JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TARGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 2618/19.02.2020

PROCES VERBAL
======================
Incheiat azi 19.02.2020, cu privire la sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Târgsoru
Vechi, care a avut loc in data de 18.02.2020, ora 16:00, la sala de sedinta.
Sedinta a fost convocata de dl. Dragan Nicolae, primarul Comunei Târgsoru Vechi, prin Dispozitia
nr.177 din 12.02.2020, convocatorul inregistrat cu nr. 2244 din 12.02.2020 si invitatii scrise, inmanate
nominal fiecarui consilier local si invitat.
Sedinta este legal constituita, intrucat sunt prezenti 16 domni consilieri locali,dl bejan ionel a fost
absent.
Dl. Veselin Iordan, in calitate de presedinte de sedinta, propune spre aprobare proiectul de ordine de
zi al sedintei de consiliu local, si anume:
1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei
Târgsoru Vechi din 22.01.2020.
2 .Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al
Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020,initiat de dl Dragan Nicolae –
primar.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii
Gimnaziale sat Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020 initiat
de dl Dragan Nicolae – primar.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii
Gimnaziale Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020, initiat de dl Dragan
Nicolae – primar.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al SC
ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi, judetul Prahova
pentru anul 2020, initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al S.C.
SERVICII COMUNALE TÂRGȘORU VECHI S.R.L., judetul Prahova pentru anul 2020,
initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
7. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului maxim de asistenti personali, pentru
anul 2020, in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Dragan Nicolae –
primar.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii burselor scolare in anul 2020, initiat de
dl Dragan Nicolae – primar.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2019 al
bugetului local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Dragan Nicolae –
primar.

10 .Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii investitiei si incheierii contractului
de cofinantare extindere a sistemului de distributie gaze in Comuna Târgsoru Vechi, judetul
Prahova,initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
11. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
Comunei Târgsoru Vechi pentru o perioada de trei luni: martie, aprilie si mai 2020, initiat de
dl Dragan Nicolae – primar.
12 .Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului social furnizat în
comunitate: " Cabinet pentru servicii de asistență socială -comunitara si a regulementului de
organizare si functionare",initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
13 .Proiect de hotarare privind completarea tarifelor, taxelor si preturilor pentru serviciile
prestate de SC Servicii Comunale Targsoru Vechi SRL, initiat de dl Dragan Nicolae –
primar.
14 .Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr.
141/19.12.2017 referitoare la aprobarea completarii nomenclatorului stradal al Comunei
Tîrgşoru Vechi, initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
15 .Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului de Constituire Drept de
Superficie nr.636/27.03.2013, initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
16 .Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr.
163/18.12.2019, referitoare la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in
Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova ,initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
17 .Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ ( Plan Urbanistic Zonal ) si Regulament
local aferent – pentru obiectivul „PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN ( S=5328 MP) ZONA
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN
(S=268819 MP) PENTRU AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN
TERASA CU REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE SI
COPERTARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=290054 mp), initiat de dl Dragan
Nicolae – primar.
Se adauga pe ordinea de zi:
18 .Proiect de hotarare privind însuşirea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al Comunei Targşoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Dragan Nicolae –
primar.
19 .Proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru eliberarea acordului/autorizatiei
administratorului drumului, initiat de dl Dragan Nicolae – primar.
Punctul nr. 2 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si
cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020,initiat de dl Dragan
Nicolae – primar.- prezentat de dna. Petre Simona Anne Marie, care sustine necesitatea aprobarii
bugetului initial de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi pentru anul 2020, avand in
vedere fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe
anul 2020 conform deciziei directorului general al DGRFP Ploiecti nr.3173/07.02.2020 si
Deciziei Inspectoratului General Scolar ISJ Prahvva nr.492/17.02.2020 ,adresa nr.41/10.02.2020
a Scolii Gimnaziale Comuna Targsoru Vechi si adresa nr. 71/10.02.2020 a Scolii Gimnaziale
Strejnicu Comuna Targsoru Vechi.
Se propune aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru
Vechi pentru anul 2020, astfel : total venituri 23.686.000 lei , total cheltuieli 23.686.000 lei , din
care sectiunea functionare 13.976.000 lei si sectiunea dezvoltare 9.710.000 lei

