
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local 

a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului local, pe anul 2016 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

06.01.2017; 
  Având în vedere: 
- raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat  
sub nr.11.103/04.01.2017, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetlui local a deficitului secţiunii de funcţionare. 
- expunerea de motive nr. 11.116/04.01.2016 a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 
-în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, al Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 
82/1991, legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art. 36,alin. 2) lit. b) precum şi art. 45 din Legea 215/2001, 
legea administratiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art 1. Se aproba acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 

secţiunii de funcţionare a bugetului local, pe anul 2016, în sumă de 84.361,77lei. 
Art 2. Direcţia economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
       Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
          Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
   Mizil, 06.01.2017 
   Nr. 1 

7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie  

    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea utilizǎrii excedentului anual al bugetului  local, al bugetului finanţat 

integral din venituri proprii şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.01.2017; 

  Având în vedere: 
- raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat  sub nr. 
11.115/04.01.2017, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului  local , al bugetului finanţat integral din venituri proprii şi bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016 
-expunerea de motive a D-lui. Primar; 
-în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; 
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art. 36,alin. 2) lit. b) precum şi art. 45 din Legea 215/2001, legea 
administratiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art 1.(1)  Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al Oraşului Mizil (sursa A) la 
finele anului 2016 în sumă de 30.777,80 lei.  

(2) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului finanţat integral din venituri proprii aferent 
Spitalului Orăşenesc Sf. Filofteia Mizil, sursa F, la 31.12.2016, în sumă de 923.640,14 lei. 

(3) Se aprobă utilizarea excedentului activităţilor finanaţate integral din venituri proprii, în 
sumă de 96745,47 lei, astfel: 
  aferent activitatilor desfasurate de SPGC  Mizil, sursa E, la 31.12.2016 este în suma de 

49.668,83 lei ; 
  aferent activitatii Centralei fotovoltaice de producere si furnizare a energiei electrice 

provenita din conversia energiei solare, sursa E, la 31.12.2016, este în suma de 8.451,26 lei ; 
  aferent activitatilor desfasurate de institutiile de invatamant preuniversitar de stat , sursa 

E, la 31.12.2016, este in suma de 38.625,38 lei. 
Art.2. Sumele aprobate la art.1 vor fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă 

provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, în 
anul curent. 

Art 3. Direcţia economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

Mizil, 06.01.2017 
Nr. 2 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2017; 

  Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar ; 
- adresa nr. 8956/30.12.2016 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la Primăria Oraşului 

Mizil  sub nr. 11.024/03.01.2017  prin care solicită transformarea unor posturi; 
- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei publice 
locale,, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil, după cum urmează: 

-  transformarea a 1 (un) post de asistent medical principal S (studii superioare)  (poziţia 36  
în statul de funcţii) în un post asistent medical generalist PL. 

- transformarea a 1 (un) post medic rezident an III (poziţia 8 în statul de funcţii) în 1 post 
de medic rezident an IV; 

- transformarea a 1 (un) post medic rezident an II (poziţia 74 în statul de funcţii) în 1 post 
de medic rezident an III; 

- transformarea a 1 (un) post medic rezident an II (poziţia 94 în statul de funcţii) în 1 post 
de medic rezident an III; 

- transformarea a 1 (un) post medic rezident an III (poziţia 123 în statul de funcţii) în       
1 post de medic rezident an IV; 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în 
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
           Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
   Mizil, 26.01.2017 
   Nr. 3 

5. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri  în funcţie  

    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţia publică de nivel 

inferior existentă în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Mizil    

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.01.2017; 
  Având în vedere: 

- nota de fundamentare  nr.11.672/16.01.2017 prin care aduce la cunostinţă faptul că 
în cadrul Serviciului amenajarea teritoriului, urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură 
sunt aprobate 8 funcţii publice dintre care doar 3 sunt ocupate şi având în vedere volumul 
mare de activităţi care se desfăşoară în cadrul serviciului precum şi necesitatea efectuării 
de lucrări topografice şi de cadastru, ceea ce presupune personal calificat cu experienţă în 
domeniu, propune transformarea funcţiei vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent  în consilier, clasa I,  grad profesional debutant; 

- În conformitate cu prevederile  art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 36, alin 3, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de consilier grad 

profesional asistent din cadrul Serviciului amenajarea teritoriului, urbanism, patrimoniu, 
cadastru şi agricultură  din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil, în 
consilier, grad profesional debutant.   

Art.2. Biroul resurse umane, biroul buget – contabilitate din aparatul propriu de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

            
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 26.01.2017 
Nr. 4 
6. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Mizil 

împuterniciţi să reprezinte interesele oraşului Mizil, în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C. Salub Interserv S.A. Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.01.2017; 
  Având în vedere: 

- adresa nr. 11.581/13.01.2017 întocmită de Dna. Tănase Loredana, Secretarul 
Oraşului Mizil prin care  propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor Oraşului Mizil în organele de conducere ale societăţii; 

- Prevederile HCL nr. 1/14.01.2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 
SALUB INTERSERV S.A Mizil;  

- prevederile art. 643 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice cu modificările şi completările;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile  art. 36, alin (3), lit. c), art. 37 şi art. 45, alin (1) din 

Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007 cu 
modificarile şi completările, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Reprezentanţi Consiliului Local al Oraşului Mizil împuterniciţi să reprezinte 
interesele Oraşului Mizil în Adunarea Generală a S.C. SALUB INTERSERV S.A. Mizil, 
în calitate de asociat, sunt: 

- Dl. MINEA CLAUDIU – REMUS   – consilier local ; 
- Dl. STOICESCU ŞTEFAN  – consilier local. 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Directorul  S.C. 

SALUB INTERSERV S.A. Mizil. 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 26.01.2017 
Nr. 5 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind numirea persoanelor care să reprezinte interesele Oraşului Mizil în cadrul Adunării 

Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO-SISTEM Mizil ”  
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 
  Având în vedere: 

- referatul nr. 11.629/16.01.2017 întocmit de D-şoara Sturz Petronela – Şef 
Serviciu dezvoltare, investiţii, achiziţii publice, mediu şi proiecte europene, prin care 
solicită împuternicirea unui consilier local care să reprezinte Orasul Mizil în cadrul 
Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO-SISTEM Mizil ”; 

-Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, modificată 
şi completată; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul Legii nr. 215/2001- legea administraţie publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  
 

H O T Ă R Â R E 
 
 
Art.1. Se desemnează Dl. NEGRARU SILVIU - CĂLIN – Primarul Oraşului Mizil 

şi Dl.CIOBANU  MARIAN - consilier local să reprezinte Oraşul Mizil în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO-SISTEM Mizil”.                   
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei desemnate la art.1 şi Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECO-SISTEM Mizil” de către consilierul juridic din cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Mizil. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
Mizil, 26.01.2017 
Nr. 6 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai copiilor cu handicap grav 

pentru anul 2017 
 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.01.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar; 
- adresa nr.178/18.01.2017  a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil, 

înregistrată la Consiliul Local Mizil  sub nr. 8/18.01.2017, prin care se solicită aprobarea 
numărului de 20 de asistenţi personali ai copiilor cu handicap; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În conformitate cu prevederile art. 40, alin (1) al Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
În conformitate cu prevederile  art. 36, alin (2), lit. d), alin (6), lit. a), pct.2 şi art. 

45, alin (1) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicată în 
2007 cu modificarile şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă numărul de 20 asistenţi personali ai copiilor cu handicap grav, 
pentru anul 2017 din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil. 
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Public de Asistenţă 
Socială şi Serviciul buget-contabilitate. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 26.01.2017 
Nr. 7 
6. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
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Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Raportului cu privire la activitatea asistenţilor   personali 

ai copiilor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil 
pe semestrul II - 2016 

 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.01.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar; 
- adresa nr. 177/18.01.2017 a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil, 

înregistrată la registratura Consiliului Local Mizil sub  nr. 7/18.01.2017, prin care se 
prezintă informarea cu privire la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art.29, al.(1) din HG nr.268/2007 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
ART. UNIC. Se aprobă Raportul cu privire la activitatea asistenţilor personali ai 

copiilor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil pe 
semestrul II – 2016, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 26.01.2017 
Nr. 8 
5.  ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală 

comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2016  
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.01.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar; 
-  adresa nr. 176/18.01.2017 a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil, 

înregistrată la registratura Consiliului Local  Mizil sub nr.6/18.01.2017, prin care se 
prezintă informarea cu privire la raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă 
medicală comunitară derulate la nivelul oraşului Mizil în semestrul II al anului 2016.  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;  
În conformitate cu prevederile art.11, al.(2) din OUG nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 
 ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă 
medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2016, 
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mastragociu Radu                                              jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 26.01.2017 
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La şedinţa au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări  de interes local pentru 
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2017 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar; 
- adresa nr. 175/18.01.2017 a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil prin 

care se prezintă informarea cu privire la Planul anual de acţiune sau  de lucrari de interes 
local pe anul 2017;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În conformitate cu prevederile Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificată şi completată ;; 
În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 

2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 
Art. 1.  Se aprobă Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017, conform 
anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Seful serviciului din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală  
Mizil va desemna o persoana  pentru instruirea beneficiarilor de ajutor social ce prestează 
orele de muncă şi întocmirea pontajelor lunare catre AJPIS Prahova . 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul 
Public de Gospodarie Comunala Mizil  din subordinea Consiliului Local Mizil.  
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL MIZIL 
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Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare 

excepţionale pentru copiii aflaţi în situaţii de risc prevăzute de Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.01.2017; 
 Având în vedere: 

- Adresa nr. 174/18.01.2017 a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil prin care 
solicită aprobării Consiliului Local cuantumul şi criteriile de acordare a unor prestaţii 
financiare excepţionale pentru copiii aflaţi în situaţii de risc; 

- expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu – Călin; 
- prevederile art. 130-132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată în 2014; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) coroborat cu  alin. (6), lit. a), pct.2 din Legea nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă cuantumul maxim al prestaţiilor financiare excepţionale ce pot fi 
acordate de către Primarul Oraşului Mizil în condiţiile prevăzute de Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în sume cuprinse între 
150 – 500 de lei, acordaţi o singură data, în baza unei anchete sociale întocmite de 
funcţionarii SPAS. 

Art.2. Se aprobă condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale 
prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul 
Primăriei Oraşului Mizil pe site-ul propriu, respectiv în mass-media locală.  

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului juridic al 
Consiliului Local Mizil, Primarului Oraşului Mizil, Serviciului Public de Asistenţă 
Socială Mizil şi Direcţiei economice în vederea ducerii ei la îndeplinire. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2017 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.01.2017; 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive Primarului Oraşului Mizil, 
- adresa nr. 11.883/19.01.217 întocmită de Secretarul Oraşului Mizil, Dna. Tănase 
Loredana prin care aduce la cunoştinţă faptul că în organigrama Primăriei Oraşului Mizil 
postul de consilier juridic este vacant şi datorită faptului că Orasul Mizil este parte in 
diferite acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată propune menţinerea contractului de 
asistenţa încheiat cu Cabinet Avocat Stoica Daniela; 
- prevederile art. I, alin.(1) şi (2) lit.b) din O.U.G nr. 26/2012  privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi disciplenei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative; 
- prevederile art. 21 alin. (2), (21) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, alin (1), art.39 alin. (1), art. 45, alin (1) şi 
art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

  Art.1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
de reprezentare a Unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2017, în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii juridice din cadrul Primăriei oraşului Mizil. 
 Art.2. Se mandatează Primarul oraşului Mizil, domnul Negraru Silviu – Călin  să 
încheie contractul având ca obiect serviciile juridice menţionate la art.1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia economică. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Mizil, prin grija consilierului  juridic al Consiliului Local Mizil. 
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL MIZIL 
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H O T Ă R Â R E 
Privind amplasarea modulelor metalice cu caracter provizoriu pe platoul în 

suprafată de 514mp situat în Mizil, str. Blajului, f.n 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 
 Având în vedere: 

- referatul nr. 11.859/19.01.2017 întocmit de Dna. Radu Veronica, referent in cadrul 
Biroului urbanism prin care propune amplasarea chioşcurilor de expunere şi 
comercializare a mărfurilor nealimentare pe platoul în suprafata de 514 mp, situat între 
Str. Blajului şi str. Lt. Gheorghiu Vasile; 

- schiţa anexă de amplasament la referatul respectiv; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

  
Art.1. Se aprobă amplasamentul modulelor metalice cu caracter provizoriu pe 

platoul în suprafaţă de 514 mp, proprietatea privată a oraşului Mizil, situat în Oraşul 
Mizil, între str. Blajului şi str. Lt. Gheorghiu Vasile, înscris în cartea funciară nr. 21148 a 
UAT Mizil având nr. cadastral 21148 şi care se identifică conform schiţei anexă, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Biroul investiţii va face demersurile necesare pentru eliberarea certificatului 
de urbanism şi a autorizaţiei de construire. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinite de către Biroul 
Patrimoniu, Biroul Urbanism,  Biroul investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Mizil şi Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Biroului Patrimoniu, Biroului Urbanism, 
Biroului Investiţii şi  Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea prin negociere directă a suprafeţei de teren de 7324 mp, situată în Mizil, 
str. Spicului, nr. 1, teren proprietate privată a Oraşului Mizil către FEDERALCOOP Prahova 

Societate Cooperativă de Consum – Sucursala Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2017; 
 Având în vedere: 
- adresa nr. 11.869/19.01.2017 a D-nei. Tănase Loredana – Secretarul Oraşului Mizil prin care propune 
concesionarea terenului în suprafată de 7324 mp cu drept de preferinţă pentru FEDERALCOOP; 
- Referatul nr. 11.847/18.01.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin, referent birou patrimoniu; 
- adresa nr. 29.520/16.11.2016 a S.C. FEDERALCOOP Mizil, prin care solicită cumpărarea terenului în 
suprafaţă de 7324mp situat în str. Spicului, nr.1; 
- prevederile Hotărâri Consiliului Local nr. 45/26.05.2015 prin care s-a aprobat Regulamentului privind 
concesionarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al Orasului Mizil, către organizaţiile cooperaţiei 
de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiile meşteşugăreşti;  
- prevederile art.107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; 

În temeiul art.36, alin (2), al art. 45, alin. (3) şi art. 115 din Legea nr.215/2001 – legea 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin negociere directă a suprafeţei de teren de 7.324m2, 
situată în Mizil, str. Spicului, nr.1, teren proprietate privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova 
sub nr. cadastral 21.475, către FEDERALCOOP Prahova – Societate Cooperativă de Consum- Sucursala 
Mizil. 

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta 
hotărâre. 

(3) Se aprobă constituirea unei căi de acces, conform pct. III.1 din Regulamentul privind 
concesionarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al Orasului Mizil, către organizaţiile cooperaţiei 
de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiile meşteşugăreşti, către societăţile comerciale învecinate cu 
FEDERALCOOP Prahova, care nu au acces la drum public, conform schiţei anexă la prezenta hotărâre;  

(4) Concesiunea se acordă pe o perioada de 25 de ani. 
Art.2. Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de  evaluatorul autorizat, în condiţiile 

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 
Art.3. (1) În termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, conform punctului III.2 din 

Regulament, S.C FEDERALCOOP  îşi poate exprima opţiunea de concesionare. 
 (2) După expirarea termenului de 45 de zile, pentru suprafeţele de teren rămase disponibile, 

concesionarea se va face prin licitaţie publică organizată conform legii. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se va comunica Biroului Patrimoniu, Biroului Impozite şi Taxe din 

cadrul Primăriei Orasului Mizil şi FEDERALCOOP – Sucursala Mizil de către consilierul juridic din 
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/27.07.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil   în Consiliile de 

Administraţie şi  în Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul  unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil  pentru anul şcolar 2016 – 

2017 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 57/17.01.2017 a Liceului Tehnologic „Tase  Dumitrescu” Mizil, 
înregistrată la Primăria Oraşului Mizil sub nr. 11.836/18.01.2017 prin care solicită 
numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Mizil în cembrii în Consiliul de 
Administraţie al şcolii; 
 -prevederile art.I, alin.18 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011; 
 - prevederile Ordinului 5115/2014 privind  aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- Ordinul MECTS nr.4619/2014 privind aprobarea Metodologiei –cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cap.II, art. 4; 

- art. 11, alin (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 – privind asigurarea calităţii 
educaţiei; 

 În temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 

 Art. I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/27.07.2016 se modifică 
şi se completează după cum urmează: 
 „- Reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil, sunt Dl. Alexe Ilie şi Dl. Proşcan Emil; 
 
 Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 72/27.07.2016 rămân valabile şi se aplică 
încontinuare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Mizil, pentru anul 2017 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2017; 

 Având în vedere: 
- expunere de motive nr. 12.065/25.01.2017 a D-lui. Negraru Silviu - Călin – Primarul 

oraşului Mizil; 
- Referatul nr. 12.044/20.01.2017, întocmit de Dna.Comănescu Mihaela- consilier în 

cadrul Compartimentului resurse umane, prin care solicită Consiliului Local Mizil, aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului oraşului Mizil 
pe anul 2017; 

- structura organizatorică a instituţiei aprobată prin HCL nr. 118/31.10.2016, avizul ANFP 
51931 conexat cu 48947/2016; 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice; 

- În baza  prevederilor  art.23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici,(r2) cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a), ale alin.(9), art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), 
lit.b) din Legea nr. 215/2001– legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil pentru anul 2017, conform Anexei la prezenta hotărâre 
parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul Oraşului 
Mizil în calitate de ordonator principal de credite. 

Art.3. Compartimentul resurse umane din aparatul propriu de specialitate al Primarului 
Oraşului Mizil,  va îndeplini procedura de comunicare către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici a prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind privind 
statutul funcţionarilor publici,(r2) cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4. Consilierul juridic al Consiliului Local Mizil va comunica prezenta hotărâre: 
Instituţiei Prefectului judeţului Prahova, Primarului Orasului Mizil, Compartimentului resurse 
umane, Serviciului buget – contabilitate, salarizare şi se va afişa pe site-ul instituţiei. 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 
 Având în vedere: 

-  adresele  nr.11.313 şi 11.314/10.01.2016 a D-lui. Avesalon Laurenţiu, preşedinte 
al A.C.S. OLIMPIC Mizil prin care solicită închirierea fără taxa a Sălii de Sport pentru 
desfăşurarea competiţiilor sportive la nivel naţional, în care este angrenata  echipa. 

- discuţiile purtate în şedinţa de consiliu prin care domnii consilieri au fost de acord 
ca Sala de Sport a oraşului Mizil să fie gratuită pentru meciurile desfăşurate în cadrul 
campionatelor naţionale; 

În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001– 
legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1.  Se aprobă modificarea Art.1, Anexei  nr. 1, lit.h) – Alte taxe locale, 

punctul 6, din Hotărârea Consiliului Local nr. 132/29.11.2016, „taxa închiriere sala de 
sport şi stadion orăsenesc – punctul 2 – Meciurile oficiale sau meciuri amicale juniori- se 
anulează”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 132/29.11.2016 rămân valabile şi se aplică 
în continuare. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul de impozite şi taxe  din 
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Clubul Sportiv Orăşenesc Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţei şi 
a devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “Continuare lucrări 

şcoală 10 săli de clasă- Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 02.02.2017; 

  Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 
- referatul nr. 12.525/01.02.2017 întocmit de Dl. Mladin Doru – Administrator Public  la Primăria 

Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua 
valoare a investiţei şi a devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului 
“Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă- Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”, după actualizarea cotei de 
TVA de 19%; 

- referatul nr. 12.489/01.02.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela prin care aduce precizări referitor la 
sursele de finantare; 

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii 
“Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă- Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”, după cum urmează: 

- valoarea totală actualizată a investiţiei este de 3.846.374 lei, inclusiv TVA, reprezentând 871.462 
EURO (la cursul BNR din 01.04.2015, 1EURO=4,4137lei), din care construcţii şi  montaj 2.538.768 lei, 
inclusiv TVA, reprezentând 575.202 EURO, conform deviz general anexat; 

- valoarea rest de executat a investiţiei, este de 2.819.189 lei, inclusiv TVA, reprezentând 638.736 
Euro (la cursul BNR din 01.04.2015, 1EURO=4,4137lei), din care construcţii montaj 1.762.535 lei inclusiv 
TVA, reprezentând 399.333 Euro, conform deviz rest de executat anexat; 

 Art.2. Se aproba devizul general actualizat şi devizul privind rest de lucrări actualizat cu noua cotă 
de TVA 19%, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului  de investitii “ Continuare lucrari şcoală 10 
săli de clasă Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu “, conform anexelor la prezenta hotarare. 

Art.3.  Finanţarea pentru anul 2017 pentru lucrări rest de executat pentru obiectivul menţionat la art.1 
în sumă de 2.819.189 lei se face după cum urmează: 

- suma de 120.393 lei, reprezentând cheltuieli de proiectare (expertiză tehnică + DALI), asistenţă 
tehnică din partea pro+*-iectantului, dirigenţie de şantier, cote şi taxe, se va cuprinde în programul de 
investiţii anual, anexă la buget, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie; 

- suma de 2.698.796 lei inclusiv TVA, reprezentând, de la bugetul statului, prin PNDL, se va introduce 
în bugetul local la data semnării contractului de finanţare cu MDRAP. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului Mizil prin 
serviciile specializate din cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                 Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                                      Mandalac Florin                                               jr. Tănase Loredana  
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7. ex/Tehnored.  PV 
     Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
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 H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar ; 
- adresa nr. 887/03.02.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la Primăria 

Oraşului Mizil  sub nr. 12.752/06.02.2017  prin care solicită transformarea unui  post de 
medic; 

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea 
administraţiei publice locale,, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil prin transformarea a 1 (un) post de  medic rezident an IV  (poziţia 88 în 
statul de funcţii) în  1 post de medic specialist medicină de laborator; 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
           Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
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 H O T Ă R Â R E 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

pentru anul şcolar 2017-2018 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova  
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
  Având în vedere: 

- adresa nr. 93/12.01.2017 a  Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrat la 
Primăria Oraşului Mizil sub nr. 12.273/27.01.2017  prin care emite avizul conform pentru 
reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  organizată la nivelul Oraşului 
Mizil pentru anul şcolar 2017-2018; 

- prevederile art.19, alin (1), (2), (4) şi art. 61, alin(1), (2), din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările şi art. 19 -27  din Metodologia pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform pentru organizarea 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2016-2017 aprobată prin 
Ordinul MECS nr.5556/27.10.2015; 

- prevederile art. 24, alin.(1) din Ordinul MENCŞ nr. 5777/2016;  
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 1, din Legea nr. 215/ 2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 45 alin.(1) , art. 115 alin.(1) lit.”b” al  Legii nr. 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art 1. Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat pentru anul şcolar 2017-2018 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova, conform anexei 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art 2. Prezenta Hotărâre se comunică de îndată Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Prahova  prin grija Secretarului Oraşului Mizil şi al consilierului juridic al Consiliului 
Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 
  Având în vedere: 

- adresa nr. 13.372/16.02.2017 a D-lui. Mareş Cătălin prin care solicită aprobarea 
tarifului de intrare în incinta stadionului la meciurile oficiale;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001– 

legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1.  Se aprobă modificarea Art.1, Anexei  nr. 1, lit.h) – Alte taxe locale, 

punctul 6, din Hotărârea Consiliului Local nr. 132/29.11.2016, „taxa închiriere sala de 
sport şi stadion orăsenesc – se introduce un nou punct şi anume – taxa de intrare (acces) - 
5 lei/persoană, pentru  meciuri oficiale din incinta Stadionului Orăşenesc”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 132/29.11.2016 rămân valabile şi se aplică 
în continuare. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul de impozite şi taxe  din 
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Clubul Sportiv Orăşenesc Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor facilităţi fiscale conform art. 185, alin 1, lit.b, din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin ; 
- raportul de specialitate nr. 13.142/13.02.2017 întocmit de Direcţia economică, 

Serviciul impozite şi taxe, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea procedurii de acordare a scutirii cotei de 100% din majorările de întârziere 
datorate bugetului local al oraşului Mizil aferente obligaţiilor principale restante;. 

