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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat astăzi,  

 

 

               Subsemnata, FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA, secretar general al Comunei Targşoru Vechi,  

judeţul Prahova, am procedat astăzi, data de mai sus, la afişarea la avizierul Primăriei Targşoru Vechi, a 

următoarelor proiecte de hotărâri supuse consultării cetăţenilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 

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 29.07.2020, orele 16:00: 

 

Proiectul ordinii de zi este următorul: 

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

Târgsoru Vechi din 06.07.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea actualizarii si modificarii statului de funcţii și a 

organigramei privind aparatul de specialitate al Primarului comunei Târgșoru Vechi, inițiat de dl Drăgan 

Nicolae – primar. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru 

Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor bănești cuvenite personalului didactic si 

auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Târgșoru Vechi, reprezentând cheltuielile de deplasare 

aferente lunilor Decembrie 2019 – Iunie 2020, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2020 al bugetului local 

al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale 

Targsoru Vechi, judetul Prahova, pentru anul 2020, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Raportului privind activitatea asistenților personali, 

desfășurată în semestrul I al anului 2020, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 ale  SC 

SERVICII COMUNALE TARGSORU VECHI SRL și repartizarea profitului, inițiat de dl Drăgan Nicolae – 

primar; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 ale SC 

ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL și repartizarea profitului, 

inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar; 

10. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societatii cu raspundere limitata „PARC 

INDUSTRIAL STREJNICU”, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 
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11. Proiect de hotărâre „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019” și acordarea unui mandat reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi, domnul Dragan Nicolae, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

12. Proiect de hotărâre privind redobandirea dreptului de proprietate a unui teren situat in T47 Parcela 

A 268/51/7  in suprafata de 500 mp cu număr cadastral 27828, Comuna Târgsoru Vechi, judet Prahova”, 

inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

13. Alte probleme. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA 


