. 1  si art. 3 din Contractul de Cesiune a concesiunii nr.
1143/15.03.2006, precum si art. 7 din Contractul de concesiune nr. 4018/02.12.2002, prin
nerespectarea obligațiilor ce îi reveneau în calitate de concesionar.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.9, HOTĂRÂREA hotărâre privind rezilierea
contractului  de cesiune a concesiunii nr. 1143 din 15.03.2006 încheiat cu S.C. EXIMPROD
POWER SYSTEMS S.R.L. A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de amenajament
pastoral pentru pajiștile din comuna Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae –
primar.

Punctul 10 este susținut de domnul primar Drăgan Nicolae care menționează faptul că
proiectul de amenajament pastoral al comunei a fost întocmit de către Direcția pentru agricultură
Prahova.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.10, HOTĂRÂREA privind aprobarea
proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile din comuna Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova A
FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 11 Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tîrgșoru
Vechi și a serviciilor subordonate Consiliului Local Tîrgșoru Vechi, inițiat de dl Drăgan Nicolae
– primar. Punctul este susținut d-ra Roșca Maria Sînziana - Șef Birou Secretariat, Resurse
Umane și Arhivă care menționează faptul că la data de 5.12.2017, prin Hotărîrea de Consiliu
Local Tirgsoru Vechi nr. 136 a fost aprobată modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tîrgșoru Vechi și a serviciilor subordonate
consiliului local și este necesar a se elabora Planul de ocupare a funcțiilor publice în
conformitate cu noile modificări;

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.11, HOTĂRÂREA privind modificarea
planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Tîrgșoru Vechi și a serviciilor subordonate Consiliului Local Tîrgșoru Vechi
A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 12 Proiect de hotărâre privind dobândirea dreptului de proprietate a unui
teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova, inițiat și susținut de dl Drăgan Nicolae –
primar care precizează că acceptarea dreptului de proprietate asupra terenului mentionat se face
drept urmare a renuntarii titularului la dreptul de proprietate asupra acestui imobil conform
declarației autentificate sub nr.3098/13.12.2017 de Notarul Public Meirosu Mihai Gabriel prin care
numitul Ioniță Cătălin-Alexandru CNP 1840704297376 domiciliat în comuna Tirgsoru Vechi, sat
Zahanaua, str. Principala nr. 7, judet Prahova  renunță la dreptul de proprietate asupra terenului în
suprafață de 503 mp-lot 11 situat în intravilanul comunei Tîrgșoru Vechi, sat Tîrgșoru Vechi,
tarlaua 47, parcela 268, județ Prahova cu număr cadastral 24629;

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.12, HOTĂRÂREA  privind dobândirea
dreptului de proprietate a unui teren situat în comuna Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova, A FOST
ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Punctul nr. 13 “Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Tîrgșoru Vechi cu
Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public “Construire Sală de Sport, teren

minifotbal, anexe, împrejmuire”, inițiat și susținut de dl Drăgan Nicolae – primar care
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menționează consilierilor faptul că s-a alocat suma de 165000 lei de către Consiliul Județean

Prahova pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de interes public “Construire Salaă de sport,

teren minifotbal, anexe, împrejmuire” conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 221 din

data de 18.12.2017 privind asocierea Județului Prahova cu localități din județ.

Nu  sunt obiecţiuni pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, fapt pentru care dl.
preşedinte de şedinţă supune spre aprobare punctul nr.13, HOTĂRÂREA  privind asocierea
comunei Tîrgșoru Vechi cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public
“Construire Sală de Sport, teren   minifotbal, anexe, împrejmuire”A FOST ADOPTATĂ CU
UNANIMITATE DE VOTURI.

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 5 (cinci) file.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
PETRE EUGEN-GHEORGHE

Contrasemnează,
SECRETAR U.A.T.,

ROŞCA MARIA SÎNZIANA