- în baza prevederilor art. 185, alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 

- prevederile art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 45 alin. (2), lit.c) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei 

publice locale, republicata în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă Procedura de acordare a scutirii  cotei de 100% din  majorările de 

întârziere datorate bugetului local al Oraşului Mizil, potrivit art. 185, alin.(1), lit.b) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, conform Anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Serviciul  
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei oraşului Mizil. 

Art.3. Consilierul juridic al Consiliului Local Mizil  va asigura comunicarea 
prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea schimbării profilului comercial de la etajul Pieţei oraşului Mizil  

 
 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
  Având în vedere: 

- referatul de necesitate nr. 13.279/15.02.2017 întocmit de dl. Cochirleanu Valeriu, 
inspector investiţii şi de Dna. Necula Mihaela – inspector comercial din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea schimbării profilului comercial de la etajul 
pieţei oraşului Mizil, din nealimentar în profil alimentaţie publică; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În conformitate cu prevederile  art. 45, alin (1) din Legea nr.215/2001 – legea 

administratiei publice locale, republicată în 2007 cu modificarile şi completările 
ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă schimbarea profilului comercial de la etajul Pieţei Oraşului Mizil, 
din nealimentar în comerţ de alimentaţie publică (restaurant, cantină, activităţi de 
catering, organizarea de evenimente). 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Biroului investiţii şi Biroului comercial în 
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind reglementarea accesului pe platoul din Centrul oraşului Mizil pentru 

aprovizionarea societăţilor comerciale  
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
  Având în vedere: 

- adresa nr. 75/15.02.2017 a D-lui. Dumitru Petrescu, Director executiv al 
Serviciului Public de Interes Local – Poliţia Locală Mizil, înregistrată la Primăria 
Oraşului Mizil sub nr. 13.235/15.02.2017 prin care propune unele măsuri privind accesul 
pe platoul central al Oraşului Mizil, pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară 
activitatea pe acesta; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice 

locale, republicata in 2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1. Se aprobă instituirea taxei acces auto pe platoul din centrul Oraşului Mizil 
în sumă de 100 lei/lună, pentru aprovizionarea societăţilor comerciale care îşi desfăşoară 
activitatea pe platoul central, conform anexei. 
 Art.2. Se aprobă instituirea restricţiei de tonaj de 3,5t pentru accesul pe  platoul din 
centrul Oraşului Mizil pentru aprovizionarea societăţilor comerciale. 
 Art.3. Societăţile comerciale au obligaţia să solicite autorizaţie de acces auto de la 
Primăria Oraşului Mizil – Poliţia Locală. 
 Art.4. Se sancţionează cu amenda de la 500 – 1000 lei, accesul pe platoul central 
fără autorizaţie auto. 
 Art.5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.4 se 
face de către Poliţia Locală Mizil. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Poliţiei Locale Mizil în vederea punerii ei în 
executare, se va aduce la cunoştinţa publică prin afisare în punctele de afişaj şi pe site-ul 
Primăriei oraşului Mizil prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local al D-lui. Proşcan Emil şi declararea ca vacant a locului 
acestuia în Consiliul Local al Oraşului Mizil, judeţul Prahova 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
  Având în vedere: 

-  Ordinul Prefectului Judeţului Prahova nr. 44/21.02.2017 prin care se constată 
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al 
D-lui. Proşcan Emil  şi declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, judeţul Prahova; 

- În conformitate cu prevederile art. 12 (3) coroborate cu prevederile art. 9, alin (2) 
lit. h1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 12, alin.3) din acelaşi act normativ; 

În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1  Se constată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local al D-lui. Proşcan Emil şi se declară vacant locul acestuia în 
Cosiliul Local al oraşului Mizil, judeţul Prahova. 

Art.2    Secretarul Oraşului Mizil va înainta Comisiei de validare a mandatelor de 
consilier din cadrul Consiliului Local al Oraşului Mizil, nominalizată prin HCL nr. 
63/21.06.2016, documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru 
supleantul de pe lista Partidului Social Democrat. 

Art.3  Consilierul juridic al Consiliului local va comunica prezenta hotărâre 
Instituţiei Prefectului judeţului Prahova, Primarului Oraşului Mizil; Comisiei de validare 
a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al Oraşului Mizil; Domnului 
Proşcan Emil, Compartimentului Resurse umane; Direcţiei Economice - Serviciul Buget, 
Financiar, Contabilitate, Mass-mediei locale. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Mizil al 

imobilului format din construcţie şi teren aferent acesteia în suprafaţă de 790 mp 
situat în Mizil str. Mihai Bravu, nr.112 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
  Având în vedere: 

- referatul nr. 13.578/21.02.2017 a D-şoarei Sturz Petronela – Şef Serviciu DIAMPE 
prin care solicita trecerea Casei de Cultură din domeniul public în domeniul privat; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În baza prevederilor art.10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia. 
 În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările sicompletările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată ; 

În temeiul art. 45, alin. 1 şi 3; art. 123, alin 1, 3 şi 4 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 
 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public  în domeniul privat al oraşului 

Mizil al imobilului format din construcţie şi teren aferent acesteia în suprafaţă de 790mp, 
situat  în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 112, imobil înscris în cartea funciară 21965 UAT 
Mizil cu nr. cadastral 21965, Tarla 29, Parcela 863, identificat conform schiţei anexă, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se dispune înscrierea în evidenţele OCPI Prahova – carte funciară a situaţiei 
nou create privind regimul proprietatii, a imobilului; 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
compartimentele specializate: Patrimoniu, Cadastru, Juridic şi Economic. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mandalac Florin                                                jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 23.02.2017 
Nr. 26 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 79/31.07.2014 prin care s-a  aprobat  

studiul de fezabilitate şi  indicatori tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare 
străzi din pământ  în Oraşul Mizil, Judeţul Prahova” 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017; 

 Având în vedere: 
- referatul nr. 13.679/22.02.2017 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela – Şef serviciu 

DIAMPE, prin care solicită modificarea Hotărârii de Consiliu Nr.79/31.07.2014 întrucât de la 
01.01.2017, cota standard TVA s-a modificat de la 20% la 19%; 

-  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin 4, lit. “d” şi art. 45, alin (1) din Legii 
nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007 cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 79/31.07.2014 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: „Se aprobă Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi din pământ în Oraşul Mizil, Judeţul 
Prahova”: 

– Lungime străzi: 5.360ml 
– Număr străzi: 21 
– Suprafaţa carosabilă: 35.337,90m2 
– Valoarea  totală  a investiţiei – 13.104,38 mii lei inclusiv T.V.A, din care 

construcţii montaj – 11.385,63 mii lei inclusiv T.V.A, conform devizului general estimativ 
anexat; 

- durata de realizare – 24 luni. 
Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 79/31.07.2014 rămân valabile şi se aplică în 

continuare. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mandalac Florin                                                 jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 23.02.2017 
Nr. 27 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă” 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 78/31.07.2014 prin care s-a  aprobat  

studiul de fezabilitate şi  indicatori tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare 
străzi balastate  în Oraşul Mizil, Judeţul Prahova” 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017; 
 Având în vedere: 

- referatul nr. 13.678/22.02.2017 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela – Şef serviciu 
DIAMPE, prin care solicită modificarea Hotărârii de Consiliu Nr.78/31.07.2014 întrucât de la 
01.01.2017, cota standard TVA s-a modificat de la 20% la 19%; 

-  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin 4, lit. “d” şi art. 45, alin (1) art.115 alin.(1), 
lit.b)  din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007 cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 78/31.07.2014 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: „Se aprobă Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi balastate în Oraşul Mizil, Judeţul 
Prahova”: 

– Lungime străzi: 7.253ml 
– Număr străzi: 26 
– Suprafaţa carosabilă: 47.993,50m2 
– Valoarea  totală  a investiţiei – 17.421,50 mii lei inclusiv T.V.A, din care 

construcţii montaj – 15.142,09 mii lei inclusiv T.V.A, conform devizului general estimativ 
anexat; 

- durata de realizare – 24 luni. 
Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 78/31.07.2014 rămân valabile şi se aplică în 

continuare. 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                       Mandalac Florin                                                 jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 23.02.2017 
Nr. 28 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă” 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Mizil  a echipamentelor 

tehnologice ale centralelor termice de cvartal în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării acestora  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017; 

 Având în vedere: 
-raportul de specialitate nr. 13.698/22.02.2017 întocmit de către Dna. Dinu Daniela – Director 

executiv  prin care propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al echipamentelor 
tehnologice ale centralelor termice, precum scoaterea din functiune, casarea şi valorificarea acestora ; 

- referatul nr. 13.414/16.02.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin, referent patrimoniu prin care 
propune scoaterea din functiune precum şi valorificarea echipamentelor tehnologice ale centralelor 
termice care apartin domeniului public al Oraşului Mizil ;  

În baza prevederilor: 
- Legii nr. 213/1998  privind bunurile proprietate publică ; 
-Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, 
municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova: 
- Ordonanţei de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare 
şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 ; 

 În temeiul art. 36, alin.2), lit.c) coroborat cu alin. (5), lit. a) din Legea nr.215/2001, republicată, 
în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al orasului Mizil în domeniul privat al acestuia a 
echipamentelor tehnologice ale centralelor termice cvartal, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării, identificate  conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Împuterniceşte Primarul orasului Mizil să îndeplinească toate formalităţile legale de 
scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor prevăzute în anexa nr.1. 

Art. 3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr.1, se fac venit la 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Oraşului Mizil. 

Art.4. Valorificarea echipamentelor tehnologice se va realiza în baza unui raport de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Directiei Economice şi Biroului patrimoniu din cadrul 
Primariei Mizil, în vederea punerii ei în executare, de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil 
.  
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                        Dl. Consilier                                                               SECRETAR, 
                             Mandalac Florin                                                       jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 23.02.2017 
Nr. 29 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
    



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea deplasării în Franţa a Primarului Oraşului Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017; 
 Având în vedere: 

- referatul nr. 13.653/22.02.2017 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela, Şef Serviciu 
DIAMPE prin care solicită iniţierea unei hotărâri de aprobare a deplasării Primărului 
Orasului Mizil, Negrau Silviu – Călin, în Franţa şi suportarea cheltuielilor cu deplasarea 
din bugetul local; 

- Raportul nr. 13.708/22.02.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director executiv; 
- În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 518/1995 privind unele drepturi şi 

obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 (2) lit „e”, (9), art.45 (1) şi art.115 (1) lit „b”  din Legea 
215/200l privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă deplasarea Primarului Oraşului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin, 

în Franţa, în perioada 27.03-31.03.2017.  
Art.2.  Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare din bugetul local, prin 

acordarea unui avans în numerar anterior plecării şi decontarea restului de cheltuieli, pe 
baza documentelor justificative, la întoarcerea din deplasare. 

Art.3. Suma necesară deplasării va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli 
aprobat pentru anul 2017. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Direcţia economică. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice şi Primarului Orasului 
Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
             Dl. Consilier                                                               SECRETAR, 
                 Mandalac Florin                                                       jr. Tănase Loredana  

 
Mizil, 23.02.2017 
Nr. 30 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plăţii  
online a impozitelor si taxelor, utilizând cardul bancar în sistemul naţional electronic 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.03.2017; 

  Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. primar Negraru Silviu – Călin; 
- Raportul de specialitate nr. 14.351/06.03.2017 al Biroului Impozite si Taxe Locale din 

cadrul Primăriei orasului Mizil, prin care solicită aprobare privind stabilirea modului în care 
este suportat comisionul bancar în urma plăţii  online a impozitelor si taxelor, utilizând 
cardul bancar în sistemul naţional electronic;   

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2, li.b) din HG nr. 1235/2010 privind 
aprobarea Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand 
cardul bancar si ale Normelor metodologice din 19.01.2011 privind Sistemul national 
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar modificată şi 
completată prin Hotărârea nr. 1070/2013; 

Tinând cont de prevederile Capitolului 2, din Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar; 

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
În temeiul art. 36 alin (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului 
Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Comisionul aferent serviciilor de plată percepute de instituţia bancară selectată, 
pentru operaţiunile de plăţi electronice cu card bancar, a impozitelor şi taxelor locale, va fi 
suportat de bugetul local al Oraşului Mizil. 
 Art.2. Comisionul prevăzut la art.1 nu va depaşi 2% din valoarea tranzacţiei dar nu va 
fi mai mare de 30 lei. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Direcţia 
economică prin Biroul Impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Oraşului Mizil. 
 Art.4. Prezenta Hotărâre se va afişa la sediul Primăriei Oraşului Mizil, şi se va publica 
pe site-ul institutiei, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Dl. Consilier                                                                   SECRETAR, 
                  Minea Claudiu – Remus                                               jr. Tănase Loredana  

   Mizil, 07.03.2017 
    Nr. 31 

7. ex/Tehnored.  PV 
     Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind constatarea ocupării locului vacant în Consiliul Local al Oraşului Mizil, în 
condiţiile legii,  de către Dl. MOISE MARIAN, consilier supleant pe listele de 

candidaţi ale Partidului Social Democrat la alegerile locale, pentru Consiliul Local 
al Oraşului Mizil din 5.06.2016   

 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.03.2017; 
  Având în vedere vacantarea unui post de consilier local în Consiliul Local al 
Oraşului Mizil şi procesul verbal al Comisiei de Validare cu privire la validarea 
mandatului de consilier al Dl. Moise Marian; 

- Adresa Partidului Social Democrat nr. 028/14.03.2017; 
- Dispoziţiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

În temeiul Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 ARTICOL UNIC.  Se validează mandatul de consilier al D-lui. MOISE MARIAN  
în Consiliul Local al Oraşului Mizil, pe durata actualei legislaturi. 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
          Minea Claudiu - Remus                            jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 

 
 
 
 
   Mizil, 23.03.2017 
   Nr. 32 

 6. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri   

 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 

Mizil  
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.03.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar ; 
- adresa nr. 1687/08.03.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la Primăria 

Oraşului Mizil  sub nr. 14.558/08.03.2017  prin care solicită transformarea unui  post de 
medic; 

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea 
administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil prin transformarea a 1 (un) post de  biolog debutant  (poziţia 90 în statul 
de funcţii) în  1 post de medic specialist medicină de laborator; 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
               Minea Claudiu - Remus                            jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 

Mizil, 23.03.2017 
Nr. 33 
5. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 128/24.07.2008 privind 

aprobarea Regulamentului de Ordine Publica al orasului Mizil  
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.03.2017; 
  Având în vedere: 

- adresa nr.98/22.02.2017 a directorului Politiei Locale Mizil înregistrată la 
Primaria Mizil sub nr. 14.876/14.03.2017 cu privire la modificarea HCL nr. 
128/24.08.2010; 

- prevederile O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificata 
si completata; 

-  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001– 

legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1  Hotărârea Consiliului Local nr. 128/24.07.2008  se modifică şi se 

completează după cum urmează:  
CapIV. Sanctiuni 

“Art.7. se modifica si va avea urmatorul continut : 
 Nerespectarea obligatiilor de la art. 5 se sanctioneaza astfel : Pentru obligaţiile 

prevazute la lit a,,b,c,d,e,f,g,h,j,n , cu amenda de la 200 -1000 lei, iar pentru obligaţiile 
prevazute la lit k,l,m,  cu amenda de la 500 lei la 2500 lei “; 
 Art.2  Celelalte articole ale H.C.L. Mizil nr. 128/24.07.2008 rămân neschimbate şi 
se aplică în continuare. 
 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                        Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 

                         Minea Claudiu - Remus                            jr. Tănase Loredana Marcela 
 
 
 
Mizil, 23.03.2017 
Nr. 34 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind închirierea coşului de fum al centralei termice nr.4 şi a suprafeţei aferente acestuia 

de 15,00 mp,  situat în Mizil, str. Blajului, proprietatea publică a Oraşului Mizil, în 
condiţiile Capitolului II art.3 - 7 din Legea nr. 154/28.09.2012 privind regimul 

infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice   
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017; 
  Având în vedere: 

- dispoziţiile Capitolului II art.3 - 7 din Legea nr. 154/28.09.2012 privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 

- cererea nr. 13.982/28.02.2017 a S.C. R.C.S.&R.D.S. Bucureşti, punctul de lucru Ploieşti, 
prin care solicită amplasarea unei staţii de bază pentru serviciile de telecomunicaţii electronice 
pe coşul de fum al centralei termice nr.4 din str. Blajului;  

- referatul nr. 13.982/13.03.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care  propune 
închirierea coşului de fum pentru servicii de comunicaţii electronice conform Legii nr. 
154/2012; 

- discuţiile purtate în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 prin care s-a precizat faptul că 
suprafata de 5,70mp nu includea şi amplasarea echipamentelor; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c) coroborat cu alin.(5), lit.a) şi  art. 45 alin. (3), din Legea 

nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă închirierea coşului de fum al centralei nr.4 şi suprafaţa de teren aferentă 
acestuia de 15.00mp, situat str. Blajului,  proprietatea publică a Oraşului Mizil, în condiţiile 
Capitolului II art.3 - 7 din Legea nr. 154/28.09.2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice, Societăţii R.C.S.&R.D.S., PL Ploieşti, conform schiţei anexă la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Preţul minim de la care se porneşte negocierea preţului închirierii este de 2.500 
lei/lună. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului Patrimoniu şi 
Biroului Impozite şi Taxe din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil, în vederea 
aducerii ei la îndeplinire prin grija  consilierul juridic al Consiliului Local. 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                     Minea Claudiu – Remus                                       jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 23.03.2017 
Nr. 35 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă” (un consilier s-a abţinut)  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Târgului – Obor 

din oraşul Mizil  
 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.03.2017; 
  Având în vedere: 

- Regulamentul de organizare şi Funcţionare pentru Târgul – Obor din Oraşul Mizil 
întocmit de Dna. Secretar oraş Mizil, Tănase Loredana cu nr. 15.125/17.03.2017; 

- prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 
de piaţă în unele zone publice; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi art. 45, alin (1) din Legea 

nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicată în 2007 cu modificarile şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Targului – Obor din 
orasul Mizil, conform Anexei la prezenta hotărâre,  parte integrantă din aceasta. 

 Art.2.  Biroul Administrarea Pieţei şi Oborului  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică,  Biroului Administrarea Pieţei şi Oborului  
şi se aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin grija consilierului juridic al Consiliului 
Local Mizil. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                         SECRETAR, 
                Minea Claudiu – Remus                                        jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
Mizil, 23.03.2017 
Nr. 36 
6. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea participării în anul competiţional 2017 la turneele de profil  a 
echipei de handbal juniori J4 masculin din cadrul Secţiei de Handbal a Clubului 

Sportiv Orăşenesc Mizil 
 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.03.2017; 
  Având în referatul nr. 73/14.03.2017 întocmit de Dl. Director al CSO Mizil, Mareş 
Cătălin, prin care solicită aprobarea ca în anul competiţional 2017 să participe la turneele 
de profil  cu echipa de handbal juniori J4 masculin;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 28/26.03.2009  privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil; 
 În cf. cu prevedrile Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata 
si completata, a HG nr.884/2001 privind aprobarea regulamentului de punere in aplicare a 
dispozitiilor legii educatiei fizice si a sportului; 

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice 

locale, republicata in 2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art. 1. – Se aprobă participarea în anul competiţional 2017 la turneele de profil a 

echipei de handbal juniori J4 masculin, din cadrul Secţiei de handbal a Clubului Sportiv 
Orăşenesc Mizil. 

Art.2. – Finanţarea cheltuielilor privind participarea la acest campionat se vor face 
din bugetul local, sponsorizări şi alte surse, în limita prevederilor bugetare.  

Art.3. – Clubul Sportiv Orăşenesc Mizil şi Direcţia economică din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                      Minea Claudiu - Remus                                jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 23.03.2017 
Nr. 37 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
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Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/27.07.2016 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil   în Consiliile de Administraţie şi  
în Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul  unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil  pentru anul şcolar 2016 – 2017 
 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017; 

  Având în vedere: 
- adresa nr. 145/22.03.2017 a Grădiniţei cu program prelungit Nr.5 Mizil, înregistrată la 

Primăria Oraşului Mizil sub nr. 15.574/22.03.2017 prin care solicită numirea a unui singur  
reprezentant al Consiliului Local Mizil în  Consiliul de Administraţie al grădiniţei; 
 -prevederile art.I, alin.16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011; 
 - prevederile Ordinului 5115/2014 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- Ordinul MECTS nr.4619/2014 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap.II, art. 4; 

- art. 11, alin (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 – privind asigurarea calităţii 
educaţiei; 

 În temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/27.07.2016 se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 „- Reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu 
Program prelungit nr.5 Mizil, este Dl. Minea Claudiu – Remus „; 
 
 Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 72/27.07.2016 rămân valabile şi se aplică în 
continuare. 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                 Minea Claudiu - Remus                                           jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 23.03.2017 
Nr. 38 
6. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” , un consilier nu participă la vot  
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 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de colectare selectivă a 

deşeurilor reciclabile din Oraşul Mizil, judeţul Prahova 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.03.2017; 
  Având în vedere : 

-  expunerea de  motive nr.  15.221/20.03.2017a lui. Negraru Silviu – Călin, 
Primarul oraşului Mizil; 

- raportul de specialitate nr. 15.220/20.03.2017 întocmit de Dl. Cochirleanu Valeriu, 
inspector mediu prin care propune aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
colectare selectivă a deşeurilor reciclabile din Oraşul Mizil; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), şi al alin. (4), lit. f, precum şi art. 45, 
alin.1, din Legea 215/200l privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de colectare selectivă a 

deşeurilor reciclabile din oraşul Mizil, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre,  parte 
integrantă din aceasta. 

Art.2.  Punctele de colectare selectivă  a deşeurilor reciclabile din Oraşul Mizil 
sunt cele prevăzute în Anexa nr.2 parte integrantă din aceasta. 

