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Nr. 7060/12.06.2020 

 

 

PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat astăzi, 12.06.2020 

 

 

               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 18.06.2020, orele 12:00: 

 

Proiectul ordinii de zi este următorul: 

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

din 25.05.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii 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 aprobarea vanzarii  prin licitatie publica unei suprafete de teren situate 

in T47 parcela A268 - lot 2 in suprafata de 87 mp apartinand domeniului privat al comunei Targsoru Vechi, 

judetul Prahova, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2020 al bugetului local 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru 

Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al Comunei Targşoru Vechi, judeţul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a unor terenuri cu destinatia 

de drum de acces situate in T 49, Parcela A 302/2, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

8. Alte probleme 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA 

mailto:secretariat@comunatirgsoruvechi.ro
mailto:secretar@comunatirgsoruvechi.ro
http://www.comunatirgsoruvechi.ro/