In conformitate cu:
Prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;
Se propune spre aprobare bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru
Vechi, judetul Prahova, pe structura clasificatiei bugetare conform modelelor transmise de
Ministerul Finantelor Publice, pe anul 2020 conform anexei nr. 1.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl.
presedinte de sedinta supune spre aprobare punctul nr.2, fiind aprobat in unanimitate de toti
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 3 . Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si
cheltuieli al Scolii Gimnaziale sat Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru
anul 2020 initiat de dl Dragan Nicolae – primar..- prezentat de dna. Petre Simona Anne
Marie,care prezinta necesitatea aprobarii bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii
Gimnaziale sat Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, pe anul 2020 avand in
vedere fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe
anul 2020 conform deciziei directorului general al DGRFP Ploiesti nr.3173/07.02.2020 si
Deciziei Inspectoratului General Scolar ISJ Prahvva nr.492/17.02.2020, adresa nr. 71/10.02.2020
a Scolii Gimnaziale Strejnicu Comuna Targsoru Vechi.
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În baza prevederilor prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2) si alin. (4), precum si art.
139 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
Se propune aprobarea aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale sat
Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, pe anul 2020.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.3, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.

Punctul nr. 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si
cheltuieli al Scolii Gimnaziale Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020,
initiat de dl Dragan Nicolae – primar.– prezentat de dna. Petre Simona Anne Marie, care
prezinta necesitatea aprobarii bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale sat
Targsoru Vechi Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, pe anul 2020 fisa cu indicatori pentru
bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 conform deciziei
directorului general al DGRFP Ploiecti nr.3173/07.02.2020 si Deciziei Inspectoratului General
Scolar ISJ Prahvva nr.492/17.02.2020, adresa nr.41/10.02.2020 a Scolii Gimnaziale Comuna
Targsoru Vechi.
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În baza prevederilor prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2) si alin. (4), precum si art.
139 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
Se propune aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale sat Strejnicu
Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, pe anul 2020, conform anexei.

Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte
de sedinta supune spre aprobare punctul nr.4, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.
Punctul nr. 5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si
cheltuieli al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi, judetul
Prahova pentru anul 2020, initiat de dl Dragan Nicolae – primar, este sustinut de dl. Director
Ene George Eugen care prezinta ca in conformitate cu prevederile prevederile Legii
nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
veniturile estimate pentru anul 2020 care au avut la baza veniturile obtinute in anul 2019. Pentru
anul 2020 s-a estimat obtinerea unor venituri totale in valoare de 1305,44 mii lei, cu o crestere de
2,64% fata de veniturile obtinute in anul 2019.
Cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2020 sunt in valoare de 1203,58 mii lei, cu
o crestere fata de anul 2019 de aproximativ 11,8 %.
Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2020 este in valoare de 101,86 mii lei.
Fata de cele prezentate mai sus se propune aprobarea bugetului initial de venituri si
cheltuieli al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi, judetul
Prahova pentru anul 2020.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl.
presedinte de sedinta supune spre aprobare punctul nr.5, fiind aprobat in unanimitate de toti
domnii consilieri locali.
Punctul nr. 6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si
cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE TÂRGȘORU VECHI S.R.L., judetul Prahova
pentru anul 2020, initiat de dl Dragan Nicolae – primar.- este sustinut de dl director
Aricisteanu Georgian care mentioneaza ca in conformitate cu prevederile Legii
nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
a fost intocmit bugetul S.C SERVICII COMUNALE TIRGSORU VECHI SRL pe anul 2020.
Astfel, veniturile estimate pentru anul 2020 au avut la baza veniturile obtinute in anul
2019. Pentru anul 2020 s-a estimat obtinerea unor venituri totale in valoare de 878 mii lei, cu o
crestere de 20% fata de veniturile obtinute in anul 2019.
Cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2020 sunt in valoare de 863.03 mii lei, cu
o crestere fata de anul 2019 de aproximativ 21 %.
Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2020 este in valoare de 142.59 mii lei.
Se propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de Investitii,
dotari si surse de finantare pentru anul 2020.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.6, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.
Punctul nr. 7 Proiect de hotarare privind stabilirea numarului maxim de asistenti
personali, pentru anul 2020, in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Dragan
Nicolae – primar.- este sustinut de dna Cristian Daniela care propune spre dezbatere si aprobare
proiectul de hotarare pentru stabilire posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap
grav, pentru anul 2020, in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, stabilindu-se un nr de 60 de
posturi.
Avand in vedere:
- art. 35, art. 40, art.42 alin. (4), art. 43, art 44 alin.(1) lit “a” şi art. 94 alin. (1) din
Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;;