Art.3. Primarul Oraşului Mizil, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi se va aduce la cunoştinţa publică 
prin afişare la punctele de afişaj şi pe site-ul Primariei Orasului Mizil. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Dl. Consilier                                                       SECRETAR, 
                       Minea Claudiu - Remus                                   jr. Tănase Loredana  

 
Mizil, 23.03.2017 
Nr. 39 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 16 consilieri  
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”(un consilier s-a abţinut) 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind încetarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 

52/04.05.2016 prin care s-a aprobat participarea la proiectul “SOCIALGREEN 
(locuinţe sociale ecologice)” 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
06.04.2017; 
  Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr.  16.469/05.04.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela – 
Director executiv în cadrul Primăriei Oraşului Mizil, prin care face precizări referitoare 
la finantarea proiectului SOCIALGREEN şi propune încetarea aplicării prevederilor 
HCL 52/2016  respectiv renunţarea la finanţarea acestuia;  

În temeiul art. 36 alin (1)  şi  art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit b) din Legea 
nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Pe data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.52/04.05.2016 prin care s-a aprobat 
participarea la proiectul “SOCIALGREEN (locuinţe sociale ecologice)”, finanţat prin 
Programul european de cooperare interregională INTERREG EUROPE. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, 
Primarului Oraşului Mizil, Serviciului dezvoltare, achiziţii publice, investiţii, mediu şi 
proiecte europene şi Direcţiei economice din aparatul de specialitate al Primarului 
Oraşului Mizil, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.  

 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                  Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                    Paşol Nicolai                                                   jr. Tănase Loredana  

 
 
 
   Mizil, 06.04.2017 
   Nr. 40 

7. ex/Tehnored.  PV 
Adoptatǎ cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „ímpotrivă” 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a unor imobile (terenuri intravilane), 
proprietate privată a Oraşului Mizil, situate în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 112, Tarla 29, 

Parcelele Cc 863;864, judeţul Prahova  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.04.2017; 
  Având în vedere: 
 

- referatul nr. 16.478/06.04.2017 întocmit de Dl. Negraru Ştefan – Consilier cadastru prin care 
solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind alipirea celor trei terenuri aceasta  fiind necesară 
pentru implementarea proiectului  

- prevederile Ordinului 634/2006 al Directorului General al Agenţiei Nationale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară şi ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările şi 
comletările ulterioare;  

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
În temeiul art. 36, alin (1), lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. a) art. 39, alin. (1)şi art. 45 alin. (3) din  

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei 
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. (1) Se aprobă alipirea imobilelor (terenuri proprietate privată a Oraşului Mizil), situate 
în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.112, Tarla 29, Parcelele Cc 863;864, identificate după cum urmează: 

- teren intravilan cu construcţie (Casa de Cultură) situat în str. Mihai Bravu, nr. 112, cu 
suprafaţa de 790 mp, înscris în C.F. nr. 21965 UAT Mizil, aflat în proprietatea privată a Oraşului 
Mizil;  

- teren intravilan (alee Casa de Cultură) situat în str. Mihai Bravu, cu suprafaţa de 266 mp,  
înscris în C.F. nr. 21997 UAT Mizil, aflat în proprietatea privată a Oraşului Mizil, şi 

- teren intravilan (parcare) situat în str. Mihai Bravu, cu suprafaţa de 1134 mp,  înscris în C.F. 
nr. 22161 UAT Mizil, aflat în proprietatea privată a Oraşului Mizil. 

 (2) Prin alipirea celor trei imobile (terenuri) se va forma un corp funciar nou – “ imobil situat în 
str. Mihai Bravu, nr.112, Tarla 29, Parcelele Cc 863;864, judeţul Prahova, în suprafaţă de 2190 mp cu 
nr. cadastral  22410 – Mizil cu drept de proprietate privată a Oraşului Mizil”;  

Art.2. Se însuşeşte documentaţia tehnică de alipire întocmită de expert cadastru autorizat S.C. 
Map Minerva S.R.L, anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Dna. Avocat Stoica Daniela pentru semnarea actului de alipire în formă 
autentică la biroul notarului public.  

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Patrimoniu din 
aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                  Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                    Paşol Nicolai                                                   jr. Tănase Loredana  

 
    
  Mizil, 06.04.2017 
   Nr. 41 

7. ex/Tehnored.  PV 
Adoptatǎ cu unanimitate de voturi 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi bugetul instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

06.04.2017; 
  Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr.  15.844/04.04.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director 
executiv în cadrul Primăriei Oraşului Mizil, prin care solicită  aprobarea bugetului de venituri 
si cheltuieli şi bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al  
Orasului Mizil pe anul 2017; 
- expunerea de motive a D-lui. Negraru Silviu – Călin – Primarul Oraşului Mizil; 
- fişa cu indicatori pentru bugetul local Mizil pe anul 2017 a DGFP Prahova; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 31/17.03.20178 privind repartizarea cotei de 20% din 
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2017; 
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr.  6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată si  completată ; 

În temeiul art. 36 alin (4)  si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea 215/2001, legea 
administratiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă  bugetul local al oraşului Mizil pe anul 2017, conform anexelor 1 şi 
2,  parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform anexei 3, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă bugetul de  venituri proprii şi subvenţii ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din oraşul Mizil, al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, 
al Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil şi al Centralei fotovoltaice Mizil, pe anul 2017, 
conform anexei 4, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.4. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
                    Paşol Nicolai                                                   jr. Tănase Loredana  
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva 
incendiilor pe anul 2016, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2017, a Planului de 

analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil precum şi Informarea privind activităţile 
de protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe 

anul 2016 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 

 Avand în vedere adresa nr. 17.164/20.04.2017 înaintată de d-l Dragnea Stelian – 
inspector protecţie civilă, prin care solicită aprobarea Informării privind activităţile  de protecţie 
civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, desfăşurate la nivelul 
oraşului Mizil pe anul 2016 precum şi Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare 
împotriva incendiilor pe anul 2017, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2016, a Planului de analiza şi 
acoperire a riscurilor al Orasului Mizil; 
 În conformitate cu prevederile art.10, lit.h) şi art. 25, lit.b) din Legea nr.481/2004 a 
protecţiei civile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cap.II,art.27, alin.1, lit.e) , a prevederilor Legii nr. 
319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, O.M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 14, lit.c; 
 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;  
  În temeiul art. 36, alin. (1) precum şi ale art.115, alin. (1) lit.b) ale Legii nr.215/2001 – 
legea administraţiei publice locale,  republicata în 2007, cu modificările şi completările, adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Se aprobă Informarea privind activităţile de protecţie civilă, apărare împotriva 
incendiilor şi securitate şi sănătate în muncă, desfăşurata la nivelul oraşului Mizil pe anul 2016. 
 Art.2. Se aprobă Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva 
incendiilor pe anul 2016. 
 Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2017. 
 Art.4. Se aprobă Planul de analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil. 
 Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicată Biroului  de Protecţie Civilă de către consilierul 
juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 privind 

organizarea şi componenţa comisiilor de specialitate ale  
Consiliului Local al Oraşului Mizil 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.04.2017; 
  Văzând Ordinul nr. 181/14.06.2016 al Prefectului Judeţului Prahova privind 
constituirea Consiliului Local Mizil, ca urmare a alegerilor locale din 05.06.2016; 
prevederile HCL nr. 65/21.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Local Mizil şi 
prevederile HCL nr. 67/21.06.2016 cu privire la alegerea viceprimarului orasului; HCL 
nr. 32/23.03.2017 privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Moise Marian; 
precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 
06.04.2017 prin care se precizează modificarea şi completarea comisiei de specialitate cu 
numirea D-lui. Moise Marian; 
 În conformitate cu prevederile OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 În temeiul art. 31, alin. (1) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice 
locale, republicata în 2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 se modifică şi se 
completează  după cum urmează:  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, sportive şi 
agrement, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială : 

 MĂRGĂRIT ROMEO 
 VASILE TANIA-CRISTINA 
 MOISE MARIAN 

 Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 68/21.06.2016 rămân valabile şi se aplică 
încontinuare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2016 ale bugetului local, bugetul 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
bugetul creditelor interne  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
- raportul de specialitate nr 17.274/21.04.2016 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director 
executiv în cadrul Primăriei Oraşului Mizil, prin care solicită  aprobarea conturilor de execuţie 
bugetară la data de 31.12.2016; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
- prevederile art. 57, alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată 
si  completată; 

În temeiul art 36 alin (4), lit.a)   si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea nr.215/2001 – legea 
administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă  contul anual de execuţie al bugetului local al Oraşului Mizil la 
31.12.2016, conform anexelor nr.1, 2, 2.1şi 2.2, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  contul anual de execuţie al bugetului creditelor interne la 31.12.2016, 
conform anexelor nr. 3 şi 4, parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă  contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii la 31.12.2016 (instituţiile de învăţământ, S.P.G.C şi centrala 
fotovoltaică), conform anexelor nr.5 şi 6, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă  contul anual de execuţie al bugetului  instituţiilor finanţate integral din 
venituri proprii la 31.12.2016(Spitalul orăşenesc “Sf. Filofteia”), conform anexelor nr. 7 şi 8, 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă lista scutirilor acordate în anul 2016, conform anexelor 1.1,1.2 şi 
1.3,parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.6. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/27.07.2016 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil   în Consiliile de Administraţie şi  
în Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul  unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil  pentru anul şcolar 2016 – 2017 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 
  Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/23.03.2017 privind validarea mandatului 
de consilier al D-lui. Marian Moise; 
 -prevederile art.I, alin.16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011; 
 - prevederile Ordinului 5115/2014 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- Ordinul MECTS nr.4619/2014 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap.II, art. 4; 

- art. 11, alin (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 – privind asigurarea calităţii 
educaţiei; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/27.07.2016 se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 „- Dl. Moise Marian este reprezentantul Consiliului Local al Oraşului Mizil în Consiliul 
de Administraţie al Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil; 

- Dl. Irimia Gheorghe – Marian  este reprezentantul Consiliului Local al Oraşului Mizil 
în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil; 
 Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 72/27.07.2016 rămân valabile şi se aplică 
încontinuare. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                              Paşol Nicolai                                    jr. Tănase Loredana Marcela  

   
    
Mizil, 27.04.2017 
Nr. 46   
6. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” şi cei doi consilieri nu participă la vot 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 10 m2, situată în Mizil,  
str. Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela Cc1851, teren 

proprietate privată a oraşului Mizil  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 

  Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu- Călin; 
- cererea nr. 13.713/23.02.2017 a D-lui. Afrosiloaie Radu Dumitru, domiciliat în oraşul Mizil,  
prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 10mp situată în str. Cuza - Vodă, la 
parterul blocului 34, ap. 24, pe care are construit un balcon în baza autorizaţiei de construire nr. 
44/15.07.1994;  
- raportul de specialitate  nr.  15.505/22.03.2017   întocmit de Dna. Radu Veronica  – referent în 
cadrul Biroului Urbanism  prin care precizează că terenul în suprafată de 10mp este proprietatea 
privată a oraşului Mizil  şi este înscris în cartea funciară nr. 22.402 UAT Mizil; 
- prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
- prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001,  
republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 10 m2, 
situată în Mizil, str. Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela 
Cc1851,   având nr. cadastral 22.402, teren proprietate privată a oraşului Mizil. 
 (2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la 
prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  
Art.2. Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile 

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 
Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei. 
Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic 

din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 119mp, teren 

proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, nr.2-4, 
Tarla18, Parcela Cc476  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar. Negraru Silviu – Călin; 
- cererea nr. 13.697/22.02.2017 a soţilor Velcea Tudorel şi Velcea Margareta, domiciliat în 
oraşul Mizil, str. Aleea Crizantemelor, nr. 2-4  prin care solicită concesionarea suprafeţei de 
teren de 119 mp care s-a găsit în plus la măsurătoarea cadastrală a terenului, pe care îl deţine în 
concesiune;  
- Raportul de specialitate  întocmit  de Dna. Radu Veronica – referent de specialitate în cadrul 
Biroului Urbanism de la Primăria Oraşului Mizil, prin care propune scoaterea la licitaţie publică 
organizată în condiţiile legii pentru suprafata de teren de 119 mp, situată în Mizil, Str, Aleea 
Crizantemelor, nr. 2-4, înscris în cartea funciară sub nr. 22.401; 
- prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
- prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001,  
republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 119 m2, 
situată în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, nr.2-4, Tarla 18, Parcela Cc 476, teren proprietate 
privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. cadastral 22.401. 

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la 
prezenta hotărâre. 

 (3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta.  

Art.2. Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile 
legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei. 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic 

din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 57 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, nr.3 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.04.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil nr. 17.129/19.04.2017; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 114/31.10.2016 prin care s-a aprobat 
concesionarea  prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 57 mp, situată în Mizil, str. 
Aleea Crizantemelor, nr. 3, teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 
 - referatul nr. 17.038/19.04.2017 a D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul 
biroului patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de PFA-
ConstantinValerică pentru  terenul din str. Aleea Crizantemelor, nr.3; 
 - prevederile art.4, alin(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
 -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte licitaţia în vederea 

concesionării terenului în suprafaţă de  57 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, 
situat în str. Aleea Crizantemelor, nr.3, conform raportului de evaluare întocmit de 
Constantin Valerică - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 8,60 
euro/mp (fără TVA).  

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere 
în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului 
patrimoniu şi Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în 
vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 504 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str.13 Septembrie, nr.5 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 
  Având în vedere : 
 - expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil, nr.16.981/18.04.2017;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 113/31.10.2016 prin care s-a aprobat 
vânzarea  prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 504 mp, situată în Mizil, str. 13 
Septembrie, nr. 5, teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 
- adresa nr. 98/18.11.2016 prin care Dl. Alexe şi-a exprimat dreptul de preemţiune pentru 
terenul în suprafaţă de 504 mp, situat în Mizil, str.13 Septembrie, nr.5 
- referatul nr. 17.039/19.04.2017 a D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de PFA - 
ConstantinValerică pentru  terenul din str. 13 Septembrie, nr.5; 
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil; 

În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării  

terenului în suprafaţă de  504 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, situat în str. 
13 Septembrie, nr.5, conform raportului de evaluare întocmit de Constantin Valerică - 
evaluator autorizat A.N.E.V.A.R, având valoarea estimată de 2.016 euro (fără TVA).  

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în 
cartea funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului 
patrimoniu şi Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 7.324 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr.1 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 
  Având în vedere : 
- expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 14/26.01.2017 prin care s-a aprobat concesionarea 
prin negociere directă a suprafeţei de teren de 7.324mp, situată în Mizil, str. Spicului, nr. 1, teren 
proprietate privată a Oraşului Mizil; 
- referatul nr. 17.040/19.04.2017 a D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de PFA - 
ConstantinValerică pentru  terenul din str. Spicului, nr.1; 
- prevederile art.4, alin(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică; 
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

 În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea  în vederea concesionării 
terenului în suprafaţă de  6.804 mp, către FEDERALCOOP Prahova – S.C.C - Sucursala Mizil, 
şi respectiv calea de acces în suprafaţă de 520 mp către S.C. Padores SRL, S.C. Mobilierul SRL 
şi FEDERALCOOP Prahova – S.C.C - Sucursala Mizil, teren  proprietate privată  a oraşului 
Mizil, situat în str. Spicului, nr.1, conform raportului de evaluare întocmit de Constantin 
Valerică - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R, având valoarea estimată de 20lei/mp (fără TVA).  

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în cartea 
funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina concesionarului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului patrimoniu şi 
Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii terenului, în suprafaţă de 23mp, 
situat în Oraşul Mizil, str. Blajului, nr. 10C, tarlaua 62, parcela Cc 2063, teren proprietate 

privată a Oraşului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 
  Având în vedere : 

- expunerea de motive a D-lui. Negraru Silviu – Călin, Primarul Oraşului Mizil; 
- cererea nr. 15.529/22.03.2017, a D-nei. Ghiorghe Florica, cu domiciliul în Mizil, str. N. 

Bălcescu, nr. 34, bl. 42B, sc.A, parter,  prin care solicită închirierea unei suprafeţe de 23mp în 
zona centrală în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, comerţ cu amânuntul al florilor, 
pompe funebre, similare; 

- Referatul nr. 15.963/29.03.2017 întocmit de Dna. Radu Veronica, referent în cadrul 
Biroului Urbanism de la Primăria Mizil, prin care propune închirierea terenului în suprafaţa de 
23 mp, situat în Blajului, 10C, înscris în cartea funciară a UAT Mizil sub nr. 21148, care se 
identifică conform schiţei anexă la referat; 

- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare,  

Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  
 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii terenului, în 
suprafaţă de 23mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului, 10C, Tarlaua 62, parcela Cc 2063, teren 
proprietate privată a Oraşului Mizil, înscris în cartea funciară sub nr. 21148UAT Mizil, în 
vederea construirii unui spaţiu comercial cu caracter provizoriu respectând arhitectura 
chioşcurilor existente în acea zonă. 

(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă de 23mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului, 10C, teren proprietate privată a Oraşului 
Mizil, anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 10,40 lei/mp/luna. 
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Urbanism pentru 

procedura de închirierii prin licitaţie publică a terenului, de Biroul Impozite şi Taxe  pentru 
procedura încheierii contractului de închiriere. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Orasului Mizil şi consilierul 
juridic al Consiliului Local compartimentelor prevăzute la art.4. 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                              Paşol Nicolai                                    jr. Tănase Loredana Marcela  

   
Mizil, 27.04.2017 
Nr. 52   
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în 

suprafaţă de 374 mp situat în Mizil, str. B-dul. Gării, nr.80, Tarla 93, Parcela Cc 
3280 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Negraru Silviu – Călin; 
- referatul nr. 15.455/22.03.2017, întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 

specialitate în cadrul biroului patrimoniu prin care aduce la cunoştinţă faptul terenul din 
str. Gării, f.n nu a fost înregistrat în proprietatea privată a Oraşului Mizil;  
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică. 
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

 În temeiul art. 36, alin. 2), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. (1) Se aproba înregistrarea în evidenţele proprietăţii private  a Oraşului Mizil 

a terenului în suprafaţă de 374 mp, situat în Mizil, str. B-dul. Garii, nr.80, Tarla 93, 
parcela Cc 3280. 

(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului 

prevăzut la art.1, la OCPI Prahova. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza 

compartimentele specializate: Urbanism, Patrimoniu, Cadastru, Achiziţii publice şi 
Direcţia economică. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind suspendarea activităţii „Adăpostului de câini” din cadrul Serviciului Public 

de Gospodărire Comunală Mizil   
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

Având în vedere: 
- adresa  nr. 486/05.04.2017 a  întocmit de Dl. Dragomir Ionel – Şef Serviciu 

SPGC înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr. 37/05.04.2017 prin care aduce 
la cunoştinţă faptul că la adăpostul de câini fără stăpân numai există niciun câine şi 
datorită costurilor ridicate pentru întreţinerea Adăpostului solicită închiderea acestuia; 

- discuţiile purtate în şedinţa extraordinară din data de 06.04.2017 prin care se 
propune ca activitatea adăpostului să fie suspendată; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 – legea administratiei 

publice locale, republicata în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1. Pe data adoptării prezentei hotărârii se suspendă activitatea „Adăpostului 

pentru câini” din cadrul Serviciului Public de Gospogărire Comunală Mizil. 
Art.2. Serviciul Public de Gospodărire Comunală va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public de Gospodărire Comunală 

Mizil  prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.  
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 H O T Ă R Â R E 
privind efectuarea corecţiilor în baza locală de date şi în Registrul Naţional de 

Evidenţă a Persoanelor cu privire la denumirea străzilor “Soldat Erou Ilie Enache” 
şi “Cap. Erou Dumitru Pîndaru” 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.04.2017; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 16.138/31.03.2017 întocmit de Dna. Bonciog Mirela, Şef Serviciu 

Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor prin care solicită iniţierea unui proiect 
de hotărâre privind efectuarea corecţiilor în baza de date locală şi în Registrul Naţional de 
Evidenţă a Persoanelor cu privirea la denumirea străzilor Slt. Erou Ilie Enache  şi Cap. 
Erou Dumitru Pîndaru în baza locală, judeţeană şi naţională de evidenţa a persoanelor 
aceasta a fost scrisă greşit. 

- prevederile art.51 din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 36, alin. (1) şi art. 45 din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă efectuarea corecţiilor în baza locală de date şi în Registrul 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor în sensul că în loc de strada “Soldat Erou Ilie 
Enache” se va scrie “strada Soldat Erou Enache Ilie” şi în loc de strada “Cap. Erou 
Dumitru Pîndaru” se va scrie strada “Cap. Erou Pîndaru Dumitru” aşa cum este corect. 

 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mizil. 

 Art.3. Prezenta se comunică Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Mizil, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date, de către 
consilierul juridic al Consiliului Local.   
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 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă 

şi  reprezentare juridică de către  Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil, Negraru Silviu – Călin; 
-adresa Spitalului Orăşenesc Mizil nr. 16.325/04.04.2017  prin care solicită 

aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţa şi  reprezentare 
juridică, în condiţiile în care în cadrul spitalului nu exista angajat consilier juridic; 

- prevederile art. I, alin. (2), lit. b) din OUG  nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative  aprobata prin Legea nr. 16/2013; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (6) , lit a, pct. 3  din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică  locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin 2), lit.a) al Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice 
locale, modificata si completata, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă achiziţionarea de servicii  juridice de consultantă, asistenţă şi 
reprezentare juridică de către  Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil, în vederea 
pregătirii, elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor instituţiei si 
reprezentării în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată de toate gradele.  

