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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 
Încheiat astăzi,  

 
 

   
             Subsemnata, FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA, 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 26.11.2020, orele 16:00: 
 

1.Aprobarea procesului verbal din şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Târgsoru Vechi 
din data de 21.11.2020. 

2.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a unui teren cu destinatia de 
drum de acces situat in T 30, Parcela A 161/3, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

3.Proiect de hotărâre privind redobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în T47 Parcela 
268 în suprafaţă de 603 mp cu nr. cadastral 24622, Comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, initiat de dl 
Drăgan Nicolae – primar. 

4.Proiect de hotărâre privind redobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în T47 Parcela 
268 în suprafaţă de 514 mp cu nr. cadastral 24624, Comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, initiat de dl 
Drăgan Nicolae – primar. 

5.Proiect de hotărâre privind redobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în T 57 Parcela 
346 în suprafaţă de 504 mp cu nr. cadastral 24206, Comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, initiat de dl 
Drăgan Nicolae – primar. 

6.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, initiat de 
dl Drăgan Nicolae – primar. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezmembrării suprafeței de teren de 596 mp situate în T5 Cc 
265, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezmembrării suprafeței de teren de 99740 mp situate în T 
14 A 99/2, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  demolarii constructiilor C20, C23, C24, C33, C34, C35, C36, 
C37, C39, C40 si C41 situate în T 17 Cc 126, A 126/1 C1, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru 
Vechi, județul Prahova, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale  sat 
Strejnicu Comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, pentru anul 2020, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 
Comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, pentru anul 2020, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

13.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Eco Serviciul Apa 
– Canal – Salubrizare Tirgsoru Vechi SRL, pentru anul 2020, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

14.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitati fiscale, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 



15.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 Septembrie 2020 – Noiembrie 2020, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al societatii cu raspundere limitata 
„PARC INDUSTRIAL STREJNICU”, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

17.Proiect de hotărâre privind imputernicirea reprezentatului legal  al Comunei Tirgsoru Vechi in 
cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Parteneriatul pentru Managementul 
Deseurilor Prahova, initiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

18.Alte probleme. 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL U.A.T.C., 
FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA 


