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Nr. 14679/21.09.2021 

 
 

PROCES VERBAL DE AFIŞARE 
Încheiat astăzi,  

21.09.2021 
  
  
             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 27.09.2021, orele 16:00: 

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

din 24.08.2021. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru 

Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 

Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul 2021, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  
4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a unui teren cu destinatia de 

drum de acces situat in T 56, Parcela A 342/3, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  
5. Proiect de hotărâre privind  actualizarea rapoartelor de evaluare cu privire la suprafetele de teren 

situate  in  T 21 (Strejnicu – intravilan), T 47 (Targsoru Vechi – intravilan), T 57 (Targsoru Vechi – 
intravilan) si  T 61 (Stancesti – intravilan),  proprietate privata a comunei Targsoru Vechi,  cu destinatia de 
“construire locuinta”, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

6. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat  in  T21 Parcela A 
140/47/20 lot 14 in suprafata de 504 mp, nr. cadastral 24273, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, 
in favoarea proprietarului constructiilor edificate pe acest teren, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

7. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat  in  T21 Parcela A 
140/47/20 lot 13 in suprafata de 511 mp, nr. cadastral 24272, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, 
in favoarea proprietarului constructiilor edificate pe acest teren inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

8. Proiect de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat  in  T21 Parcela A 
140/47/20 lot 3 in suprafata de 504 mp, nr. cadastral 24262, proprietate privata a comunei Targsoru Vechi, 
in favoarea proprietarului constructiilor edificate pe acest teren inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care 
se află în situaţii de necesitate deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente 
şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 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.  

11. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/2021, inițiat de dl Drăgan 
Nicolae – primar.  

12. Proiect de hotărâre privind imputernicirea reprezentatului legal al Comunei Targsoru Vechi in 
cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Parteneriatul pentru Managementul 
Deseurilor Prahova pentru rezilierea/nerezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 



activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti Scaieni  si 6 Valea 
Doftanei nr. 1792 din 13.09.2016, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

           13. Alte probleme. 
 

 
 

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