Art.2.  Finanţarea serviciilor  de consultanţă juridică menţionate la art. 1 se face din 
sume alocate din bugetul Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil . 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Serviciul de Gospodărire 

Comunală Mizil către terţe persoane 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

Având în vedere: 
- adresa nr.568/24.04.2017 a Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, 
înregistrat la registratura Consiliului Local al Oraşului Mizil sub nr. 38/24.04.2017, prin 
care se solicită aprobarea tarifelor pentru sectoarele care funcţionează pe autofinantate ; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 – legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; 

       În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată în 
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

            Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de SPGC Mizil dupa cum 
urmează : 

 Tarif vidanjare ………………………….. 171 lei/vidanja (fără T.V.A.) ; 
 Tarif închiriere platformă electrică ………… 116 lei/oră (fără T.V.A) ;  
 Tarif  săpat şi amenajat groapă cimitir …………224 lei/groapă(fără T.V.A.); 
 Tarif dislocare auto-vidanjă ………………..3.97 lei/km (fără T.V.A) ; 
 Tarif închiriat cilindru compactor …………….132 lei/ oră (fără TVA) ; 

   Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul 
Public de Gospodărire Comunală Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orasului Mizil  a unor bunuri precum 

si scoaterea din functiune si casarea acestora in vederea realizarii obiectivului de investitii “ 
Reabilitare si modernizare sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova “-Contractul de 

Lucrari CL3  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; 
Având în vedere: 

-raportul de specialitate nr. 17.023/18.04.2017 întocmit de către d-şoara Sturz Petronela – Şef 
Serviciu DIAMPE , prin care propune scoaterea din functiune a bunurilor ce fac parte din domeniul 
public, pentru realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitare si modernizare sistemelor de apa si 
canalizare in judetul Prahova “-Contractul de Lucrari CL3 ; 

- raport de specialitate nr. 17.023/21.04.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director 
economic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil ; 

-adresa nr. 2208/UIP/ 468/12.04.2017 a Unităţii de Implementare a Proiectului ,,Reabilitare si 
modernizare sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova, prin care solicită emiterea unui act 
administrativ cu privire la trecerea din domeniul din domeniul public în domeniul privat al orasului 
Mizil a unor bunuri precum si scoaterea din functiune si casarea acestora in vederea realizarii 
obiectivului de investitii “ Reabilitare si modernizare sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova 
“-Contractul de Lucrari CL3 ; 

 În baza prevederilor:- Legii nr. 213/1998  privind bunurile proprietate publică ; 
-Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, 
municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova: 
- Ordonanţei de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare 
şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 ; 

  În temeiul Legii nr.215/2001, republicata, în 2007, cu modificările şi completările ulterioare 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al orasului Mizil în domeniul privat al acestuia, 
precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea următoarelor  obiecte, ce aparţin staţiei de epurare cu 
numărul de inventar 1716: 

-canal colector cu număr cadastral A1.1-20652 – C1; 
-separator grăsimi cu număr cadastral A1.2-20652-C2; 
- cabină compresor cu număr cadastral A1.3 – 20652 – C3. 
Art. 2. Împuterniceşte Primarul orasului Mizil să numească Comisia de casare şi stabilire a 

modului de valorificare a componentelor rezultate în urma casării. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Directiei Economice din cadrul Primariei Mizil , în 

vederea punerii ei în executare,  Biroului buget – contabilitate, Biroului patrimoniu si  SC Hidro Prahova 
de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil .  

 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                              Paşol Nicolai                                    jr. Tănase Loredana Marcela  

Mizil, 27.04.2017 
Nr. 58 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

aprobarea schimbării formei juridice a Societăţii Comerciale “SALUB 
INTERSERV” Mizil din societate pe acţiuni în societate cu răspundere limitată 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.05.2017; 

 Avand în vedere: 
-Hotararea Adunarii Generale  a Actionarilor privind propunerea  de schimbare a  formei 

judidice a S.C. SALUB INTERSERV S.A.  din societate comerciala pe actiuni in societate comerciala 
cu raspundere limitata ; 

-Nota de fundamentare a Primarului orasului Mizil, prin care se propune aprobarea schimbării 
formei juridice a Societăţii Comerciale “SALUB INTERSERV “ din societate pe acţiuni în societate cu 
răspundere limitată;  

În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-LEGE nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificata prin Legea nr. 
225/2016;  

- O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori 
indirect o participatie majoritara; 
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (9), art. 45 alin (1) precum şi 
ale art.115, alin. (1) lit.b) ale Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata 
în 2007, cu modificările şi completările, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
  

Art.1 .(1)Se aprobă schimbarea formei juridice a Societăţii Comerciale “SALUB INTERSERV” 
din “Societate pe Acţiuni” în “Societate cu Răspundere Limitată”, avand aceeasi asociati UAT Mizil si 
UAT Baba Ana  , introducandu-se actul constitutiv aferent noii forme juridice in baza caruia societatea 
va functiona in continuare, la Oficiul National al Registrului Comertului. 

(2) Denumirea Societatii este Societatea Comerciala SALUB INTERSERV S.R.L. 
(3) Sediul social al Societatii Comerciale SALUB INTERSERV S.R.L. este in Romania , Judet 

Prahova , Localitatea Mizil, str. Bradului, nr.17. 
(4) Societatea va functiona in continuare cu obiectul activitatii prevazut in art.5 din actul 

constitutiv al formei de societate pe actiuni ,preluat in noul act constitutiv aferent noii forme juridice de 
societate cu raspundere limitata .  
 (5) Capitalul social de 90.000 lei, detinut integral de asociati se transforma din 900 actiuni 
nominative a cate 100 lei fiecare , in 900 parti sociale cu valoare nominala de 100 lei fiecare. 

Art.2. Se reconfirma in functia de director general –administrator al Societatii Comerciale 
SALUB INTERSERV S.R.L.  - STEREA GEORGEL , cetatean român, domiciliat în orasul Mizil, str. 
Nicolae Balcescu ,  nr. 31, Bloc 38A, scara A, ap.2, judeţul Prahova ,  CNP 1560114292087, identificat 
cu C.I. seria PH nr. 901931 eliberat de SPCLEP Mizil, la data de 24.02.2010, pana la data expirarii 
contractului de mandat  nr.1272/05.11.2014 , respectiv pana la data de 05.11.2018, mandat acordat  prin 
Hotararea Consiliului de Aministratie nr.7/01.11.2014 .  

Art.3.In vederea reprezentarii Consiliului Local al Orasului Mizil si adoptarii tuturor  hotararilor 
in competenta Adunarii  Generale a Asociatilor , se mentine mandatul acordat  de Consiliul Local Mizil 
urmatorilor reprezentanti: 
   -  Dl Stoicescu Stefan –consilier local 
    - Dl Mandalac Florin – consilier local 



Art.4 – 1)Se adopta Actul Constitutiv, al Societatii Comerciale SALUB INTERSERV S.R.L. 
integral modificat si actualizat ,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 2)Se imputerniceste domnul Negraru Calin Silviu , Primarul Orasului Mizil , sa semneze , in 
numele si  pe seama asociatului Orasul Mizil , Actul Constitutiv al Societatii Comerciale SALUB 
INTERSERV S.R.L.(in forma modificata si actualizata) şi alte acte ce se impun în vederea schimbării 
formei juridice a Societăţii Comerciale SALUB INTERSERV  din societate pe acţiuni în societate cu 
răspundere limitată.  

Art.5 – Se împuterniceşte domnul Sterea Georgel  în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare 
schimbării formei juridice a Societăţii Comerciale SALUB INTERSERV  din societate pe acţiuni în 
societate cu răspundere limitată,  şi să depună hotărârile adunării generale, în termenul legal, la oficiul 
registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României. 

Art.6. – Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor la S.C. SALUB 
INTERSErv S.A conform prevederilor legale, în vederea aprobării celor menţionate mai sus. 

Art.7 - Se mandatează domnul Stoicescu Stefan si domnul Mandalac Florin, în calitate de 
reprezentati ai Consiliului Local al Orasului Mizil în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. SALUB 
INTERSERV S.A. ca în Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor convocată potrivit art.6, să 
aprobe cele menţionate mai sus.  

Art.8 . Se revoca din functia de membri in consiliul de administratie la SC SALUB 
INTERSERV SA : -Dl Cochirleanu Valeriu, -Dna Leescu Amalia si dl. Istrate Constantin . 

Art.9  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Prahova  in vederea emiterii 
avizului de legalitate si  Primarului orasului Mizil , Directiei Economice din cadrul Primariei Mizil si SC 
SALUB INTERSERV SA , in vederea punerii in executare.  
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                               SECRETAR, 
                         Militaru Mihnea- Valentin                                     jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
   Mizil, 08.05.2017 
   Nr. 59 
     6. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” 1 vot „împotrivă” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

Privind actualizarea tarifelor practicate de operatorul de salubrizare S.C. SALUB 
INTERSERV SRL Mizil în oraşul Mizil  

 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

08.05.2017; 
 Având în vedere: 
- adresa nr. 240/28.04.2017  a S.C. Salub Interserv Mizil, prin care solicită 

actualizarea tarifelor practicate de operatorului de salubrizare conform anexei; 
- adresa nr. 242/28.04.2017  a Adunării Generale a Acţionarilor a SC Salub Interserv 

Mizil ; 
  În temeiul art. 36, alin (2), lit. d) alin. (6), lit. a), pct.14 şi art. 45 alin (1) din  Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei 
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se avizează actualizarea tarifelor practicate de operatorul de salubrizare S.C. 

SALUB INTERSERV SRL Mizil în oraşul Mizil, conform anexei la prezenta hotărâre, 
parte integrantă din aceasta.  

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de S.C. Salub 
Interserv SRL Mizil  

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. Salub Interserv SRL Mizil şi adusă 
la cunoştinţa publică pe site-ul Primăriei şi prin afişare, de către consilierul juridic al 
Consiliului Local Mizil.  
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                   Militaru Mihnea – Valentin                                jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
   Mizil, 08.05.2017 
   Nr. 60 
     6. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi o abţinere 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind achiziţionarea a două cântare pentru dotarea autogunoierelor aflate în 

evidenţa  S.C. Salub Interserv SRL Mizil 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
08.05.2017; 
  Având în vedere: 
-  adresa nr.241/28.04.2017 a S.C. Salub Interserv Mizil  prin care solicită aprobare 
pentru achiziţionarea a două cântare pentru dotarea autorgunoierelor în vederea folosirii 
în relaţiile comerciale cu clienţii; 
-  adresa nr. 242/28.04.2017  a Adunării Generale a Acţionarilor a SC Salub Interserv 
Mizil ; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, şi art.115 
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea a două cântare pentru dotarea autogunoierelor în 
vederea folosirii în relaţiile comerciale cu clienţii, de către S.C. Salub Intersev SRL 
Mizil. 

Art. 2. Cheltuielile privind achiziţionarea cântarelor se va asigura de S.C. Salub 
Interserv SRL din Fondul IID (fond de dezvoltare). 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către  S.C. Salub Interserv 
Mizil   

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil si S.C.  Salub Interserv Mizil,  de către consilierul juridic al Consiliului 
Local Mizil. 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                   Militaru Mihnea – Valentin                                jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
   Mizil, 08.05.2017 
   Nr. 61 
     6. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Prahova şi Unităţile Administrativ Teritoriale: Oraşul Mizil, Oraşul 

Urlaţi, Comuna Baba Ana, Comuna  Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, 
Comuna Fulga, Comuna Sălciile şi Comuna Vadu Săpat în vederea pregătirii şi 

implementării proiectului ,,Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate 
în Prioritatea 6.1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova: DJ 

102K, DJ 102D, DJ 100C” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 15.05.2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Raportul de specialitate al 
Serviciului  Dezvoltare, Investiţii, achiziţii publice, mediu şi proiecte europene; 
 În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 36 alin (7) lit. a), c), art. 45, alin 2), 
lit.f) şi art.91 alin (6) lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

  Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Prahova şi Unităţile Administrativ Teritoriale: Oraşul Mizil, Oraşul Urlaţi, 
Comuna Baba Ana, Comuna  Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, 
Comuna Sălciile şi Comuna Vadu Săpat în vederea pregătirii şi implementării proiectului 
,,Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 6.1 a Regiunii Sud 
Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se împuterniceşte domnul Negraru Silviu - Călin, primar al Unităţii Administrativ 
Teritoriale Oraşul Mizil să semneze acordul de parteneriat în formă finală precum şi toate 
documentele necesare pregătirii şi promovării proiectului ,,Modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 6.1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – 
tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”. 
 Art. 3.  Serviciul dezvoltare, achiziţii publice, investiţii, mediu şi proiecte europene 
precum şi Direcţia economică din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil vor duce 
la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                               SECRETAR, 
                         Militaru Mihnea- Valentin                                     jr. Tănase Loredana Marcela  

   
   Mizil, 15.05.2017 
   Nr. 62 
     7. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind închirierea prin licitaţie publică a două spaţii comerciale, situate în Oraşul Mizil, 

str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu, proprietate publică a Oraşului Mizil în 
vederea desfăşurării de activităţi comerciale nealimentare  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit de îndată din data de 15.05.2017; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive Primarului Oraşului Mizil Dl. Negraru Silviu – Călin; 
- referatul nr. 16.369/04.04.2017 întocmit de  Dl. Elisei Constantin, referent de specialitate 

în cadrul Biroului Patrimoniu, prin care propune închiriere a două spaţii comerciale situate în în 
str. Blajului întrucât acestea au rămas libere, beneficiarii renunţând la contractele de închiriere.    
 Având în vedere prevederile HCL nr. 13/26.01.2017 privind amplasarea modulelor 
metalice cu caracter provizoriu pe platoul în suprafată de 514mp situat în Mizil, str. Blajului, f.n. 
         În conformitate cu prevederile  art. 14,  art. 15  si art. 16, aliniat (1), din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) lit. c) si art.123, alin. (1) si 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala  epublicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă 
prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aproba închirierea prin licitaţie publică a două spaţii comerciale, situate în 
Oraşul Mizil, str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu,  proprietate publică a Oraşului 
Mizil în vederea desfăşurării de activităţi comerciale nealimentare. 
 Art.2. Se aproba caietul de sarcini  prezentat în Anexa  parte integranta la prezenta 
hotarare. 
  Art.3. Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură 
vor întocmi toate formalităţile şi procedurile prevăzute de lege în vederea organizării licitaţiei 
până la adjudecarea închirierii terenului după care va transmite Serviciului Impozite şi taxe 
pentru încheierea contractului de închiriere, în condiţiile legii.  
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                   Militaru Mihnea – Valentin                                jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
   Mizil, 15.05.2017 
   Nr. 63 
     7. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la  

S.C. Salub Interserv S.A Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
15.05.2017; 
  Având în vedere : 
-  adresa nr.241/28.04.2017 a S.C. Salub Interserv Mizil  prin care solicită aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 ; 
 În conformitate cu prevederile : 
- art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele  publice locale, modificată şi completată;  
- prevederile Legii nr.  6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- prevederile art. 4, lit.c) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, şi art.115 
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se avizează bugetul de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2017 al S.C. Salub 

Interserv SA Mizil  conform  anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare .  
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către  S.C. Salub Interserv 

SA  Mizil   
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 

Oraşului Mizil si S.C.  Salub Interserv Mizil,  de către consilierul juridic al Consiliului 
Local Mizil. 

 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                      SECRETAR, 
                   Militaru Mihnea – Valentin                                jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
   Mizil, 15.05.2017 
   Nr. 64 
     6. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”şi 3 voturi „împotrivă”  
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2017 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.05.2017; 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 
 - Raportul de specialitate nr. 20.025/30.05.2017 întocmit de Direcţia economică, 

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe 
anul 2017; 

 - contractul de finanţare semnat nr. 17.907/2017 încheiat cu MDRAPFE pentru 
finantarea parţiala a obiectivului de investiţii „Bloc locuinţe sociale cu 30 de 
apartamente”; 

 - Ordinul 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi  completată, precum şi ale Legii nr. 6/2017 pentru aprobarea bugetului de 
stat pe anul 2017; 
 - Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;  

 În temeiul art 36 alin (4),  art. 45, alin. (2), lit a) precum şi ale art.115, alin. (1) 
lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2017, 
conform anexelor  1,2 şi 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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     6. ex/Tehnored.  PV 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2017; 

 Având în vedere: 
- adresa nr. 17.354/24.04.2017 a D-nei Duţu Ionela – Poliena, consilier în cadrul 

Biroului Stare Civilă  prin care aduce la cunoşţinţă faptul că în urma controlului efectuat 
de Serviciul de Stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor se 
impune modificarea Hotărârii de consiliu privind taxele locale;  

În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001– 
legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1.  Se aprobă modificarea Art.1, a Anexei  nr. 1, lit.g) – Taxe speciale, punctul 

II – Pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Mizil, Tabelul nr. 18, din Hotărârea Consiliului Local nr. 132/29.11.2016, 
astfel, următoarele taxe, se elimină: 

- pentru oficierea căsătoriilor în zilele de luni, miercuri şi vineri, în timpul 
programului de lucru 8.00 – 16.30; 

- pentru transcrierea actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine; 
- taxa de eliberare a duplicatelor în regim de urgenţă; 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 132/29.11.2016 rămân valabile şi se aplică 
în continuare. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul de impozite şi taxe  din 
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Biroul de Stare civilă din cadrul Serviciului Public 
Local de Evidenţă a Persoanelor. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului şi numărul burselor şcolare ce se vor acorda 

elevilor din unităţile  de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil pentru 
anul 2017  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2017; 

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
- adresele nr. 1152/17.05.2017 a Liceului Teoretic Grigore Tocilescu Mizil, nr. 

773/17.05.2017 a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil, nr. 826/17.05.2017  a Şcolii 
Gimnaziale Nr.1 Mizil, nr. 428/17.05.2017 a Şcolii Gimnaziale “Sfânta Maria” Mizil,  prin care 
solicită aprobarea de burse şcolare pentru elevii din cadrul instituţiei de învăţământ, pentru anul 
2017;  

- raportul de specialitate nr. 19.315/24.05.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela prin care 
solicită aprobarea cuantumului burselor şi numărul acestora conform prevederilor Ordinului 
5576/2011 şi a Metodologiei privind criteriile de acordare a burselor şcolare; 

- În conformitate cu prevederile art. 82 alin. 2) şi art.105, alin. 2), lit. d) din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale;   

- Prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

În temeiul art. 36 alin (4), lit.a), si art. 45, alin. 2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă cuantumul şi numărul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil, pentru anul 2017, conform 
centralizatorului anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
        Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Mizil şi Directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Oraşul Mizil. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei Mizil, 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat prevăzutela art.1, prin grija consilierului  juridic 
al Consiliului Local Mizil. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind închirierea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 3 m2, situată în Mizil,  

str. Teilor, Bl.8A – adiacent apartamentului nr.2, Tarla 29, parcela Cc850, teren 
proprietate privată a oraşului Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2017; 

  Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului oraşului -  Negraru Silviu – Călin; 
- cererea nr. 12.862/07.02.2017 a D-nei. Petria Maria, domiciliat în oraşul Mizil,  str. 

Teilor, nr.8A,bl.8A, Sc.A, ap.2, prin care solicită aprobarea pentru amplasarea unui balcon, 
adiacent apartamentului proprietate personală;  

- raportul de specialitate  nr.  15.888/28.03.2017   întocmit de Dna. Radu Veronica  – 
referent în cadrul Biroului Urbanism ; 

- extrasul de carte funciară nr. 22.437 UAT Mizil; 
  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b şi art.123 alin.1 si 

alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. (1) Se scoate la licitaţie publică în vederea închirierii a terenului, în suprafaţă de 
3mp, situat în Oraşul Mizil, str. Teilor, Bl.8A – adiacent apartamentului nr.2, Tarla 29, parcela 
Cc850, teren proprietate privată a Oraşului Mizil înscris în cartea funciară sub nr. cadastral 
22.437 în vederea construirii unui balcon – construcţie provizorie. 

(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă de 3mp, situat în Oraşul Mizil, str. Teilor,  Bl.8A – adiacent apartamentului nr.2, Tarla 
29, parcela Cc850, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, anexa nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 10,40 lei/mp/luna conform HCL nr. 
132/2016. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Patrimoniu  
pentru procedura de închirierii prin licitaţie publică a terenului, de Biroul Impozite şi Taxe  
pentru procedura încheierii contractului de închiriere. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Orasului Mizil şi consilierul 
juridic al Consiliului Local compartimentelor prevăzute la art.4. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Mizil 
 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.05.2017; 
  Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr. 19.819/24.05.2017 solicită modificarea organigramei şi 
statului de funcţii ca urmare a desfiinţării a trei funcţii contractuale din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil;  

- prevederile nr. 107 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 63/30.06.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006, legea finanţelor publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

    În temeiul art. 36, alin 3, lit. b şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,  
republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului  de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil, conform anexelor 1 şi 2 parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Compartimentele de specialitate din aparatul propriu de specialitate al 
Primarului Oraşului Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 536 m2 situat în intravilanul 
orasului Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, Tarla 35, Parcela A1262, teren ce  aparţine domeniului 

privat al oraşului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2017; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar. Negraru Silviu – Călin; 
- cererea nr. 18.342/04.05.2017 a D-lui. Chivu Ion cu domiciliul în Bucureşti, str. Veteranilor, 
nr.17, bl, B.3, ap.39, sector 6,  prin  solicită cumpărarea terenului situat în oraşul Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr.46 în suprafaţă de 563 m2  care se află în continuarea terenului şi constructiei 
proprietate personală; 
- referatul nr. 18.911/12.05.2017, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de specialitate 
patrimoniu prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 563mp; 
- extrasul de carte funciară a terenului din Mihai Bravu. nr. 46, T35, A 1262 – intravilan, în 
suprafaţă de 563 mp înregistrat în cartea funciară nr. 22.420 a  Oraşului Mizil, având nr. 
cadastral 22.420; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 45, alin 1 şi 3; art. 123, alin, 1 şi 2 din Legea nr.215/2001,  republicata,  cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului ce aparţine domeniului privat 
al oraşului Mizil, teren în suprafaţă de 563 m2, situat în intravilanul oraşului Mizil, str. Mihai 
Bravu, nr.46, Tarla 35, Parcela A1262, delimitat conform schiţei anexa 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. cadastral  22.420. 

Art.2. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea  terenului prevăzut la art.1,  va 
fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi 
aprobat de Consiliul Local Mizil. 

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre, în vederea 
organizării licitaţiei.  

Art.4. Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – 
cumpărare cad în sarcina adjudecătorului licitaţiei pentru vânzarea terenului. 

Art.5. Biroul patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de organizare a 
licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la vânzare prin licitaţie publică şi 
întocmirea actului de vânzare - cumpărare . 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 5, de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Organigramei  şi  Statului de funcţii al Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Mizil   
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.05.2017; 
  Având în vedere: 
 - expunerea de motive a D.lui. Negraru Silviu –Călin; 
 - adresa   nr.763/29.05.2017 întocmită de Dl. Dragomir Ionel – Şef Serviciu Public 
de Gospodărire Comunală Mizil prin care solicită aprobarea Consiliului Local pentru 
modificarea organigramei şi statului de funcţii: 
 -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 36, alin 3, lit. b şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobǎ modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului 
Public de Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Mizil  conform anexelor la prezenta hotărâre, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Prezenta hotǎrâre se comunicǎ Serviciului Public de Gospodărire Comunală 
Mizil prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2017 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.06.2017; 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 
 - Raportul de specialitate nr. 21.541/23.06.2017 întocmit de Direcţia economică, 

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe 
anul 2017; 

- adresa nr. 21.397/21.06.2017 a Spitalului Orăşenesc „Sf. Filofteia” Mizil prin care 
solicită aprobarea bugetului de venituru şi cheltuieli ca urmare a semnării actelor 
adiţionale încheiate cu CAS Prahova; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi  completată, precum şi ale Legii nr. 6/2017 pentru aprobarea bugetului de 
stat pe anul 2017; 
 - Avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local;  

 În temeiul art 36 alin (4),  art. 45, alin. (2), lit a) precum şi ale art.115, alin. (1) 
lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2017, 
conform anexei  1, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil şi Spitalul 
Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice şi Spitalul 
Orăşenesc “Sfânta Filofteia” prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind cofinanţarea proiectului „Construirea unui sistem de compostare, 

ambalare/peletizare” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2017; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 

 - Referatul  nr. 21.742/26.06.2017 întocmit de Sturz Petronela prin care solicită iniţierea 
unui proiect de hotărâre privind cofinantarea proiectului „Construirea unui sistem de 
compostare, ambalare/peletizare”; 

În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001– legea 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Construirea unui sistem de compostare, 
ambalare/peletizare” , acoperindu-se din bugetul propriu cheltuielile legate de: 

- tema de proiectare şi Studiul de fezabilitate legat de construirea platformelor de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, inclusiv echipamentele necesare manipulării şi 
operării;  

- studii (Studii de teren, Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), alte studii 
specifice);  

- documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;  
- documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;  
- taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare;  
- proiect tehnic şi detalii de execuţie;  
- verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;  
- organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de proiectare (SF, studii, documentaţii, 

proiect tehnic, asistenţă tehnică);  
- asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru 

participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi pe perioada de 
garanţie. 