-art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului
personal al persoanei cu handicap, modificată prin HGR nr. 463/2005;
- art.86, 87 şi 88 din Legea nr.292/2011, Legea asistenţei sociale
Propunem aprobarea unui număr de 60 posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu
handicap grav, pentru anul 2020, in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.7, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.
Punctul nr. 8 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii burselor scolare in anul
2020, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. - este sustinut de dna. Cristian Daniela care
prezinta necesitatea acordardarii burselor scolare in anul 2020 in baza Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.
5.576/07.10.2011,
Luând act de raportul de necesitate întocmit de Scoala Gimnaziala sat Strejnicu Comuna
Targsoru Vechi judetul Prahova, inregistrat sub nr. 70/12.12.2020, precum si raportul de
necesitate întocmit de Scoala Gimnaziala Comuna Targsoru Vechi judetul Prahova, inregistrat
sub nr. 35/12.02.2020;
În temeiul prevederilor art. 82 si art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educatia
natională, precum si prevederile din OMECTS nr. 5576/2011, modificat si completat prin
OMECTS nr. 3470/2012;
În baza art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice
locale actualizată,
La nivelul Comunei Targsoru Vechi, în urma centralizării datelor primite de la unităţile
de învăţământ rezultă necesitatea acordarii unui număr de 250 burse scolare (din care un număr
de 75 burse de merit si un număr de 175 burse de ajutor social) în cuantum de 50 lei conform
fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, după cum urmează:
✓ Școala Gimnaziala Strejnicu – 170 burse (40 burse de merit și 130 burse de ajutor
social).
✓ Școala Gimnaziala Târgșoru Vechi – 80 burse (35 burse de merit și 45 burse de
ajutor social).
În aceste condiţii, fondul necesar pentru acoperirea burselor în acest an se încadrează în
fondurile aprobate în Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Targsoru Vechi pe anul 2020.
Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea burselor scolare in anul 2020, in
numar total de 250 si in cuantum de 50 de lei fiecare.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.8, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.
Punctul nr. 9 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la data de
31.12.2019 al bugetului local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl
Dragan Nicolae – primar.– este sustinut dna. Petre Simona Anne Marie, care explica potrivit
prevederilor art. 49 alin. 12 si alin.13 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale,
modificata si completata, pe parcursul exercitiului bugetar, in lunile aprilie, iulie si octombrie,

pentru trimestrul expirat, si cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii
principali de credite au obligatia de a prezenta în sedinta publica, spre analiza si aprobare de
catre autoritatile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia
bugetului împrumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport
cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel încât la sfârsitul
anului:
a) sa nu înregistreze plati restante;
b) diferenta dintre suma veniturilor încasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor
restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decât zero.
Veniturile bugetului local realizate 31.12.2019, conform bugetului local de venituri si
cheltuieli, sunt in suma de 24,481,993.92 lei, fapt pentru care, conturile de executie ale bugetelor
intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:
• veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 12,386,624.31 lei;
• veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 12,095,369.61 lei.
Cheltuielile bugetului local efectuate la 31.12.2019, conform bugetului local de venituri
si cheltuieli, sunt in suma de 24,501,110.38 lei, fapt pentru care, conturile de executie ale
bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:
• cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de 12,409,255.21 lei;
• cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 12,091,855.17 lei.
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si
intructiunile si normele de inchidere a situatiilor financiare pentru institutiile publice.
Analizand cele de mai sus consideram ca este necesara si oportuna aprobarea contului de
executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Comunei Targsoru Vechi la
31.12.2019
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.9, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.
Punctul nr. 10 Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii investitiei si incheierii contractului de
cofinantare extindere a sistemului de distributie gaze in Comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova,initiat de
dl Dragan Nicolae – primar, este prezentat dna Cristian Daniela, care sustine ca pentru a creea noi
posibilitati de dezvoltare a zonei si pentru a reduce disparităţile teritoriale şi sociale din Comuna Târgsoru
Vechi, sunt necesare efectuarea unor investiţii majore pentru extinderea reţelelor de utilitati precum si pentru
modernizarea infrastructurii de transport rutier. In acest sens, ne propunem efectuarea investitiei pentru
extinderea reţelei de distributie a gazelor naturale astfel:
- str. Saturn, satul Targoru Vechi, lucrarea se va face prin cofinantare, valoare totala
estimata fiind de 79.420,60 lei cu TVA, din care investitia suportata de solicitant avand o
valoare de 75.780,39 lei cu TVA;
- str.Luceafarului, satul Targoru Vechi, lucrarea se va face prin cofinantare, valoare
totala estimata fiind de 66.402,00 lei cu TVA, din care investitia suportata de solicitant avand o
valoare 60.252,08 lei cu TVA;
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.10, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.
Punctul nr. 11 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
Comunei Târgsoru Vechi pentru o perioada de trei luni: martie, aprilie si mai 2020, initiat de dl Dragan
Nicolae – primar, sustinut de dna Cristian Daniela care precizeaza faptul ca in luna februarie 2020 expira
perioada pentru care dl. Consilier Veselin Iordan a fost desemnat să conducă şedintele consiliului local

