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PROCES VERBAL DE AFIŞARE 
Încheiat astăzi,  

04.02.2022 
  
  
             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 10.02.2022, orele 16:00: 

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

din 27.01.2022. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru 

Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar. (Aviz comisia nr. 1) 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale 

sat Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022, inițiat de dl Drăgan Nicolae – 
primar.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale 
Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al SC ECO 
SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022, inițiat 
de dl Drăgan Nicolae – primar.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII 
COMUNALE TÂRGȘORU VECHI S.R.L., judetul Prahova pentru anul 2022, inițiat de dl Drăgan Nicolae 
– primar.  

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al SC PARC 
INDUSTRIAL STREJNICU SRL pentru anul 2022, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea 
temporara a golurilor de casa, pe sectiunea functionare, in anul 2022, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de asistenți personali, pentru anul 2022, în 
Comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova, inițiat de dl Drăgan Nicolae – primar.  

            11. Alte probleme. 
 
 
 
 
 

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