Art.2. După finalizarea proiectului se va prelua în deplină proprietate şi folosinţă 
totalitatea construcţiilor şi echipamentelor ce compun obiectivul de investiţii realizat, cu toate 
drepturile şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de proprietar şi cu respectarea următoarelor 
condiţii: 

- să se asigure fondurile necesare pentru exploatarea obiectivului de investiţii în 
conformitate cu cele mai bune practici în domeniu; 

- să se suporte din fonduri proprii ale Consiliului Local costurile aferente de exploatare, 
incluzând plata personalului de operare şi pază, taxele pentru autorizarea funcţionării, utilităţi, 
materie primă, combustibili, lubrifianţi şi alte consumabile necesare pentru operarea obiectivului 
de investiţii;  

- să se asigure resursele umane şi financiare necesare pentru acoperirea costurilor 
operaţionale şi de mentenanţă după perioada de implementare a Subproiectului, pe o perioadă de 
minimum 10 ani; 



- să se suporte plata tuturor taxelor şi asigurărilor obligatorii pe perioada de utilizare, 
mentenanţă, reparaţii şi alte costuri de întreţinere necesare funcţionării normale a acestuia. 

 
Art.3. Oraşul Mizil va asigura sustenabilitatea, după cum urmează:  
- se vor asigura resursele umane şi financiare necesare pentru acoperirea costurilor de 

mentenanţă după perioada de implementare a proiectului, pe o perioadă de minimum 10 ani; 
- se vor obţine licenţele şi autorizaţiile necesare în vederea funcţionării; 
- se vor asigura prin personal abilitat din unităţi proprii care deţin avizele/autorizaţiile 

necesare sau să contracteze servicii de operare, servicii de revizii tehnice obligatorii şi servicii 
de mentenanţă, în vederea funcţionării investiţiei la parametrii proiectaţi şi aprobaţi prin actele 
aprobatoare; 

- în procesul de operare, se va asigura respectarea prevederilor din manualele de 
operare/utilizare/exploatare a întregii investiţii şi a fiecărui echipament/utilaj component în 
parte; 

- se va asigura respectarea tuturor recomandărilor proiectantului menţionate în referatul 
proiectantului de la recepţia obiectivului de investiţii; 

- se va asigura operarea investiţiei cu respectarea condiţiilor stabilite prin autorizaţii/avize 
şi a condiţiilor luate în calcul la realizarea studiului de fezabilitate. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice şi Servicului DIAMPE prin 
grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind cofinanţarea proiectului „Construirea unei platforme comunală de depozitare şi 

gospodărire a gunoiului de grajd” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2017; 
  Având în vedere expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
 - Referatul  nr. 21.741/26.06.2017 întocmit de Sturz Petronela prin care solicită iniţierea 
unui proiect de hotărâre privind cofinantarea proiectului „Construirea unei platforme comunală 
de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”; 

În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Construirea unei platforme comunală de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, acoperindu-se din bugetul propriu cheltuielile 
legate de: 

- tema de proiectare şi Studiul de fezabilitate legat de construirea platformelor de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, inclusiv echipamentele necesare manipulării şi 
operării;  

- studii (Studii de teren, Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), alte studii 
specifice);  

- documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;  
- documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;  
- taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare;  
- proiect tehnic şi detalii de execuţie;  
- verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;  
- organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de proiectare (SF, studii, documentaţii, 

proiect tehnic, asistenţă tehnică);  
- asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru 

participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi pe perioada de 
garanţie. 

 Art.2. După finalizarea proiectului se va prelua în deplină proprietate şi folosinţă 
totalitatea construcţiilor şi echipamentelor ce compun obiectivul de investiţii realizat, cu toate 
drepturile şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de proprietar şi cu respectarea următoarelor 
condiţii: 

- să se asigure fondurile necesare pentru exploatarea obiectivului de investiţii în 
conformitate cu cele mai bune practici în domeniu; 

- să se suporte din fonduri proprii ale Consiliului Local costurile aferente de exploatare, 
incluzând plata personalului de operare şi pază, taxele pentru autorizarea funcţionării, utilităţi, 
materie primă, combustibili, lubrifianţi şi alte consumabile necesare pentru operarea obiectivului 
de investiţii;  

- să se asigure resursele umane şi financiare necesare pentru acoperirea costurilor 
operaţionale şi de mentenanţă după perioada de implementare a Subproiectului, pe o perioadă de 
minimum 10 ani; 



- să se suporte plata tuturor taxelor şi asigurărilor obligatorii pe perioada de utilizare, 
mentenanţă, reparaţii şi alte costuri de întreţinere necesare funcţionării normale a acestuia. 

 
Art.3. Oraşul Mizil va asigura sustenabilitatea, după cum urmează:  
- se vor asigura resursele umane şi financiare necesare pentru acoperirea costurilor de 

mentenanţă după perioada de implementare a proiectului, pe o perioadă de minimum 10 ani; 
- se vor obţine licenţele şi autorizaţiile necesare în vederea funcţionării; 
- se vor asigura prin personal abilitat din unităţi proprii care deţin avizele/autorizaţiile 

necesare sau să contracteze servicii de operare, servicii de revizii tehnice obligatorii şi servicii 
de mentenanţă, în vederea funcţionării investiţiei la parametrii proiectaţi şi aprobaţi prin actele 
aprobatoare; 

- în procesul de operare, se va asigura respectarea prevederilor din manualele de 
operare/utilizare/exploatare a întregii investiţii şi a fiecărui echipament/utilaj component în 
parte; 

- se va asigura respectarea tuturor recomandărilor proiectantului menţionate în referatul 
proiectantului de la recepţia obiectivului de investiţii; 

- se va asigura operarea investiţiei cu respectarea condiţiilor stabilite prin autorizaţii/avize 
şi a condiţiilor luate în calcul la realizarea studiului de fezabilitate. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice şi Servicului DIAMPE 
prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind alocarea terenului necesar realizării proiectului „Construirea unui sistem de 

compostare, ambalare/peletizare” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2017; 
  Având în vedere: 

 - expunerea de motive a Primarului oraşului -  Negraru Silviu – Călin; 
 - Referatul  nr. 21.698/27.06.2017 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela – Şef 

Serviciu DIAMPE prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind alocarea 
unui teren pentru proiectul „Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare”; 

 - referatul nr. 21.739/27.06.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 
specialitate în cadrul Biroului Patrimoniu; 

În temeiul art.45 alin.2, lit.e) şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă alocarea unui teren necesar realizării proiectului „Construirea 
unui sistem de compostare, ambalare/peletizare”, situat în oraşul Mizil, str. Obor, nr.1, 
în suprafaţa de 2400mp, înscris în cartea funciară nr. 21.141, conform schiţei anexă, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Patrimoniu şi Serviciului 

DIAMPE prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind alocarea terenului necesar realizării proiectului „Construirea unei 

platforme comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” 
 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.06.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului oraşului Mizil şi având în vedere: 
 - Referatul  nr. 21.697/27.06.2017 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela – Şef 
Serviciu DIAMPE prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind alocarea 
unui teren pentru proiectul „Construirea unei platforme comunală de depozitare şi 
gospodărire a gunoiului de grajd”; 
 - referatul nr. 21.740/27.06.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 
specialitate în cadrul Biroului Patrimoniu; 

    În temeiul art. 45, alin 2, lit. e şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,  
republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 
 

 Art.1. Se aprobă alocarea unui teren necesar realizării proiectului „Construirea 
unei platforme comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, situat în 
oraşul Mizil, str. Obor, nr.1, în suprafaţa de 1600mp, înscris în cartea funciară nr. 21.141, 
conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Patrimoniu şi Serviciului 

DIAMPE prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ 

Mizil pentru  anul 2017 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2017; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar. Negraru Silviu – Călin; 

- adresa nr. 4361/21.06.2017 a Spitalului Orasenesc Mizil, înregistrata sub nr. 
58/21.06.2017 prin care solicita aprobarea statului de functii al unitatii  începând cu 
01.07.2014; 

- prevederile art.15 lit.b, din Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008 privind ansamblul de atributii si 
competente exercitate de Ministerul Sanatatii catr autoritatile publice locale; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local Mizil nr.88/2010 privind transferul 
managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare Spital Oraşenesc ,,Sfânta 
Filofteia’’ Mizil, către autoritatea administraţiei publice locale Consiliul Local Mizil; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 36, alin (2), lit.a, alin. (3), lit. b si art 45 din Legea nr.215/2001,  
republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil, 

valabile începând cu 01.07.2017, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia’’Mizil, în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al 
Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor din intravilanul oraşului Mizil 
în suprafaţă de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211,  respectiv 36 m2 situat 

în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri  ce  aparţin domeniului privat al 
oraşului Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.06.2017; 
  Având în vedere: 
- expunerea de motive a D.lui. Negraru Silviu –Călin; 
- cererea nr. 19.832/25.05.2017 D-nei. Istrăţoiu Daniela - Maria cu domiciliul în Buzău, 
str. Spiru Haret, Bl.5A, et.2, ap.8 prin care solicită cumpărarea terenurilor în suprafaţa de 
57m2din str. Nicolae Bălcescu, nr. 211, respectiv 36 m2 din str. Nicolae Bălcescu, F.N; 
- referatul nr. 19.832/16.06.2017, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de 
specialitate patrimoniu prin care propune vânzarea terenurilor în suprafaţa de 57m2din str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 211, respectiv 36 m2 din str. Nicolae Bălcescu, F.N, precizând că 
cele două terenuri sunt adiacente apartamentului 1 din blocul cu 4 apartamente din str. 
Nicolae Bălcescu, nr.211 proprietatea ½ din apartament a solicitantei, pe unul dintre 
acestea fiind anexa apartamentului; 
- extrasele de carte funciară a terenurilor din str. Nicolae Bălcescu, nr. 211, în suprafaţă 
de 57mp având nr. cadastral 22431şi respectiv 36 mp având nr. cadastral 22439 ; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 45, alin 1şi 3; art. 123, alin. 1, 3, 4, din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului 
privat al oraşului Mizil, în suprafaţă de 57 m2  situat în intravilanul oraşului Mizil, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 211, T86, Cc2970 respectiv 36m2 situat în intravilanul oraşului 
Mizil, str. Nicolae Bălcescu, FN, delimitate conform schiţelor anexa, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, înscrise în cartea funciară a unitătii administrativ teritoriale Mizil 
având nr. cadastral 22431, respectiv  22439; 

Art.2. În termen de 15 zile de la notificarea scrisă a Hotărârii Consiliului Local 
Mizil cu privire la vânzarea terenului descris la art. 1, proprietara construcţiei, respectiv 
Dna. Istrăţoiu Daniela - Maria, îşi va exercita dreptul de preemţiune prevăzut de art. 123 
alin. 3-4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre.  
Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea  terenului prevăzut la 

art.1,  va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, prin raportul de 
evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 



Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Primăriei Orasului Mizil. 

Art.6.Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – 
cumpărare cad în sarcina adjudecătorului licitaţiei vânzării terenului. 

Art.7. Biroul Patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de evaluare 
şi de organizare a licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la vânzare 
prin licitaţie publică. 

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 7, de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea prin negociere directă a suprafeţei de teren de 16 m2, situată în Mizil, str. 
Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862, teren proprietate privată a oraşului Mizil, de către 

S.C. Adamas Dent SRL în vederea extinderii construcţiei cu destinaţia de cabinet medical 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2017; 
  Având în vedere: 
 - expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 
- cererea nr. 19.048/15.05.2017 a D-lui. Proşcan Daniel administrator la S.C. Adamas Dent SRL cu 
sediul în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 110, ap.2 prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 
16mp situată în str. Mihai Bravu, FN pentru extinderea construcţiei cu destinaţia de cabinet medical;  
- referatul nr. 19.591/23.05.2017 întocmit de Dl.Elisei Constantin – referent în cadrul Biroului 
Patrimoniu  prin care precizează ca terenul face parte dintr-o suprafaţa mai mare respectiv 204mp şi este 
înscris în cartea funciară 22.014 a UAT Mizil cu nr. cadastral 22.104;  
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, art.15 alin(1) lit.e; 

 În temeiul art.36, alin (2), lit. c), alin. (5), lit. b), al art. 45, alin. (3) şi art. 115 din Legea 
nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin negociere directă a suprafeţei de teren de 16 m2, situată 
în Mizil, str. Mihai Bravu, FN, Tarla 29, Parcela Cc 862 având nr. cadastral 22.014, teren proprietate 
privată a oraşului Mizil, către S.C. Adamas Dent SRL din Mizil în vederea extinderii construcţiei cu 
destinaţia de cabinet medical. 
 (2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Preţul minim de pornire la negociere va fi cel stabilit de  evaluatorul autorizat, în condiţiile 
legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei. 
Art.4. (1) Beneficiarul are obligaţia să înceapă construcţia în termen de un an de la data încheierii 

contractului de concesiune şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
                     (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la al (1), prin Hotărâre a Consiliului Local i 
se va retrage concesiunea asupra terenului. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica D-lui. Primar al Orasului Mizil, Biroului Urbanism, 
Biroul Patrimoniu, Biroului Impozite şi Taxe şi S.C. Adamas Dent SRL,  de către consilierul juridic din 
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
              
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                          Moise Marian                                           jr. Tănase Loredana Marcela  

   
    Mizil, 27.06.2017 
    Nr. 79 
      8. ex/Tehnored.  PV 
     La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri  
     Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 2750 m2 situat în intravilanul 

orasului Mizil, str. Spicului, nr. 1A , teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2017; 

  Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
- cererea nr. 20.269/06.06.2017 a S.C. MOBILIERUL SRL cu sediul social în Mizil, str. Spicului, nr.1,  
prin care solicită cumpărarea terenului situat în oraşul Mizil, str. Spicului, nr.1A în suprafaţă de 2750m2 
pe care îl deţine în concesiune şi pe care deţine o constructie cumpărată de la FEDERALCOOP ; 
- referatul nr. 21.045/19.06.2017, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de specialitate patrimoniu 
prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 2750mp; 
- extrasul de carte funciară a terenului din str.Spicului, nr.1A, în suprafaţă de 2750 mp înregistrat în 
cartea funciară nr. 20.036 a  Oraşului Mizil, având nr. cadastral 20.036; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 45, alin 1şi 3; art. 123, alin. 1, 3, 4, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului ce aparţine domeniului privat al 
oraşului Mizil, teren în suprafaţă de 2750 m2  situat în intravilanul oraşului Mizil, str. Spicului, nr.1A, 
delimitat conform schiţei anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, înscris în cartea funciară sub 
nr. 20.036 a unitătii administrativ teritoriale Mizil cu numarul cadastral 20.036 

Art.2. În termen de 15 zile de la notificarea scrisă a Hotărârii Consiliului Local Mizil cu privire 
la vânzarea terenului descris la art. 1, proprietarul construcţiei, respectiv S.C. Mobilierul SRL, va 
exercita dreptul de preemţiune prevăzut de art. 123 alin. 3-4 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre.  
Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea  terenului prevăzut la art.1,  va fi cel 

stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de 
Consiliul Local Mizil. 

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei Orasului Mizil. 

Art.6.Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – cumpărare cad 
în sarcina adjudecătorului licitaţiei vânzării terenului. 

Art.7. Biroul Patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de evaluare şi de 
organizare a licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la vânzare prin licitaţie 
publică. 

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 7, de către consilierul 
juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                          Moise Marian                                           jr. Tănase Loredana Marcela  

 Mizil, 27.06.2017 
 Nr. 80 
 7. ex/Tehnored.  PV 
 La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri  
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 4208 m2 situat în intravilanul 

orasului Mizil, str. Spicului, nr. 1 , teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2017; 
  Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
- cererea nr. 20.268/06.06.2017 a S.C. MOBILIERUL SRL cu sediul social în Mizil, str. Spicului, nr.1,  
prin care solicită cumpărarea terenului situat în oraşul Mizil, str. Spicului, nr.1 în suprafaţă de 4208m2 
pe care îl deţine în concesiune conform contractului nr. 6140/03.06.2002; 
- referatul nr. 21.019/16.06.2017, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de specialitate patrimoniu 
prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 4208 mp; 
- extrasul de carte funciară a terenului din str.Spicului, nr.1, în suprafaţă de 4208 mp înregistrat în cartea 
funciară nr. 3012 a  Oraşului Mizil, având nr. cadastral 10.203; 
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

 În temeiul art. 45, alin 1şi 3; art. 123, alin. 1, 3, 4, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului ce aparţine domeniului privat al 
oraşului Mizil, teren în suprafaţă de 4208 m2  situat în intravilanul oraşului Mizil, str. Spicului, nr.1, 
delimitat conform schiţei anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, înscris în cartea funciară sub 
nr. 3012 a unitătii administrativ teritoriale Mizil cu numarul cadastral 10.203. 

Art.2. În termen de 15 zile de la notificarea scrisă a Hotărârii Consiliului Local Mizil cu privire 
la vânzarea terenului descris la art. 1, proprietarul construcţiei, respectiv S.C. Mobilierul SRL, va 
exercita dreptul de preemţiune prevăzut de art. 123 alin. 3-4 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre.  
Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea  terenului prevăzut la art.1,  va fi cel 

stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de 
Consiliul Local Mizil. 

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei Orasului Mizil. 

Art.6.Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – cumpărare cad 
în sarcina adjudecătorului licitaţiei vânzării terenului. 

Art.7. Biroul Patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de evaluare şi de 
organizare a licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la vânzare prin licitaţie 
publică. 

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 7, de către consilierul 
juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                          Moise Marian                                           jr. Tănase Loredana Marcela  

 Mizil, 27.06.2017 
 Nr. 81 
 7. ex/Tehnored.  PV 
 La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri  
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în 

suprafaţă de 4172 mp situat în Mizil, str. Abatorului, fn 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2017; 
  Având în vedere: 
  - expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 

 - referatul nr. 21.411/21.06.2017, întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 
specialitate în cadrul biroului patrimoniu prin care aduce la cunoştinţă faptul  că terenul 
din str. Abatorului, f.n nu a fost înregistrat în proprietatea privată a Oraşului Mizil;  

 - avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică. 

 În temeiul art. 36, alin. 2), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. (1) Se aproba înregistrarea în evidenţele proprietăţii private  a Oraşului Mizil 

a terenului în suprafaţă de 4172 mp, situat în Mizil, str. Abatorului, fn. 
(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului 

prevăzut la art.1, la OCPI Prahova. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza 

compartimentele specializate: Urbanism, Patrimoniu, Cadastru, Achiziţii publice şi 
Direcţia economică. 

 
 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                          Moise Marian                                           jr. Tănase Loredana Marcela  

  
 
 
Mizil, 27.06.2017 
 Nr. 82 
 7. ex/Tehnored.  PV 
 La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri  
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Raportului cu privire la activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială 
Mizil pe semestrul I - 2017 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.07.2017; 
Având în vedere: 
 expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 
-  adresa nr. 1786/19.07.2017 a Serviciului Public de Asistență Socială Mizil, 

înregistrată la registratura Consiliului Local Mizil sub nr. 71/19.07.2017, prin care se 
prezintă informarea cu privire la activitatea asistenților personali ai peronelor cu 
handicap grav; 

În conformitate cu prevederile art.29, alin. (1) din HG nr.268/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
 - Avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei 
publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local 
al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
ART. UNIC. Se aprobă Raportul cu privire la activitatea asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil pe 
semestrul I – 2017, conform anexei la prezenta hotărâre parte integrantă din aceasta. 

 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                       SECRETAR, 
                            Stoicescu Ștefan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 
   Mizil, 27.07.2017 
   Nr. 83 
     6. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală 
comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2017  

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu - Călin 
 adresa nr.1769/19.07.2017  a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil, 

înregistrată  la registratura Consiliului Local  Mizil sub nr. 70/19.07.2017, prin care se 
prezintă informarea cu privire la raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă 
medicală comunitară derulate la nivelul oraşului Mizil în semestrul I al anului 2017. 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În conformitate cu prevederile art.11, al.(2) din OUG nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit.d), alin. (6) lit. a) pct.(2) şi pct. (3), 
alin. (9), ale art. 45, alin (1) şi ale art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea 
administratiei publice locale, republicata in 2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil 
adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă 
medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2017, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                       SECRETAR, 
                         Stoicescu Ștefan                                        jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
   Mizil, 27.07.2017 
   Nr. 84 
     5. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind  înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru local (G.L.L) pentru incluziunea 

socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017; 
  Având în vedere expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
 - adresa nr. 1713/12.07.2017 a D-nei. Toader Daniela – Şef Serviciu SPAS prin care aduce la 
cunoştinţă faptul că la nivelul oraşului Mizilnu există instituit grup de lucru local, precum şi planurile 
de acţiune nu au fost create asa cum sunt prevăzute în Strategia Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rrome şi solicită aprobarea Consiliului Local pentru 
constituirea grupului de lucru local (G.L.L.); 

-  dispoziţiile HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020; 

 adresa nr. 6700/20.04.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova prin care solicită 
comunicarea planului local de acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor pentru anul 2017; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art. 36, alin.2), lit. b), art.39, alin 1, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007 cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. 1.  Se înfiinţează la nivelul Oraşului Mizil, Grupul de lucru local (G.L.L.) pentru 
incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, în următoarea componenţă: 

- Toader Daniela – Şef Serviciul Public de Asistenţă Socială Mizil; 
- Petrescu Dumitru Cristian – Director Serviciul Public de Interes Local Poliţia Locală Mizil;  
- Militaru Valentin – Mihnea- consilier local; 
- Ilie Maria Laura – mediator sanitar; 
- Ilie Elvira Adina – mediator sanitar; 
- Lincan Georgiana – reprezentant ONG E – Romnja; 
- Baicu Estera – reprezentantul comunităţii rrome din oraşul Mizil. 
Art.2. Grupul local de lucru va proceda la întocmirea Planului local de acţiune pentru 

incluziunea rromilor şi va duce la îndeplinire atribuţiile specifice stabilite prin Strategia Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, 
aprobată prin HG nr.18/2015; 
 Art.3. Prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil, prezenta hotărâre se aduce la 
cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului Orasului Mizil, Serviciului Public de Asistenţă 
Sociala Mizil şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova şi se va afişa pe pagina de internet 
www.primaria-mizil.ro. 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                       SECRETAR, 
                         Stoicescu Ștefan                                      jr. Tănase Loredana Marcela  

   Mizil, 27.07.2017 
   Nr. 85 
     6. ex/Tehnored.  PV 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind  vânzarea prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 128 m2 situat în 

intravilanul orasului Mizil, str. Mihai Bravu, nr.136, Tarla 20, Parcela Cc526, teren ce  
aparţine domeniului privat al oraşului Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017; 

  Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului oraşului -  Negraru Silviu – Călin; 
- cererea nr. 20.940/15.06.2017 a D-lui Paraschivescu Viorel Cristian cu domiciliul în 

Mizil, str.Mihai Bravu, nr.132,  prin care solicită cumpărarea terenului situat în oraşul Mizil, 
str. Aleea Crizantemelor f.n în suprafaţă de  128 m2 ; 

- referatul nr. 21.309/20.06.2017, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de 
specialitate patrimoniu prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 128mp; 

 discuţiile purtate în şedinţa ordinară din data 27.06.2017; 
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul art. 45, alin 1şi 3; art. 123, alin. 1, 3, 4, din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului ce aparţine domeniului privat 
al oraşului Mizil, teren în suprafaţă de 128 m2  situat în intravilanul oraşului Mizil, str. Mihai 
Bravu, nr.136, Tarla 20, Parcela Cc256, delimitat conform schiţei anexa 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, înscris în cartea funciară sub nr. 21490 a unitătii administrativ teritoriale 
Mizil cu numarul cadastral 21.490. 