urmand a se face propuneri pentru numirea preşedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni: martie
2020, aprilie si mai 2020, conform prevederile art. 123 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, precum si art. 9 din Reglamentul privind organizarea si funcţionarea consiliului local al
comunei Târgșoru Vechi, ce reglementeaza modalitatea de alegere a presedintelui de sedinta care va
conduce sedintele consiliului local pe o perioada de trei luni.
Se alege domnul Petre Gheorghe Eugen – presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni: martie,
aprilie si mai 2020.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl.
presedinte de sedinta supune spre aprobare punctul nr.11, fiind aprobat in unanimitate de toti
domnii consilieri locali.
Punctul nr. 12 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului social
furnizat în comunitate: " Cabinet pentru servicii de asistență socială -comunitara si a
regulementului de organizare si functionare", initiat de dl Dragan Nicolae – primar, este
sustinut dna Cristian Daniela, care prezinta necesitatea infiintarii serviciului social furnizat in
comunitate, deoarcece in domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale,
Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Targsoru Vechi are
următoarele atributii:
- propune infiinţarea serviciilor sociale de interes local;
- colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii,
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice
de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la
solicitarea acestuia;
- colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele
diferitelor categorii de beneficiari;
- sprijină dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat in Romania, cu modificările
ulterioare;
Scopul serviciului social "Cabinet pentru servicii de asistență socială -comunitara" este
implementarea unui plan de intervenţie pentru fiecare beneficiar aflat in dificultate.
Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea infiintarii serviciului social furnizat în
comunitate: "Cabinet pentru servicii de asistență socială -comunitara si a regulementului de
organizare si functionare", în sensul celor mentionate mai sus.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.12, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.

