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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 
Încheiat astăzi,  

20.08.2021 
 
 
   
             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 din data de 24.08.2021, orele 16:00: 

 
1. Ceremonia de depunere a jurământului de catre consilierul local supleant, domnul Sandu 

Constantin - Alin, validat de Judecătoria Ploieşti, Dosar 12135/281/2021 prin Incheierea civilă nr. 
1227/2021. 

2. Aprobarea procesului verbal din şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Târgsoru Vechi din 
27.07.2021. 

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 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.  

  5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a unui teren cu destinatia de 
drum de acces situat in T 23, Parcela A 147/78 A 147/78/1, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

  6. Proiect de hotărâre privind transmiterea noului mijloc fix, care apartine domeniului public al 
Comunei Targsoru Vechi, in administrare si folosinta catre SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-
SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul Comunei Târgșoru 
Vechi, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

 8. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societatii cu raspundere limitata „PARC 
INDUSTRIAL STREJNICU”, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al societatii cu 
raspundere limitata „PARC INDUSTRIAL STREJNICU” si a Caietului de sarcini privind procedura de 
licitatie a terenurilor aflate in incinta Parcului Industrial Strejnicu, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

  10. Alte probleme. 
 
 
 

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