Art.2. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea terenului prevăzut la art.1,  va 
fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi 
aprobat de Consiliul Local Mizil. 

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre, în vederea 
organizării licitaţiei.  

Art.4. Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – 
cumpărare cad în sarcina adjudecătorului licitaţiei pentru vânzarea terenului. 

Art.5. Biroul patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de organizare a 
licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la vânzare prin licitaţie publică şi 
întocmirea actului de vânzare - cumpărare . 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 5, de către consilierul 
juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Dl. Consilier                                                       SECRETAR, 
                         Stoicescu Ștefan                                      jr. Tănase Loredana Marcela  
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea 

concesionării terenului  în suprafaţă de 10 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, 
situat în Mizil, str. Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela 

Cc1851 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar. Negraru Silviu – Călin; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 47/27.04.2017 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 10 m2, situată în Mizil, str. Cuza - 
Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela Cc1851, teren proprietate 
privată a oraşului Mizil; 
 - referatul nr. 23.496/19.07.2017 a D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. SEVAL S.R.L. 
pentru  terenul din str. Aleea Crizantemelor, nr.2-4; 
 - prevederile art.4, alin(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul Legii nr.215/2001,  republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării 
terenului în suprafaţă de  10 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. 
Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela Cc1851, conform 
raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  
având valoarea estimată de 24,70 euro/mp (fără TVA).  

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere în 
cartea funciară) cad în sarcina concesionarului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului patrimoniu şi Biroului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în 

vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 119 mp, teren proprietate privată 
a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.Aleea Crizantemelor, nr.2-4, Tarla 18, Parcela 

Cc476 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 
  Având în vedere: 
 - expunerea de motive a D.lui. Negraru Silviu –Călin; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 48/27.04.2017 prin care s-a aprobat 
concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 119mp, teren proprietate privată a 
Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, nr.2-4, Tarla18, Parcela Cc476 ; 
 - referatul nr. 23.496/19.07.2017 a D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul 
biroului patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. 
SEVAL S.R.L. pentru  terenul din str. Aleea Crizantemelor, nr.2-4; 
 - prevederile art.4, alin(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
 -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului în suprafaţă de  119 mp, teren  proprietate privată  a oraşului 
Mizil, situat în str. Aleea Crizantemelor, nr.2-4, conform raportului de evaluare întocmit 
de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 
20,70 euro/mp (fără TVA).  

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, 
înscriere în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului patrimoniu şi Biroului impozite şi 
taxe în vederea punerii ei în executare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/28.09.2016 

prin care au fost numiţi  reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil împuterniciţi 
să reprezinte interesele oraşului Mizil, în Adunarea generală a S.C. MERENDA PRIM 

S.R.L. Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017; 
  Având în vedere: 

 adresa nr. 22.941/13.07.2017 a D-nei Ioniţă Steluţa administrator la SC Merenda Prim 
SRL prin care solicită completarea HCL nr. 103/28.09.2016 cu retragerea mandatului 
consilierilor aflaţi în mandatul anterior, aceste modificări fiind necesare înscrierii de mentiuni 
la ORC Prahova; 

 În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001– legea 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 Art. 1.  Se aprobă modificarea şi completarea Art.1 din H.C.L nr. 103/28.09.2016, după 
cum urmează: 
„ Art.1. (1)Reprezentanți Consiliului Local al Orașului Mizil împuterniciți să reprezinte 
interesele orașului Mizil în Adunarea Generală a societății comerciale de interes local S.C. 
MERENDA PRIM S.R.L., în calitate de asociat, sunt: 

1. Dl. Pașol Nicolai; 
2. Dl. Crăciun Nicolai; 
3. Dl. Radu Eduard; 
4. Dna. Dumitru Oana-Filofteia; 
5. Dl. Iacob Dan; 
6. Dl. Mărgărit Romeo; 

și Dl. Proșcan Emil din partea Asociației Culturale  ”Aghata Grigorescu Bacovia”. 
(2) Se retrage mandatul reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Societăţii 
comerciale de interes local S.C. MERENDA PRIM SRL, următoarelor persoane: Dna. Mareş 
Vasilica si Dl. Drăgan Mihai ”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 103/28.09.2016 rămân valabile şi se aplică în 
continuare. 
  Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de administratorul S.C. 
Merenda Prim SRL. 
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 H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil  

  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.07.2017; 
  Având în vedere: 
  - expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 

 - adresa nr. 5271/19.07.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la 
Primăria Oraşului Mizil  sub nr. 72/20.07.2017 prin care solicită transformarea unui  
post de economist; 

 - prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 

     - prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
       - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
  În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea 
administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil prin transformarea a 1 (un) post de  economist gr.II  (poziţia 129 în 
statul de funcţii) în  1 post de economist gr.I; 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului 
Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Raportului privitor la  intreprinderile publice aflate în 

subordinea, în coordonarea sub autoritatea ori în portofoliu unităţilor 
administrativ – teritoriale a Oraşului Mizil, pe anul 2016 

 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 
  Având în vedere, raportul privitor la intreprinderile publice aflate în subordinea, 
în coordonarea sub autoritatea ori în portofoliu unităţilor administrativ – teritoriale a 
Oraşului Mizil, pe anul 2016, înregistrat sub nr. 23.478/19.07.2017; 
 În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1) din Ordonanţa de Urgentă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulteriare; 

În temeiul art. 36, alin. (3), lit.c), art.45, alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.b) din 
Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art1.  Se aprobă Raportul privitor la  intreprinderile publice aflate în subordinea, 

în coordonarea sub autoritatea ori în portofoliu unităţilor administrativ – teritoriale a 
Oraşului Mizil, pe anul 2016, conform anexei la prezenta hotărâre parte integrantă din 
aceasta. 

Art.2. Prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil, prezenta hotărâre 
se comunică Direcţiei economice din cadrul Primăriei Oraşului Mizil şi se publică pe 
pagina de internet a Primăriei Oraşului Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind scăderea din evidenţa fiscală a creanţelor bugetare provenite din taxe 

speciale de salubrizare instituite în anul 2006 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 
  Având în vedere raportul de specialitate nr. 22.907/12.07.2017  întocmit de 
Direcţia economică şi Biroul impozite şi taxe prin care solicită  scăderea din evidenţa 
fiscală a creanţelor bugetare provenite din taxe speciale de salubrizare instituite în anul 
2006; 
  În temeiul art. 36, alin (1), ale art. 45 alin. (1) şi alin.(2) lit. c) şi ale art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. (1) Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a creanţelor bugetare provenite 

din taxa specială de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, animaliere şi de 
curte pentru persoane fizice aferente perioadei 01.10.2010-31.12.2011, in valoare de 
50.562,50 lei, conform tabelului anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Sumele încasate necuvenit aferente perioadei 01.10.2010-31.12.2011, se vor 
face prin compensare la impozitele si taxele locale sau se vor restitui la cerere. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică şi Biroul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Oraşului Mizil şi S.C. Salub 
Interserv SRL Mizil.  
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30.06.2017 
 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 

Având în vedere: 
 expunerea de motive a D.lui. Primar Negraru Silviu – Călin; 
 raportul de specialitate nr 23.757/25.07.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela – 

Director executiv în cadrul Primăriei Oraşului Mizil, prin care solicită  aprobarea 
conturilor de execuţie bugetară la data de 30.06.2017; 
 În conformitate cu: 
  - prevederile art. 57, alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale modificată si  completată şi a Legii nr.92/1991 – legea contabilităţii republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art 36 alin (4), lit.a)   si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea nr.215/2001 – 
legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local al Orașului Mizil, adoptă prezenta,  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară la 30.06.2017, conform anexelor 
nr.1, 2,3,4,5 şi 6, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul 
Primăriei Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
Privind stabilirea  salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului și din serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local Mizil 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017; 
Potrivit prevederilor art. 3 , alin 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 “prin autonomie locală se înțelege 
dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a 
gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte a treburilor publice “; 
 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice ; 
 Avand în vedere :  
 -raportul Direcției Economice din cadrul Primariei orașului Mizil 23771/25.05.2017; 

-Expunerea de Motive a Primarului orașului Mizil nr.23763/25.07.2017 prin care propune 
stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil; 

-raportul de specialitate al Secretarului orașului Mizil nr. 23500/19.07.2017 ; 
-referatul nr. 23249/17.07.2017 întocmit de Inspectorul de resurse umane din cadrul Primariei 

orașului Mizil ; 
 În temeiul art. 36 , alin (2) , lit d raportat la alin (6) , lit “a” , punctual 2 , art. 45 , alin (2) lit “a”, 
art. 48 alin (2) si art. 115 alin (1) lit b ) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare : 

  
HOTĂRĂȘTE : 

ART.1  Se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, cu  încadrarea în cheltuielile de personal din  bugetul aprobat,  
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART.2 Se stabilesc salariile de baza pentru functiile contractuale din cadrul Serviciului Public 
de Gospodărire Comunală Mizil, cu  încadrarea în cheltuielile de personal din  bugetul aprobat conform 
Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

ART.3 Se stabilesc salariile de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul   
Serviciului Public de Asistenta Sociala Mizil , conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare. 

ART.4 Se stabilesc salariile de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul Politiei 
Locale Mizil  , conform Anexei nr. 4 la prezenta hotarare. 

ART.5 Se stabilesc salariile de baza pentru functiile  contractuale din cadrul Clubului Sportiv 
Orasenesc Mizil  , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

ART.6  Prezenta se comunica Institutiei Prefectului judetului Prahova in vederea exercitarii 
controlului de legalitate , Directiei Economice , Biroul Resurse Umane  si serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Mizil , pentru luarea la cunostinta si conformare .  
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 H O T Ă R Â R E 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 128/24.07.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de Ordine Publica al orasului Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.07.2017; 
 Având în vedere: 

- adresa nr.472/21.07.2017 a directorului Politiei Locale Mizil înregistrată la 
registratura Consiliului LocalMizil sub nr. 73/25.07.2017 cu privire la modificarea HCL 
nr. 128/24.07.2008; 

- prevederile O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificata 
si completata; 

          În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare, Consiliul Local al Orașului Mizil, adoptă prezenta,  

 
                                                               H O T Ă R Â R E 

 
 

Art.1  Hotărârea Consiliului Local nr. 128/ 24.07.2008  se modifică şi se 
completează după cum urmează:  

CapIV. Sanctiuni 
 “Art.8. se modifica si va avea urmatorul continut : 

– Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 6 la lit.h se sancţionează cu amenda 
de la 100 lei – 300 lei” ; 

  Art.2  Celelalte articole ale H.C.L. Mizil nr. 128/24.07.2008 rămân neschimbate 
şi se aplică în continuare. 
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 H O T Ă R Â R E 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 105/08.07.2008 privind 
stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii, precum şi limitele amenzii în domeniul 

intreţinerii parcurilor şi a spaţiilor verzi, spaţiilor şi locurilor de joacă pentru 
copii, păstrarea ordinii şi a disciplinei în locurile publice 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 

  Având în vedere: 
 - adresa nr.472/21.07.2017 a directorului Politiei Locale Mizil înregistrată la 
registratura Consiliului LocalMizil sub nr. 73/25.07.2017 cu privire la modificarea şi 
completarea HCL nr. 105/08.07.2008 cu privirea la stabilirea şi sancţionarea unor 
contravenţii, precum şi limitele amenzii în domeniul intreţinerii parcurilor şi a spaţiilor 
verzi, spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii, păstrarea ordinii şi a disciplinei în 
locurile publice; 

- prevederile O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificata 
si completata; 
  În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Orașului Mizil, adoptă prezenta, 
  

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1  Hotărârea Consiliului Local nr. 105/ 08.07.2008 se modifică şi se 
completează conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.2  Celelalte articole ale H.C.L. Mizil nr. 105/08.07.2008 rămân neschimbate 
şi se aplică în continuare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului, în suprafaţă de 8mp, situat 

în Oraşul Mizil, str. Blajului f.n, construcţie  proprietate publică a Oraşului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017; 
  Având în vedere: 

  - raportul de specialitate nr. 23.894/26.07.2017 întocmit de Dna Radu Veronica  referent 
de specialitate în cadrul Biroului Urbanism, prin care propune scoaterea la licitaţie publică a 
spaţiului din str. Blajului, f.n, proprietatea publică a oraşului Mizil; 
 - prevederile HCL nr. 94/02.08.2012 prin care s-a aprobat preţul de pornire la licitaţie 
pentru spaţiile aflate în Piaţa Oraşului Mizil; 

 În conformitate cu prevederile art. 15  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   În temeiul art. 36, alin (2), lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. a) şi art. 45 alin (3) din  
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei 
publice locale, Consiliul Local al Orașului Mizil, adoptă prezenta, 
  

H O T Ă R Â R E 
Art.1. (1) Se scoate la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului, în suprafaţă de 

8mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului f.n, construcţie proprietate publică a Oraşului Mizil în 
vederea comercializării de îngheţată, vată de zahăr, sucuri naturale şi alte produse specifice 
perioadei de vară, pe o perioadă de 6 luni. 

(2) Spaţiul se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în 

suprafaţă de 8 mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului f.n, construcţie proprietate publică a 
Oraşului Mizil în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, anexa nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 5 Euro/mp/lună calculat la cursul zilei 
la data ţinerii licitaţiei. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Patrimoniu 
pentru procedura de închirierii prin licitaţie publică a spatiului, de Biroul Impozite şi Taxe  
pentru procedura încheierii contractului de închiriere. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Orasului Mizil şi 
consilierul juridic al Consiliului Local compartimentelor prevăzute la art.4, şi Primarului 
Orasului Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea HCL nr. 85/31.08.2016 - Regulamentul de organizare si functionare 

al Consiliului Local Mizil   
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017; 
Potrivit prevederilor art. 3 , alin 1 din Carta europeana a autonomiei locale , adoptata la Strasbourg la 
15octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 “ prin autonomie locala se intelege dreptul si 
capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in 
cadrul legii , in nume propriu si in interesul populatiei locale , o parte a treburilor publice “; 
 In conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice ; 
 Avand in vedere :  

-raportul de specialitate al secretarului orasului Mizil nr. 23951/26.07.2017  ; 
prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 85/31.08.2016; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 65 alin. 1 și ale art. 797 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ;În 
temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei publice locale, 

         HOTARASTE : 
 

  Art.1.  Se modifică Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local Mizil, astfel 
alin. (2) si (3) ale art. 67  se modifică și vor  avea următorul cuprins: 

 Alin. (2) Indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea 
la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a Primarului orasului Mizil , 
exclusiv majorările determinate de implementarea la nivelul orasului  a proiectelor finanțate din 
fonduri europene nerambursabile. 

 Alin (3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația,potrivit 
alin. (2), este de o ședință ordinară/extraordinara  de Consiliu Local  și 2 ședințe de comisii de 
specialitate pe lună. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
Local Mizil, aprobat prin HCL nr. 85/31.08.2016, rămân neschimbate şi se aplică în continuare. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
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 H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.08.2017; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar ; 
- adresa nr. 6048/17.08.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la 

registratura Consiliului Local al  oraşului Mizil  sub nr. 82/17.08.2017 prin care 
solicită transformarea unui  post de asistent medical; 

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind 
ansamblul de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile publice locale; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea 

administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil prin transformarea a 1 (un) post de  asistent medical 
princpal PL (poziţia 10 în statul de funcţii) în  1 post de asistent medical 
principal S (studii superioare); 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic 
al Consiliului Local Mizil. 
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ROMÂNIA 
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 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea 
vânzării terenurilor în suprafața de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211,  

respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri proprietate 
privată a oraşului Mizil 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 

 Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 78/27.06.2017 prin care s-a aprobat vânzarea prin 
licitaţie publică  a terenurilor din intravilanul oraşului Mizil în suprafaţă de 57m2, situat în str. 
Nicolae Bălcescu, nr.211,  respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, 
terenuri  ce  aparţin domeniului privat al oraşului Mizil;  
- referatul nr. 25.465/22.08.2017 a D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. SEVAL 
S.R.L. pentru cele două suprafețe; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării 

terenurilor în suprafață de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211,  având valoarea 
estimată de 5.470 lei (fără TVA) și respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, 
Cc 2970, având valoarea estimată de 3.460 lei (fără TVA), conform raportului de evaluare 
întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R.  

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în cartea 
funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului patrimoniu , 
Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare si Institutiei Prefectului judetului 
Prahova , de catre consilierul juridic al Consiliului Local Mizil . 
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 16 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str.  str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
 Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 79/27.06.2017 prin care s-a aprobat 
concesionarea  prin negociere directă a suprafeţei de teren de 16 m2, situată în Mizil, str. 
Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862, teren proprietate privată a oraşului Mizil, de către 
S.C. Adamas Dent SRL în vederea extinderii construcţiei cu destinaţia de cabinet medical; 
- referatul nr. 25.466/22.08.2017a D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. SEVAL 
S.R.L. pentru  terenul din str. Mihai Bravu; 
- prevederile art.4, alin(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea 

concesionării terenului în suprafaţă de  16 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, 
situat în str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862, conform raportului de evaluare 
întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea 
estimată de 26,60 euro/mp (fără TVA).  

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere în 
cartea funciară) cad în sarcina concesionarului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului patrimoniu , 
Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare si Institutiei Prefectului judetului 
Prahova , de catre consilierul juridic al Consiliului Local Mizil . 
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 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării 
terenului  în suprafaţă de 2.750 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, 

str. Spicului, nr.1A 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
 Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.80/27.06.2017 prin care s-a aprobat vânzarea prin 
licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 2750 m2 situat în intravilanul orasului Mizil, str. 
Spicului, nr. 1A , teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil;  
- referatul nr.25.468/22.08.2017 al D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. SEVAL 
S.R.L. pentru  terenul din str.Spicului, nr. 1A; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării  
terenului în suprafaţă de  2.750 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, situat în str. 
Spicului, nr.1A, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator 
autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 37.600 lei (fără TVA).  

Art.2.Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în cartea 
funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului patrimoniu , 
Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare si Institutiei Prefectului judetului 
Prahova , de catre consilierul juridic al Consiliului Local Mizil . 
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 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea 
vânzării terenului  în suprafaţă de 4.208 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, 

situat în Mizil, str. Spicului, nr.1 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
 Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.81/27.06.2017 prin care s-a aprobat vânzarea prin 
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4.208 m2 situat în intravilanul orasului Mizil, str. 
Spicului, nr. 1, teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil;  
- referatul nr.25.469/22.08.2017 al D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. SEVAL 
S.R.L. pentru  terenul din str.Spicului, nr. 1; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
  
Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării  

terenului în suprafaţă de 4.208 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, situat în str. 
Spicului, nr.1, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator 
autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 84.410 lei (fără TVA).  

Art.2.Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în cartea 
funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului patrimoniu , 
Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare si Institutiei Prefectului judetului 
Prahova , de catre consilierul juridic al Consiliului Local Mizil . 
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    Nr. 103 
     6. ex/Tehnored.  T.L. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea 
vânzării terenului  în suprafaţă de 563 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, 

situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, T 35, P A1262 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
 Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 70/30,05,2017 prin care s-a aprobat 
vânzarea  prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 563 mp, situată în Mizil, str.Mihai 
Bravu, nr.46, T 35, P A1262 , teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 

- referatul nr. 25.467/22.08.2017 al D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul 
biroului patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. 
SEVAL S.R.L. pentru  terenul din str. Mihai Bravu, nr.46; 
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aproba preţul minim de 5 euro /mp  (fără TVA) de la care se porneşte 
licitația în vederea vânzării  terenului în suprafaţă de  563 mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în str. Mihai Bravu, nr.46, Tarla 35, Parcela A1262,  având valoarea 
estimată de 2815 euro , conform  raportului  de evaluare întocmit de S.C. SEVAL S.R.L.  

Art.2.Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în cartea 
funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil, Biroului patrimoniu , 
Biroului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare si Institutiei Prefectului judetului 
Prahova , de catre consilierul juridic al Consiliului Local Mizil . 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

Privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă 
de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
Având în vedere: 
-expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 

- referatul nr. 25.407/21.08.2017, întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de specialitate 
în cadrul biroului patrimoniu prin care aduce la cunoştinţă faptul  că terenul din str. Carpați, 
nr.31 nu a fost înregistrat în proprietatea privată a Oraşului Mizil;  
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 

locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
Art.1. (1) Se aproba înregistrarea în evidenţele proprietăţii private  a Oraşului Mizil a 

terenului în suprafaţă de 224,75 mp, situat în Mizil, str. Carpați, nr.31. 
(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului 

prevăzut la art.1, la OCPI Prahova. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza compartimentele 

specializate: Urbanism, Patrimoniu, Cadastru, Achiziţii publice şi Direcţia economică. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Mizil si compartimentelor 

specializate  în vederea punerii ei în executare si Institutiei Prefectului judetului Prahova , de 
catre consilierul juridic al Consiliului Local Mizil . 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

Privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea 

Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, 
transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
Având în vedere: 
- procesul verbal al sedintei Consiliului Local Mizil din data de 27.07.2017 ; 
-Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 
- raportul de specialitate nr. 21.373/21.06.2017 întocmit de Direcţia economică şi 

Biroul impozite şi taxe prin care  se propune aprobarea instituirii în Oraşul Mizil a taxei 
speciale de salubrizare pentru utilizatorii care refuză încheierea contractului cu operatorul de 
salubritate ; 

În baza reglementărilor art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (1), art. 26-27 din Legea nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal ; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 

locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1. Începând cu data de 01.11. 2017, se instituie pe raza Oraşului Mizil, taxa 

specială privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 
aplicată pentru prestaţiile de care beneficiază individual utilizatorii serviciului public 
de salubrizare, fără contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul 
acestor servicii publice. 