Punctul nr. 13 Proiect de hotarare privind completarea tarifelor, taxelor si preturilor pentru
serviciile prestate de SC Servicii Comunale Targsoru Vechi SRL, initiat de dl Dragan Nicolae –
primar, este sustinut de dl director al societatii, Aricisteanu Georgian care prezinta
necesitatea tarifelor, taxelor si preturilor stabilite la infiintarea societatii pentru serviciile
desfasurate de catre SC Servicii Comunale Targsoru Vechi SRL precum si solicitarilor
persoanelor fizice si/sau juridice pentru prestarea unor servicii a caror pret nu a fost stabilit
anterior, este necesar a se aproba tarifele, taxele, preturile pentru aceste servicii pentru a putea fi
prestate, in urma consultari ofertelor online si a studilor de piata pentru a le stabili in mod
corect .
Avand in vedere adresa Consiliului de Administratie a SC Servicii Comunale Targsoru
Vechi SRL precum si raportul de specialitate al directorului societatii, propunem spre aprobare
tarifele pentru prestarea diverselor servicii pentru care au fost solicitati la SC SERVICII
COMUNALE TARGSORU VECHI SRL.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta supune spre aprobare punctul nr.13, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri locali.
Punctul nr. 14 Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in
HCL nr. 141/19.12.2017 referitoare la aprobarea completarii nomenclatorului stradal al
Comunei Tîrgşoru Vechi, initiat de dl Dragan Nicolae – primar, sustinut de dna Cristian Daniela
care sustine ca in continutul HCL nr. 141/2017 si al anexei la aceasta, referitoare la aprobarea
completarii nomenclatorului stradal al Comunei Tîrgşoru Vechi s-au adaugat in nomenclatorul
stradal initial al comunei Targsoru Vechi inca doua strazi in satul Strejnicu, si anume str. Pădurii
si str. Margaretelor, dar s-a strecurat o eroare materiala in sensul ca nu s-a folosit diacritice la
redactarea numelor strazilor noi adaugate in nomenclator astfel ca in loc de str. Pădurii , asa cum
era corect, a fost trecut in textul hotararii si al anexei, str. Padurii.
Prin urmare, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local proiectul de
hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in redactarea HCL nr. 141/19.12.2017
referitoare la aprobarea completarii nomenclatorului stradal al Comunei Târgşoru Vechi.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl. presedinte
de sedinta supune spre aprobare punctul nr.14, fiind aprobat in unanimitate de toti domnii consilieri
locali.
Punctul nr. 15 Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului de
Constituire Drept de Superficie nr.636/27.03.2013, initiat de dl Dragan Nicolae – primar,
prezentat de dna Cristian Daniela care sustine ca in anul 2013 a fost incheiat Contractul de
constituire drept de superficie nr. 636/27.03.2013, asupra terenului pasune situat T 57 parcela
32, in suprafata de 57600 mp, avand ca parti COMUNA TARGSORU VECHI si S.C.
AVIOSOL PRO ENERGY S.R.L.
Urmare a analizarii clauzelor prevazute in contractul de constituire drept de
superficie sus mentionat, s-a constatat faptul ca nu au fost respectate clauzele contractuale
prevazute la punctul nr. 6.1 din contract, care mentioneaza faptul ca ,, beneficiarul dreptului
de superficie se obliga sa achite anual prestatia stabilita”,
Luand in considerare prevederile art.4 din contract, valoarea prestatiei (Pretul
contractului) pe o perioada de 25 de ani este 2250 euro/ha/an. Plata anuala cuprinde
contravaloarea prestatiei pe un an, respectiv 14688 euro/an.
Conform punctului 4.5, 4.6, 4.7 si 4.8 coroborat cu punctul 8.4 proprietarul terenului
isi rezerva dreptul de a cere rezilierea unilaterala a contractului pe motiv de neplata, in cazul
in care superficiarul nu isi onoreaza obligatiile contractuale privind plata timp de 2 ani
consecutiv.

In baza prevederilor art. 693 alin (1) si alin (2) si art. 697 alin(1), art.din Legea nr.
287/2009, privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform art. 5 din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local proiectul de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de constituire drept de
superficie nr. 636/27.03.2013 asupra terenului pasune situat T 57 parcela 32, in suprafata de
57600mp, pentru nerespectarea clauzelor contractuale prevazute la punctul nr.6.1 din contract
cu privire la obligatiile de plata.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl.
presedinte de sedinta supune spre aprobare punctul nr.15, fiind aprobat in unanimitate de toti
domnii consilieri locali.
Punctul nr. 16 Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in
HCL nr. 163/18.12.2019, referitoare la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova ,initiat de dl Dragan Nicolae – primar, prezentat de
dna Cristian Daniela, care sustine ca in continutul HCL nr. 163/2019 s-a strecurat o eroare
materiala in sensul ca s-a folosit sintagma „indexarea impozitelor si taxelor locale” in loc de
„stabilirea impozitelor si taxelor locale” procedand astfel la modificarea titlului cat si a
continutului hotarari, in sensul ca se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2020, tinanduse cont de rata inflatiei pentru anul 2019 care este de 4,6%”, respectiv se majoreaza impozitele si
taxele in raport cu rata inflatiei, pentru persoanele fizice din comuna Targsorul Vechi, judetul
Prahova, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 la prezenta”.
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In urma celor prezentate mai sus, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in redactarea HCL nr.
163/19.12.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in Comuna
Targsoru Vechi, judetul Prahova.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl.
presedinte de sedinta supune spre aprobare punctul nr.16, fiind aprobat in unanimitate de toti
domnii consilieri locali.
Punctul nr. 17 Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )
si Regulament local aferent – pentru obiectivul „PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN ( S=5328 MP)
ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN
(S=268819 MP) PENTRU AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU
REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE SI COPERTARE SI
AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=290054 mp), initiat de dl Dragan Nicolae – primar, sustinut de
dna Cristian Daniela.
Dl Patran Nicolae nu a fost de acord cu aprobarea PUZ-ului, solicitand o persoana care sa
reprezinte societatea care are ca obiectiv PUZ-ul, sa raspunda cu privire la nelamuririle existente din
partea domnilor consilieri cu privire la aprobarea acestui PUZ, fapt pentru care dl. presedinte de
sedinta propune a se amana acest proiect de hotarare pentru sedinta urmatoare.

