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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 
Încheiat astăzi,  

22.10.2021 
  
  
             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 online din data de 26.10.2021, orele 15:00: 

 
1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa extraordinară online a Consiliului Local al comunei 

Târgsoru Vechi din 21.10.2021. 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei 

Târşgoru Vechi pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021 si IANUARIE 2022, 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 vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T47 Parcela A 268 lot 
43 in suprafata de 503 mp, nr. cadastral 24661, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, in favoarea 
proprietarului constructiilor edificate pe acest teren, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

5. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T21 Parcela A 
140/47/20 in suprafata de 504 mp, nr. cadastral 24261, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, in 
favoarea proprietarului constructiilor edificate pe acest teren, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

6. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T21 Parcela A 
140/47/20 lot 67 in suprafata de 504 mp, nr. cadastral 24326, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, 
in favoarea proprietarului constructiilor edificate pe acest teren, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

 7. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in T21 Parcela A 
140/47/20 in suprafata de 504 mp, nr. cadastral 24393, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, in 
favoarea proprietarului constructiilor edificate pe acest teren, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Targsoru 
Vechi, in Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant de pe raza comunei Targsoru Vechi, inițiat 
de dl Drăgan Nicolae – primar.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii si modificarii Organigramei și a Statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Târgșoru Vechi, inițiat de dl Drăgan Nicolae – 
primar.) 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare  al aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Targsoru Vechi, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

11. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafața utilă de 7,5 
mp, situat în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Strejnicu, județul Prahova, în  clădirea Fostei Primării, inițiat de 
dl Drăgan Nicolae – primar.  

12. Proiect de hotărâre privind numirea auditorului financiar al S.C. ECO SERVICIUL APA-
CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie “CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE 
(CENTRU DE ZI), IMPREJMUIRE, ALEI PARCARE, BRANSAMENTE SI UTILITATI IN COMUNA 
TARGSORU VECHI, SAT STREJNICU, JUDETUL PRAHOVA”., inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie 
“EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA STREJNICU, 
TARGSORU VECHI, STANCESTI SI ZAHANAUA, COMUNA TARGSORU VECHI, JUDETETUL 
PRAHOVA”, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

           15. Alte probleme. 
 

 
 

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