Art.2. (1) Cuantumul taxei speciale privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor menajere, în cazul persoanelor fizice fără contract de 
salubrizare este de 15 lei/persoană/lună, dar nu mai mult de 4 persoane/familie. 

(2) Cuantumul taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor menajere în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate sau 
asimilate acestora, fără contract de salubrizare este de 164 lei/mc/lună, dar nu mai 
puţin de 0,5mc/lună. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind 
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, conform anexei nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  



Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică şi Biroul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Oraşului Mizil şi S.C. Salub 
Interserv SRL Mizil.  

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
              Radu Eduard                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
  
Mizil, 30.08.2017 

    Nr. 106 
     6. ex/Tehnored.  T.L. 
    La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

privind includerea obiectivului  – ,, Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II 
epurare", situată în Orașul Mizil, str. Abatorului, fn, în domeniul public al Orașului 

Mizil 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 
- referatul nr.25.156/16.08.2017 întocmit de Sturz Petronela – Șef serviciu DIAMPE prin 

care solicită aprobarea Consiliului Local privind includerea în domeniul public al orașului 
Mizil a obiectivului ,,Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare"  ; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 
completările ulteioare; 

- prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al Orașului Mizil, al obiectivului 
,,Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", situată în Mizil, str. Abatorului, 
f.n.  
 Art.2.  Valoarea de inventar a obiectivului ,,Extindere stație de epurare Oraș Mizil – 
linia II epurare" este de 8.719.541,39 lei, conform listei anexă, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. Biroul patrimoniu va face demersurile necesare pentru îndeplinirea procedurilor 
legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Prahova, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 515/2009. 
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către consilierul juridic al Consiliului Local 
Mizil, Biroului Patrimoniu și Biroului buget – contabilitate în vederea punerii ei în executare. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

Privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului 
Mizil cu obiectivul - „ Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare”  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 
- referatul nr.25.15716.08.2017 întocmit de Sturz Petronela – Șef serviciu DIAMPE prin 

care solicită aprobarea Consiliului Local privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin 
domeniului public al orașului Mizil a obiectivului ,,Extindere stație de epurare Oraș Mizil – 
linia II epurare" și predarea obiectivului către operatorul regional penru apă și apă uzată S.C. 
HIDRO PRAHOVA S.A ; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 
completările ulteioare; 

- prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
Orașului Mizil, cu obiectivului ,,Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", 
situată în Mizil, str. Abatorului, f.n, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Se aprobă transmiterea în folosință gratuită și includerea în contractul de 
delegare a  gestiunii operatorului regional S.C. HIDRO Prahova S.A a obiectivului prevăzut 
la art.1, în vederea întreținerii și exploatării acestuia. 
 Art.3.  Predarea – primirea se va face prin protocol încheiat între orașul Mizil și S.C. 
HIDRO Prahova S.A.  
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către consilierul juridic al Consiliului Local 
Mizil, Direcției economice, Serviciului dezvoltare, investiții, ahiziții, mediu și proiecte 
europene din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Mizil si S.C. Hidro Prahova S.A. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” 
Mizil  

 
  

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 
- adresa nr. 5495/25.07.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil  prin care solicită aprobarea 

Consiliului Local pentru achizitionarea unui  defibrilator pentru asigurarea urgențelor 
cardiologice;  

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 

locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă  Lista de investiţii a Spitalului Orăşenesc „Sf. Filofteia” Mizil  
conform Anexei la prezenta hotărâre,  parte integrantă din aceasta. 
 Art.2. Spitalul Orăşenesc “ Sfanta Filofteia “ Mizil  prin compartimentele specializate 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf. Filofteia” Mizil prin 
grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL MIZIL 
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 H O T Ă R Â R E 

Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 120/31.10.2016 
privind includerea în domeniul public al orașului Mizil a terenului în 

suprafață de 1253mp cu denumirea Aleea Mihai Bravu, oraș Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 

- referatul nr. 25.723/24.08.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin – referent Birou 
Patrimoniu prin care solicită modificarea HCL nr. 120/31.10.2016 întrucât nu a fost trecută și 
suprafața de 428mp, suprafață ocupată de trotuare; 

- avizul nr.61/11.08.2017 eliberat de Consiliul Județean Prahova prin care solicită 
modificarea HCL 120/2016 intrucât suprafața în urma ridicării topografice este mai mare, este 
de 1253mp; 

În baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
Art.1  Hotărârea Consiliului Local nr. 120/ 31.10.2016 se modifică şi se completează 

după cum urmează:  
 “Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al oraşului Mizil, a terenului  în 

suprafaţă de 1253 mp care face legătura între str. Mihail Kogălniceanu şi Şcoala Gimnazială 
nr.1 Mizil, cu denumirea de Aleea Mihai Bravu, din care 825mp suprafață  carosabilă și 
428mp suprafață ocupată de trotuare, care se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.” 
 Art.2  Celelalte articole ale H.C.L. Mizil nr. 120/31.10.2016 rămân neschimbate şi se 
aplică în continuare. 
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 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea devizului general actualizat  si indicatorii tehnico-economici  pentru  
realizarea  obiectivului  de investitii “ Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase 

Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu “  
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 

 Avand in vedere :  
-includerea proiectului „ Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase –Liceul 

Tehnologic „ Tase Dumitrescu „ in lista obiectivelor finantate prin Programul National de 
Dezvoltare Locala II ( PNDL ); 

-referatul nr. 25823/28.08.2017  al managerului de proiect  prin care se propune 
initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat  privind 
cheltuielile necesare realizarii obiectivului  de investitii “ Continuare lucrari scoala cu 10 Sali 
de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu “ ; 

- Expunerea de motive a Primarului orasului Mizil ; 
In conformitate cu prevederile: 
-HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 

locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
ART.1 (1) Se aproba  devizul general  actualizat al  obiectivului de investitii “ 

Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu  in suma de  
3.846.374  lei inclusiv TVA ,  conform anexei la prezenta hotarare.  

(2) Se aproba cofinantarea de la bugetul local cu suma  de 131.522 lei inclusiv TVA , 
aferenta investitiei . 

ART.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Directia Economica si 
Serviciului dezvoltare , investitii , achizitii , mediu si proiecte europene din cadrul Primariei 
orasului Mizil .  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
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Mizil, 30.08.2017 
    Nr. 111 
     6. ex/Tehnored.  T.L. 
    La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 



ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ai  investiției  “ Reabilitare Alee 
Mihai Bravu “   

 
Potrivit prevederilor art. 3 , alin 1 din Carta europeana a autonomiei locale , adoptata 

la Strasbourg la 15octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 “ prin autonomie locala 
se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a 
solutiona si de a gestiona, in cadrul legii , in nume propriu si in interesul populatiei locale , o 
parte a treburilor publice “; 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 

 Avand in vedere :  
 -Expunerea de Motive a Primarului  orasului Mizil nr. 25911/29.08.2017  ; 
-referatul nr. 25834/28.08.2017 intocmit de catre dl. Cochirleanu Valeriu –Inspector 

Investitii  si d-na Dinu Daniela –director economic   prin care  propune initierea unui proiect 
de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai  investitiei „ Reabilitare 
Alee Mihai Bravu „ cu sursa de finantare de la bugetul local al orasului Mizil ; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; 
-H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 

locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
ART.1 (1) Se aproba  investitia „ Reabilitare Alee Mihai Bravu si indicatorii tehnico-

economici conform devizului general anexat , dupa cum urmeaza : 
-valoarea investitiei este de 107.001 lei inclusiv TVA , din care C+M 85.237,32 lei ;  
(2)  Sursa de finantare a investitiei  se asigura din  bugetul local al orasului Mizil . 
ART.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Directia Economica si 

Serviciului dezvoltare , investitii , achizitii , mediu si proiecte europene din cadrul Primariei 
orasului Mizil .  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
    H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea  participarii echipelor  de handbal Junior 3 Baieti ( 13-14 ani ) si 
Junior 4 Fete  ( 12-13 ani ) la Campionatele Republicane de Handbal in perioada 2017-

2018  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 

 Avand in vedere :  
- referatul nr. 243/25.08.2017  întocmit de presedintele CSO Mizil- dl.  Mareş Cătălin,  

privind aprobarea participarii celor doua echipe de handbal Junior 3 Baieti si Junior 4 Fete la 
Campionatele Republicane de handbal in perioada 2017-2018   ; 

- Hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 28/26.03.2009  privind înfiinţarea Clubului 
Sportiv Orăşenesc Mizil; 
 În cf. cu prevederile : 

- Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
- O.UG  nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr. 69/2000 ; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
Art. 1 –  (1) Se aprobă participarea  echipelor  de handbal Junior 3 Baieti ( 13-14 ani ) 

si Junior 4 Fete ( 12-13 ani ) la Campionatele Republicane de Handbal  organizate de 
Federatia Romana  de Handbal ȋn perioada 2017-2018.   
 (2) Echipa de handbal  CSO  Mizil Junior 3  Baieti va fi pregătită şi antrenată de dl. 
Profesor/antrenor  Moise Marian,  care va reprezenta aceasta echipa  în competiţiile  oficiale 
şi în relaţiile cu Federatia Romana de Handbal .  
 (3) Echipa de handbal CSO  Mizil Junior 4 Fete  va fi pregătită şi antrenată de d-na  
antrenor Sandu Andreea Alexandra , care va reprezenta aceasta echipa  în competiţiile  
oficiale şi în relaţiile cu Federatia Romana de Handbal .   

Art.2. – Finanţarea cheltuielilor ocazionate de activitatea echipelor  de handbal  din 
cadrul CSO Mizil pentru anul 2017  se va face in limita bugetului de venituri si cheltuieli 
aprobat .  

Art.3. – Clubul Sportiv Orăşenesc Mizil şi Direcţia economică din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 19764/2006 

incheiat intre Orasul Mizil si SC OLFI SRL  
 
Potrivit prevederilor art. 3 , alin 1 din Carta europeana a autonomiei locale , adoptata 

la Strasbourg la 15octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 “ prin autonomie locala 
se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a 
solutiona si de a gestiona, in cadrul legii , in nume propriu si in interesul populatiei locale , o 
parte a treburilor publice “; 
 Consiliul Local al orasului Mizil intrunit in sedinta ordinara in data de 30.08.2017; 

Avand in vedere :  
  -Expunerea de Motive a Primarului  orasului Mizil nr.25912/29.08.2017    ; 

-Hotararea Consiliului Local Mizil nr. 117 /24.07.2008 privind modificarea 
contractului de concesiune nr. 19764/27.12.2006 incheiat intre Consiliul Local Mizil si SC 
OLFI SRL; 

-procesul verbal al sedintei din data de 27.07.2017 ; 
- cererea nr. 25829/28.08.2017 a asociatilor societatii  SC OLFI LUP SRL Mizil ; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ; 
In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale  ; 

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

       H O T Ă R Â R E 
ART.1 Aproba modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 

19764/2006 incheiat intre orasul Mizil si SC Olfi SRL, conform anexei nr. 1 ce face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

ART.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul orasului Mizil si 
Directia Economica . 

ART. 3 Prezenta hotarare se va comunica Directiei Economice , Biroului Impozite si 
taxe si Institutiei Prefectului judetului Prahova , de catre consilierul juridic al Consiliului 
Local Mizil .   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 H O T Ă R Â R E 

Privind rectificarea bugetului local al orasului Mizil pe anul 2017  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2017; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului orasului Mizil ; 
- Raportul de specialitate nr. 26070/30.08.2017   întocmit de Direcţia 

economică, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mizil pe anul 2017; 

-Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 137/2017 ; 
În conformitate cu prevederile : 

   -  Legii nr. 6/2017  – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ; 
  - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si  

completată ; 
    - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea 

administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 
2017, conform anexelor 1,2,3 si 4 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice si 
Institutiei Prefectului judetului Prahova de catre  consilierul juridic al 
Consiliului Local Mizil. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
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    H O T Ă R Â R E  

PPrriivviinndd  aassoocciieerreeaa  OOrraaşşuulluuii  MMiizziill  ccuu  JJuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzăărriiii  
uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc 

  
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017; 

 Avand in vedere :  
 - Expunerea de Motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 137/2017  privind asocierea Judeţului 
Prahova cu localităţi din judet, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe 
anul 2013 în vederea realizării unor obiective de interes public; 

În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 36 alin (7) lit. a), c) şi art.91 alin (6) 
lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 

locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului 
Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova în vederea  achizitionarii 
de spatii frigorifice , boilere electrice, mobilier adecvat la nivelul blocului alimentar , 
achizitionare plita pentru gatit,inlocuirea instalatiei sanitare , inlocuirea tamplariei de lemn cu 
tamplarie PVC ,   precum si  dotarea  cabinetului medical  pentru Gradinita cu Program 
prelungit nr. 5 din orasul Mizil ,  a cărei valoare este în sumă de 50.000lei, din care suportată 
de Consiliul Judeţean Prahova pe bază de parteneriat în sumă de 45.000  lei, diferenţa în sumă 
de 5.000 lei  suportata din bugetul local al oraşului Mizil . 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin , pentru  
semnarea contractului  de asociere cu Consiliul Judeţean Prahova. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Consiliului Judetean Prahova si Direcţiei 
economice din cadrul Primăriei Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
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ROMÂNIA 
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H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil   în Consiliile de 

Administraţie şi  în Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul  
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil  pentru anul 

şcolar 2017 – 2018 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar ; 
 -art. 96, alin (2) , lit. b) din  Legea educatiei nationale nr.1/2011; 
- prevederile Ordinului 5115/2014 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  
- Ordinul MECTS nr.4619/2014 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap.II, art. 
4, modificat și completat prin Ordinul MEN 3160/2017; 

- art. 11, alin (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 – privind asigurarea calităţii 
educaţiei; 

 adresele   unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil  prin care 
solicita numirea in Consiliul de administratie a reprezentantilor Consiliului Local si al 
Primarului orasului Mizil si in Comisia  pentru evaluarea si asigurarea calitatii; 

 avizele comisiilor de spacialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă 
prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil şi reprezentanţi 
Primarului Oraşului Mizil în Consiliile de administraţie al unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil pentru anul scolar 2017-2018, după cum 
urmează: 

 Unitatea de învăţământ 
preuniversitar 

Reprezentantul Consiliului local 

1. Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu” 
Mizil 

1. MOISE MARIAN 
2. MASTRAGOCIU RADU 
3. RADU EDUARD 

2. Liceul Tehnologic “Tase 
Dumitrescu” Mizil 

1. IRIMIA GHEORGHE - MARIAN 
2. ALEXE ILIE 

3. Şcoala gimnazială Nr.1 1. MILITARU VALENTIN - MIHNEA 
2. STOICESCU ȘTEFAN 

4. Şcoala gimnazială “Sfântul Nicolae” 
Mizil 

1. CRĂCIUN NICOLAI 
2. IACOB DAN 



5. Şcoala gimnazială “Sfânta Maria” 
Mizil 

1. DUMITRU OANA - FILOFTEIA 
2. STOICA ANDREEA - IULIANA 

6. Gradiniţa cu program prelungit nr. 5 1. PAȘOL NICOLAI 
2. MINEA CLAUDIU-REMUS 

           
 Art.2. Se desemneaza reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil în Comisiile 

pentru evaluarea  si  asigurarea calităţii din cadrul unitatilor de învăţământ preuniversitar de stat 
de pe raza oraşului Mizil pentru anul şcolar 2017-2018, după cum urmează: 
   
 

 Unitatea de invatamant 
preuniversitar 

Reprezentantul Consiliului local 

1. Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu” 
Mizil           VASILE TANIA 

2. Liceul Tehnologic “Tase 
Dumitrescu” Mizil STOICA ANDREEA - IULIANA 

3. Şcoala gimnazială Nr.1 IACOB DAN  

4. Şcoala gimnazială “Sfântul Nicolae” 
Mizil STOICESCU ȘTEFAN 

5. Şcoala gimnazială “Sfânta Maria” 
Mizil MANDALAC FLORIN 

6. Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 MASTRAGOCIU RADU 
 
           Art.3. – Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri se abrogă. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe 
raza oraşului Mizil şi persoanelor prevăzute la art. 1 şi 2, de către consilierul juridic al 
Consiliului Local. 
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                H O T Ă R Â R E 

privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică de nivel 
superior existente în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Mizil 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a D-lui. Primar; 

 - Referatul nr. 27.775/21.09.2017, întocmit de Dna.Comănescu Mihaela- consilier 
în cadrul Compartimentului resurse umane, prin care solicită Consiliului Local Mizil, 
transformarea funcţiei publice vacante de consilier, grad asistent, din cadrul Serviciului 
dezvoltare,investiții, achiziții, mediu și proiecte europene în consilier, grad profesional 
superior; 

 - În conformitate cu prevederile art. 107  alin.(2), lit.b) din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art. 36, alin 3, lit. B și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – 
legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

              
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de consilier, grad asistent, 
în consilier grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare, investiții, 
achiziții, mediu și proiecte europene din aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 
Mizil, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art.2. Biroul resurse umane, biroul buget – contabilitate din aparatul propriu de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
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H O T Ă R Â R E 
privind înregistrarea în proprietatea  privată al Oraşului Mizil a suprafeţei de teren 

de 228 mp situat în Mizil, Tarla 43, parcela 1502/1 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
- referatul nr. 27684/21.09.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin – referent de 
specialitate Biroul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului 
Mizil, prin care solicită înregistrarea în evidenţele patrimoniului privat al Oraşului Mizil 
a suprafeţei de teren de 228 mp situată în Mizil, Tarla 13, parcela 1502/1; 
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică. 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art. 36, alin. 2), lit. c) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – 
legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. (1) Se aprobă înregistrarea în evidenţele proprietăţii private a Oraşului 
Mizil a suprafeţei de teren de 228 mp, situată în Mizil, Tarla 13, Parcela 1502/1. 

(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului 

prevăzut la art.1, la OCPI Prahova. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza 

compartimentele specializate: Urbanism, Patrimoniu, Cadastru, Achiziţii publice şi 
Direcţia economică. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                     Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                       Alexe Ilie                                                    jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 Mizil, 28.09.2017 

    Nr. 123 
 6.ex/Tehnored.  T.L. 

      La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
      Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
       

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ”Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru 

Orașul Mizil” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
 Având în vedere: 
 Având în vedere referatul nr. 27.794/22.09.2017 întocmit de Șef serviciu 
DIAMPE , Petronela Sturz prin care solicită aprobarea Programului de Îmbunătățire a 
Eficienței Energetice pentru Orașul Mizil”; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, 
Capitolul IV, programe de măsuri, art.9, alin.(20); 
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei 
publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local 
al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă ”Programul de Îmbunătățiri a Eficienței Energetice pentru Orașul 

Mizil”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul 

Dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene. 
Art.3. Prezenta se comunică Primarului Orașului Mizil, Serviciului DIAMPE de 

către consilierul juridic al Consiliului Local. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                   Alexe Ilie                                                        jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 

 Mizil, 28.09.2017 
    Nr. 124 
                   6. ex/Tehnored.  P.V. 
               La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
               Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru” și o abținere  

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor 
tehnico-economici, a investiţiei ”Creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic 
”Grigore Tocilescu” Mizil”, propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  
Operaţiunea B Clădiri publice 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.09.2017; 
 Având în vedere: 
 -  expunerea de motive nr. 27.836/22.09.2017 a D-lui. Negraru Silviu – Călin, 
Primarul Orașului Mizil; 

 referatul nr. 27.795/22.09.2017 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE 
la Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
(faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea 
sumară a investiţiei ”Creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic ”Grigore 
Tocilescu” Mizil”, propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice. 

  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45 și art.115, 

alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă 
prezenta: 

  H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică (faza DALI) şi indicatorii 
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei ”Creșterea 
eficienței energetice la Liceul Teoretic ”Grigore Tocilescu” Mizil”, propusă a fi 
realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri 
publice.  

 



 
Art.2. Se aprobă principalii indicatorii  tehnico- economice pentru obiectivul de 

investiţii , după cum urmează: 
            a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general; 

 Total valoare investitie inclusiv TVA: 3.022.900 lei, din care TVA 472.286 lei; 

 Valoarea totală a investiţiei fără TVA: 2.550.614 lei; 

 Valoare construcţii-montaj: 

 Din care C+M inclusiv TVA: 1.566.067 lei, din care TVA 250.044 lei  

 Valoarea totală C+M fără TVA: 1.316.023 lei. 

            b)  Durata estimata de realizare a lucrarilor  

           Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de cca 16 luni. 

 Art.3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul 
Oraşului Mizil prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Orasului Mizil şi 
Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                  Alexe Ilie                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 

 Mizil, 28.09.2017 
    Nr. 125 
                    7. ex/Tehnored.  P.V. 
                La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
                Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-

economici, a investiţiei ”Creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” 
Mizil”, propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 27837/22.09.2017 a Primarului Orașului Mizil, Nwgraru 
Silviu – Călin; 

  -referatul nr. 27.796/22.09.2017 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE la 
Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiţiei ”Creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, 
propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45 și art.115, alin. 
(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
          H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico-
economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei ”Creșterea eficienței 
energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, propusă a fi realizată printr-un 
proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1  – 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  

Art.2. Se aprobă principalii indicatorii  tehnico- economice pentru obiectivul de 
investiţii, după cum urmează: 
a)indicatori maximali în conformitate cu devizul general; 
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 6.969.992 lei 
din care C+M (lei cu TVA):4.553.184 lei 
valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 5.863.856 lei 
din care C+M (lei fără TVA): 3.826.205 lei 



 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă: 

INDICATORI Valoare la 

începutul 

perioadei de 

implementare 

Valoare la sfârşitul 

perioadei de 

implementare  

Rezultat imediat (direct)   

Clădire reabilitată din punct de vedere 

energetic 
0 1 

Instalații termice reabilitate 0 1 

Instalații sanitare reabilitate 0 1 

Instalații de ventilație reabilitate 0 1 

Instalații electrice reabilitate 0 1 

Realizare rampe acces persoane cu 

dizabilitati 
0 2 

Rezultate induse (indirecte)    

Economie la factura energetică -  

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Indicatorii de realizare/de proiect după implementarea măsurilor de creștere a eficienței 

energetice (utilizând RES) 

  

Indicatori de realizare/ de proiect   

Indicator  

(exemplu) 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

finalul implementării 

proiectului  

Reducere   

Valoare % 

  

Scăderea anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră 

[echivalent to CO2/an ] 

247.80 133.85 113.95 45.98% 

  



Scăderea consumului anual 

de energie primară 

[kWh/an] 

1,418,406 385,668 1,032,738 72.81% 

  

Scăderea consumului anual 

specific de energie primară 

pentru încălzire din surse 

neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

701.92 139.96 561.96 80.06% 

  

Scăderea consumului anual 

de energie finală din surse 

neregenerabile 

[tep] 

97.905 27.71 70.19 71.69% 

  

 

 

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței 

energetice (fara utilizare RES) 

 

Indicatori de realizare/ de proiect 

Indicator  

(exemplu) 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului  

Reducere 

Valoar

e 
% 

Scăderea anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră 

[echivalent to CO2/an ] 

247.80 0.00 247.80 100.00% 

Scăderea consumului anual 

de energie primară 

[kWh/an] 

1418406 581639 
83676

8 
1 

Scăderea consumului anual 

specific de energie primară 

pentru încălzire din surse 

701.92 179.65 522.26 74.41% 



neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

Scăderea consumului anual 

de energie finală din surse 

neregenerabile[tep] 

97.905 38.37 59.53 60.81% 

 

Indicatori de proiect 

[kWh/an] 

Consum anual de energie 

primara folosind surse 

regenerabile, din care: 

106,997 

 - pentru încălzire 44,936 

 - pentru acm 43,850 

 - electric (pentru 

iluminat) 
18,210 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 31 luni, din care: 

 - 8 luni până la semnarea contractului de finanţare;  

 - 23 luni perioada de implementare a proiectului, din care 10 luni execuţie lucrări. 