Punctul nr. 18 Proiect de hotarare privind însuşirea completarii inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Targşoru Vechi, judetul Prahova, initiat
de dl Dragan Nicolae – primar, sustinut de dna Cristian Daniela, care prezinta necesitatea
completarii domeniului public al Comunei Targsoru Vechi in sensul ca se lateste strada
Stadionului cu o suprafata de 1809 mp, dupa cum urmeaza:
Drum de acces- latire strada
De 148 (A 142/1/1)

T 22, Latire = 1809 mp

În baza art.129, alin.(2), lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul local îndeplineşte “ atributii privind administrarea domeniului public si privat al
comunei, orasului sau municipiului” si tinând cont de prevederile art.139, alin (3) care
precizeaza ca hotarari privind patrimoniul se adopta cu majoritate absoluta al consilierilor locali
în funcţie, solicitam completarea domeniului public al comunei Tirgsoru Vechi prin adăugarea
suprafetei de 1809 mp, privind latirea drumului De 148, A 142/1/1, conform anexei la proiectul
de hotarare.
Faţă de cele prezentate, propun initierea unui proiect de hotarare privind completarea
domeniului public al Comunei Targsoru Vechi cu suprafata mentionata anterior.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl.
presedinte de sedinta supune spre aprobare punctul nr.18, fiind aprobat in unanimitate de toti
domnii consilieri locali.

Punctul nr. 19 Proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru eliberarea
acordului/autorizatiei administratorului drumului, initiat de dl Dragan Nicolae – primar,
sustinuta de dna Cristian Daniela care sustine ca este necesara stabilirea unei taxe acord drum
conform prevederilor Legii 7/2020- Lege pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 si
Legii 10/1995 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si anume:
"Art. 11.L.50 (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu
modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:
- lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul
local de urbanism
- lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura
tehnico edilitara existent in zone, cu acordul/autorizatia administratorului
drumului
Astfel trebuie sa avem stabilita printr-o hotarare a Consiliul Local al comunei
Targsoru Vechi taxa de Acord/ autorizatie administrator drum public, prin urmare
propunem suma de 50 lei pentru taxa acord/autorizatie administrator drum public.
Nu sunt obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare prezentat, fapt pentru care dl.
presedinte de sedinta supune spre aprobare punctul nr.19, fiind aprobat in unanimitate de toti
domnii consilieri locali.
La sedinta au fost prezenti dl Oprinoiu Aurel, dna Oprea Mirela, si dl Purice Cristian care au luat
cuvantul in timpul desfasurarii sedintei, avand obiectiuni cu privire la PUZ-ul discutat la punctul 17.
Cu privire la alte probleme care s-au discutat in cadrul sedintei de consiliu mentionez ca dl Patran
Nicolae a propus construirea unui dispensar in satul Targsoru Vechi, dna sef serviciu financiar-contabil
Petre Simona Anne Marie mentionand ca in bugetul de venituri si cheltuieli 2020 exista prins ca obiectiv
de investitie SF +PT construire dispensar medical in satul Targsoru Vechi.

In cadrul sedintei de consiliu s-a discutat si despre achizitie cladire pentru amenajare cresa si
gradinita cu program prelungit in satul Strejnicu , solicitandu-se un studiu de oportunitate inainte de
achizitionarea cladirii pentru cresa si gradinita. Dna Iancu Cristina a solicitat obtinerea unui aviz de
principiu de la ISU pentru desfasurarea activitatii educationale de cresa si gradinita.
Nu se mai fac inscrieri la cuvant, motiv pentru care dl. presedinte de sedinta Veselin Iordan, declara
inchise lucrarile sedintei ordinare de consiliu local, multumind pentru participare si sustinerea lucrarilor de
sedinta in plen.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare, proces verbal care contine
numar de 11 (unsprezece) pagini.
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