 Art.3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului 
Mizil prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului 
Mizil pentru comunicare. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                   Alexe Ilie                                                        jr. Tănase Loredana Marcela  

   
  
 
 
 Mizil, 28.09.2017 

    Nr. 126 
                    7. ex/Tehnored.  P.V. 
                La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
                Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-

economici, a investiţiei ” Creșterea eficienței energetice în Ambulatoriului Spitalului Orășenesc 
”Sfânta Filofteia” Mizil”, propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017; 
Având în vedere: 
-expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 

 - referatul nr. 27.797/22.09.2017 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE la 
Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiţiei ”Creșterea eficienței energetice în Ambulatoriul Spitalulului Orășenesc ”Sfânta 
Filofteia” Mizil”, propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  

 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) , art. 45 și art.115, alin. 

(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico-
economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei ” Creșterea eficienței 
energetice în Ambulatoriului Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, propusă a fi 
realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 



prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Domeniul major 
de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 
și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  

Art.2. Se aprobă principalii indicatorii  tehnico- economice pentru obiectivul de 
investiţii, după cum urmează: 
a) indicatori maximaliîn conformitate cudevizul general; 

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 6.278.783  
din care C+M (lei cu TVA):4.265.657 
valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 5.282.584 
din care C+M (lei fără TVA): 3.584.586 

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă: 

INDICATORI Valoare la 

începutul 

perioadei de 

implementare 

Valoare la sfârşitul 

perioadei de 

implementare  

Rezultat imediat (direct)   

Clădire reabilitată din punct de vedere 

energetic 
0 1 

Instalații termice reabilitate 0 1 

Instalații sanitare reabilitate 0 1 

Instalații de ventilație reabilitate 0 1 

Instalații electrice reabilitate 0 1 

Realizare rampe acces persoane cu 

dizabilitati 
0 2 

Rezultate induse (indirecte)    

Economie la factura energetică - 86 % 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței 

energetice (utilizand RES) 

Indicatori de realizare/ de proiect 



Indicator  

(exemplu) 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului  

Reducere 

Valoare % 

Scăderea anuală estimată 

a gazelor cu efect de seră 

[echivalent to CO2/an ] 

159.24 65.79 93.44 58.68% 

Scăderea consumului 

anual de energie primară 

[kWh/an] 

751,896 111,204 640,692 85.21% 

Scăderea consumului 

anual specific de energie 

primară pentru încălzire 

din surse neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

486.80 77.62 409.18 84.06% 

Scăderea consumului 

anual de energie finală 

din surse neregenerabile 

[tep] 

53.061 11.19 41.87 78.90% 

 

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței 

energetice (fara utilizare RES) 

 

Indicatori de realizare/ de proiect 

Indicator  

 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului  

Reducere 

Valoar

e 
% 

Scăderea anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră 
159.24 0.00 159.24 

100.00

% 



[echivalent to CO2/an ] 

Scăderea consumului anual 

de energie primară 

[kWh/an] 

751896 268517 
48337

9 
64% 

Scăderea consumului anual 

specific de energie primară 

pentru încălzire din surse 

neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

486.80 100.16 386.64 79.42% 

Scăderea consumului anual 

de energie finală din surse 

neregenerabile[tep] 

53.061 18.50 34.56 65.14% 

 

Indicatori de proiect 

Indicatori de proiect 

[kWh/an] 

Consum anual de energie 

primara folosind surse 

regenerabile, din care: 

56,560 

 - pentru încălzire 20,372 

 - pentru acm 24,548 

 - electric (pentru 

iluminat) 
11,640 

 

 

              d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 31 luni 

din care: 

- 8 luni până la semnarea contractului de finanţare;  

- 23 luni perioada de implementare a proiectului, din care 10 luni execuţie lucrări. 

 



 Art.3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului 
Mizil prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului 
Mizil pentru comunicare. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                  Alexe Ilie                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 
 
 Mizil, 28.09.2017 

    Nr. 127 
      7. ex/Tehnored.  P.V. 
   La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
     Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2017 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.09.2017; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 

 - Raportul de specialitate nr. 28.171/27.09.2017 întocmit de Direcţia economică, 
prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe 
anul 2017; 

 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 pentru aprobarea bugetului de 
stat pe anul 2017, a Ordonanței Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi  completată; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  



 În temeiul art 36 alin (4), art. 45, alin. (2), lit a) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2017, 

conform anexei  1,2 și 3,  parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 

consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                  Alexe Ilie                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
  
Mizil, 28.09.2017 

    Nr. 128 
       7. ex/Tehnored.  P.V. 
     La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
     Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru” și o abținere 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 1.185 m2 situat în 
intravilanul orasului Mizil, str. Tohani, nr. 57 , teren ce  aparţine domeniului privat 

al oraşului Mizil  
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 

 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 
- cererea nr. 19.813/25.05.2017 a D-nei. Roth Daniela cu domiciliul în Orașul Mizil, 
nr.57  prin care solicită cumpărarea terenului situat în oraşul Mizil, str. Tohani, nr.57 în 
suprafaţă de 1185m2 pe care îl deţine în concesiune conform contractului nr. 
2194/01.11.2007; 
- referatul nr. 20.888/14.06.2017, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de 
specialitate patrimoniu prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 1185 mp, 
după înscrierea în cartea funciară; 



 - extrasul de carte funciară a terenului din str.Tohani, nr.57, în suprafaţă de 1185 mp 
înregistrat în cartea funciară nr. 22252 a  Oraşului Mizil, având nr. Cadastral 22252; 
- discuțiile purtate în ședința din data de 27.06.2017; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art. 45, alin 1şi 3; art.115, alin. (1) lit.b) și art. 123, alin. 1, 3, 4, din 
Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului ce aparţine domeniului 
privat al oraşului Mizil, teren în suprafaţă de 1.185m2  situat în intravilanul oraşului 
Mizil, str. Tohani, nr.57, delimitat conform schiţei anexa 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre, înscris în cartea funciară sub nr. 22.252 a unitătii administrativ teritoriale Mizil 
cu numarul cadastral 22.252. 

Art.2. În termen de 15 zile de la notificarea scrisă a Hotărârii Consiliului Local 
Mizil cu privire la vânzarea terenului descris la art. 1, proprietarul construcţiei, respectiv 
Dna. Roth Daniela, va exercita dreptul de preemţiune prevăzut de art. 123 alin. 3-4 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre.  
Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea  terenului prevăzut la 

art.1,  va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, prin raportul de 
evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin 

afişare la sediul Primăriei Orasului Mizil. 
Art.6.Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – 

cumpărare cad în sarcina adjudecătorului licitaţiei vânzării terenului. 
Art.7. Biroul Patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de evaluare 

şi de organizare a licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la 
vânzare prin licitaţie publică. 

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 7, de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                 Alexe Ilie                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 



 Mizil, 28.09.2017 
    Nr. 129 
     8. ex/Tehnored.  P.V. 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
      Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea  participării D-lui. Tița Ion ca antrenor al echipei de handbal 
Junior 4 Baieti  la Campionatele Republicane de Handbal în perioada 2017-2018  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.09.2017; 
 Având în vedere: 

- referatul nr. 280/25.09.2017  întocmit de presedintele CSO Mizil- dl.  Mareş 
Cătălin,  privind aprobarea ca D-lui. Tița Ion să facă parte din lotul antrenorilor de 
handbal la J4 alături de ceilalți antrenori; 

- Hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 28/26.03.2009  privind înfiinţarea Clubului 
Sportiv Orăşenesc Mizil; 
 În cf. cu prevederile : 

- Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 



- O.UG  nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000 ; 

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei 
publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local 
al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1 – Se aprobă participarea D-lui. Tița Ion să facă parte din lotul antrenorilor 
de handbal al CSO Mizil Junior 4 Băieți, alături de Dl. Moise Marian și Dna. Sandu 
Andreea Alexandra și să  reprezinte această echipă în competiţiile oficiale şi în relaţiile 
cu Federatia Romana de Handbal. 

Art.2. – Clubul Sportiv Orăşenesc Mizil şi Direcţia economică din cadrul 
Primăriei Oraşului Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                  Alexe Ilie                                                      jr. Tănase Loredana Marcela  

   
  
 
Mizil, 28.09.2017 

    Nr. 130 
      7. ex/Tehnored. P.V. 
      La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
     Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E  
pprriivviinndd  îînncchheeiieerreeaa  uunnuuii  ppaarrtteenneerriiaatt  îînnttrree    OOrraaşşuull  MMiizziill  şşii  SS..CC  EEuurroottrraavveell  SSRRLL  

pprriivviinndd  ddeessffăăssuurraarreeaa  mmaanniiffeessttăărriilloorr  pprriilleejjuuiittee  ddee  ””SSeerrbbăărriillee  TTooaammnneeii  MMiizziilleennee””,,  
EEddiițțiiaa  aa  XXIIVV--aa  

  
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  

28.09.2017; 
   Având în vedere: 

- Expunerea de motive a d-lui Primar al orasului Mizil ; 
      - adresa nr. 28.257/28.09.2017 a S.C Eurotravel SRL prin care solicită încheierea 
unui parteneriat privind mesfăşurarea manifestărilor prilejuite de Zilele oraşului Mizil în 
perioada 06-08.10.2017; 



 În temeiul art. 45, alin 2), lit.f) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – 
legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Orasul Mizil şi S.C Eurotravel 

SRL privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de ”Serbările Toamnei 
Mizilene”, Ediția a XIV-a, în perioada 06, 07, 08.10.2016. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil, Negraru Silviu – Călin, pentru  
semnarea contractului de parteneriat cu S.C. Eurotravel SRL Ploieşti. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Alexe Ilie                                                      jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 

 Mizil, 28.09.2017 
    Nr. 131 
      6. ex/Tehnored. P.V. 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
               Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea unui schimb de terenuri între Orasul Mizil si SC SELEN SERV SRL 

 
Potrivit prevederilor art. 3 , alin 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 “prin 
autonomie locala se înțelege dreptul și capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei 
publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, în nume propriu și în 
interesul populației locale, o parte a treburilor publice“; 
 Consiliul Local al orașului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 

Avand in vedere :  
  -Expunerea de Motive a Primarului  orasului Mizil nr.28276/28.09.2017; 



-procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local Mizil; 
- solicitarea  nr. 21011/16.06.2017 a SC SELEN SERV SRL; 
-referatul nr. 27803/22.09.2017 intocmit de catre Secretarul orasului Mizil ; 
-raportul de specialitate nr. 27938/25.09.2017 intocmit de dl. Elisei Constantin –

referent de specialitate in cadrul Primariei orasului Mizil ; 
-rapoartele de evaluare nr. 27858/25.09.2017 si 27859/25.09.2017 intocmite de 

catre SC BOG EXPERT SRL , expert evaluator Maghiar Ioan ; 
In conformitate cu prevederile art121, alin (4)  din Legea administratiei publice 

locale; 
In temeiul art 123, alin (1) din  Legea nr. 215/2001-privind  administratia publica 

locala , republicată,cu modificarile si completarile ulterioare , Consiliului Local al 
oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
Art.1 - Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri, între Oraşul Mizil, 

reprezentat prin Consiliul local al oraşului Mizil, pe de o parte și SC SELEN SERV SRL 
Mizil, reprezentat de catre administrator Nastase Constantin, pe de altă parte, după cum 
urmează: 

- Oraşul Mizil  dă în schimb, fără plată de sultă, SC SELEN SERV SRL , terenul 
proprietate privată a oraşului Mizil, înscris în C.F. nr 20606 a orasului Mizil, cu 
nr.cadastral 22344, situat in intravilanul orasului Mizil, strada Blajului, nr. 5 A, judetul 
Prahova,  tarlaua 55, parcela CC 1790, în suprafaţă de 28  m.p.,  având valoarea de piaţă 
estimată la suma de 1712 lei, cota întreagă de proprietate de 1/1 părţi din terenul în cauză 
şi primeşte în schimb, de la SC SELEN SERV SRL, tot fără plată de sultă, terenul 
proprietatea acestuia, înscris în C.F. nr. 20207 a orasului Mizil ,  cu nr cadastral 22360, 
Tarlaua 55, parcela CC 1790, în suprafaţă de 46  m.p., situat in intravilanul orasului 
Mizil , str. Cuza Voda, nr. 4,  având valoarea de piaţă estimată la suma de 2813  lei , cota 
întreagă de 1/1 părţi a societatii. 

 
 
Art.2 – Rapoartele de evaluare ale celor două terenuri ce formează obiectul 

schimbului aprobat conform art.1, întocmite de evaluatorul autorizat dl.   Maghiar Ioan, 
însuşite de către consiliul local şi anexate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 . Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu 
semnarea contractului în formă autentică la notarul public se împuterniceşte Primarul 
oraşului Mizil .  

Art. 4  Prezenta hotarare se comunica, Biroului Patrimoniu si Serviciului Cadastru  
Agricultura si Registru Agricol  si  SC SELEN SERV de catre consilierul juridic al 
Consiliului Local Mizil . 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                   Alexe Ilie                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  



    
 
 
 Mizil, 28.09.2017 
    Nr. 132 
      8. ex/Tehnored.  P.V  
     La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
       Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind completarea și modificarea domeniului public al Orașului Mizil 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017; 

 Având în vedere: 
- referatul nr.28.202/27.09.2017 întocmit de Sturz Petronela – Șef serviciu DIAMPE prin 

care solicită aprobarea Consiliului Local privind corectarea informațiilor din HG nr. 515/2009, 
privind atestarea domeniului public al Orașului Mizil în acord cu extrasele de carte funciară 
pentru imobilele: Spitalul Orășenesc Mizil, Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Mizil și Liceul 
Teoretic Grigore Tocilescu Mizil; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 
completările ulteioare; 



- prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 -prevederile art.36, lit.c) din Legea nr. 215/ 2001, legea administrației publice locale, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (3) și ale art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea 
administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului 
Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

       
H O T Ă R Â R E 

 
  Art.1. Se aprobă modificarea și completarea domeniului public al Orașului Mizil, 
în acord cu extrasele de carte funciară pentru imobilele situate în Mizil, str.Mihai Bravu, 
nr.114, din str. Spitalului, nr.21 și din str. Nicolae Bălcescu, nr. 111-113, după cum 
urmează: 
 

Nr.crt 
Codul de 
clasificare 

Denumirea 

 bunului 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau al dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

- lei  

Situaţia juridică actuală 

 

1 1.6.2 Clădire – săli de 
clasă  

Str. Nicolae Bălcescu,  
nr. 111-113 
Sc=436 mp 

2000 3485270 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

2 1.6.2  Clădire – săli 
de clasă  

Str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 111-113  
Sc= 273 mp  

2000  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

3 1.6.2 Clădire  anexă – 
centrală termică 

Str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 111-113  
Sc=56 mp  

  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

4 1.6.2 Sala de sport  
Str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 111-113  
Sc= 169 mp  

2000 19337 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 



5 1.6.2 Clădire – săli de 
clasă  

Str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 111-113  
Sc= 234mp  

  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

6. 1.6.2 Clădire – săli de 
clasă  

Str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 111-113  
Sc= 255mp  

  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

7. 1.6.2  Clădire – săli de 
clasă  

Str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 111-113  
Sc= 293mp  

  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

8 1.6.8  Teren  

Str. Nicolae Bălcescu, 
nn. 111-113  

S = 5.945 mp 

2000 67291 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

9.  1.6.2 
Clădire spital  

pavilion central 
Str. Spitalului, nr. 21 
Sc=1651mp  

2000 1140225 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

10. 1.6.2 Laborator 
radiologie  

Str. Spitalului, nr. 21 
Sc= 134mp  

2000 95506 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

11 1.6.2 Garaj salvare  
Str. Spitalului, nr. 21 
Sc= 169 mp 

2000 53872 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

12 1.6.2  Pavilion 
administrativ  

Str. Spitalului, nr. 21 
Sc=201 mp  

2000 453883 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 



13 1.6.2 Centrală termică 
Str. Spitalului, nr.21  
Sc= 94 mp  

2000 102105 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

14 1.6.2 Spălătorie  
Str. Spitalului, nr. 21 
Sc= 167 mp  

2000 10457 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

15 1.6.2 Morga 
Str. Spitalului, nr. 21 
Sc= 38 mp 

2000 2790 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

16 1.6.2  
Pavilion 

obstetrică – 
ginecologie  

Str. Spitalului, nr. 21 
Sc= 231 mp 

2000 178960 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

17 1.6.8 Teren spital 
orăşenesc 

Str. Spitalului, nr.21  

S = 17.524 mp 

2000 265978 Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

18 1.6.2 Cădire 
policlinică  

Str. Mihai Bravu, nr. 
114, 

Sc= 635 mp 

2000 303535 Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

19 1.6.8 Teren 
Ambulatoriu 

Str. Mihai Bravu, 
nr.114 

S = 1152 mp 

2000 15450 Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

  
 Art.2. Biroul patrimoniu va face demersurile necesare pentru îndeplinirea 
procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Prahova, pentru modificarea 
corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 515/2009. 
   



 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică de către consilierul juridic al Consiliului 
Local Mizil, Biroului Patrimoniu și Biroului buget – contabilitate în vederea punerii ei în 
executare. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                               SECRETAR, 
                  Alexe Ilie                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 
 
 
          Mizil, 28.09.2017 
          Nr. 133 
              7. ex/Tehnored.  P.V. 
              La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
              Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2017 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 17.10.2017; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar ; 
- Raportul de specialitate nr. 29.545/17.10.2017 întocmit de Direcţia economică, prin 

care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 
2017; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 pentru aprobarea bugetului de stat pe 
anul 2017, a Ordonanței Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2017, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi  completată; 

 avizul comisiei de spacialitate a  Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art 36 alin (4)  si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea nr.215/2001 – legea 

administraţiei publice locale, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
  

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2017, 
conform anexei  1,2 și 3,  parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
               Crăciun Nicolai                                                      jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 

 Mizil, 17.10.2017 
    Nr. 134 
                    10. ex/Tehnored.  PV. 
                La şedinţa au fost prezenţi 10 consilieri  
                Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
               
                H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție DALI 
(actualizare) şi a indicatorilor tehnico-economici, a investiţiei ” Modernizare străzi din 

pământ, județul Prahova” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 17.10.2017; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a D-lui. Primar; 

 - referatul nr. 29.602/17.10.2017 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE la 
Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenție DALI(actualizare) şi a indicatorilor tehnico-economici a investiţiei ”Modernizare 
străzi din pământ în orașul Mizil, jud. Prahova”. 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei publice 
locale , adoptă prezenta: 

              
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenție DALI (actualizare) şi 
indicatorii tehnico-economici, a investiţiei ”Modernizare străzi din pământ, județul 
Prahova” , după cum urmează: 
    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general 
 Valoare totală fără TVA: 11.405.062 lei 
  din care C+M: 9.846.119 lei 
 Valoarea totală inclusiv TVA: 13.551.444 lei 
  din care C+M: 11.716.882 lei 
 

Eșalonarea investiției (INV./C+M) 
ANUL Valoarea inclusiv TVA 
ANUL I  
INV. 769.110,00 
C+M 92.620,00 
ANUL II  
INV. 6.190.392,00 
C+M 6.038.657,00 
ANUL III  
INV. 6.591.942,00 
C+M 5.585.605,00 

 
 



        b)Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități 
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare 

Principalii indicatori minimali: 
desfacere structură beton 45,00 mp 
decapare îmbrăcăminte bituminoasă 1.272,00 mp 
săpătură 41.551,00 mc 
nivelare și compactare 43.203,00 mp 
balast – strat de formă 6.462,45 mc 
balast 11.475,00 mc 
piatră spartă 8.616,60 mc 
binder 5.010,81 tone 
uzură 43.083,00 mp 
cămin geiger 251 buc. 
demolare trotuare 2.353 mp 
borduri top A 14.842,00 ml 
borduri tip B 16.783,00 ml 
beton de ciment C8/10 976,15 mc 
beton de ciment C16/20 1.905,60 mc 
nisip 952,80 mc 
pavele autoblocante 19.056,00 mp 
inierbare 15.617,00 mp 
pomi ornamentali 1.742,00 buc. 
ridicare la cotă canal 98 buc. 
ridicare la cotă răsuflătoare gaz 54 buc. 
semnalizare pe durata execuției 7,41 km 
marcaje longitudinale 4,43 km 
marcaje transversal 1.125,60 mp 
indicatoare rutiere 293 buc. 
limitatoare viteză 330,00 ml 

 
c)  indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 
specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții 
- Lungimea străzilor propuse în cadrul investiției – L=7.408 m; 
- Durata de realizare a invetiției = 36 luni. 
d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  
       Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni. 

 Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului 
Mizil prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului 
Mizil pentru comunicare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                 Crăciun Nicolai                                               jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 Mizil, 17.10.2017 
 Nr. 135 
  6. ex/Tehnored.  P.V 
 La şedinţa au fost prezenţi 10 consilieri  
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  finanțării proiectului ” Modernizare străzi din pământ, județul 

Prahova” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
17.10.2017; 

 Având în vedere: 
- referatul nr. 29.630/17.10.2017 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE 

la Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea finanțării proiectului 
”Modernizare străzi din pământ, județul Prahova”; 

- prevederile Ordinului nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală; 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45 și art.115, 
alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă 
prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă finanțarea proiectului ”Modernizare străzi din pământ, județul 

Prahova” , după cum urmează: 
 de la bugetul de stat: 12.177.250 lei, prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală (PNDL II) 
 de la bugetul local: 1.374.194 lei.  

 
      Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul 
dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din 
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                     Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
              Crăciun Nicolai                                                  jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 Mizil, 17.10.2017 

    Nr. 136 
 6.ex/Tehnored.  PV. 

      La şedinţa au fost prezenţi 10 consilieri  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
  

H O T Ă R Â R E 
privind  vacantarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local Mizil  

 
 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2017; 

 Având în vedere: 
 - Ordinul nr.316/03.10.2017 al Prefectului Județului Prahova privind constatarea 
încetării, dedrept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al 
D-lui. Moise Marian, membru în Consiliul Local al Orașului Mizil, 

 - prevederile art. 9, alin (2), lit. i), din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali;    

 În temeiul art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă R Â R E 
  
 

ARTICOL UNIC. Consiliul Local al Oraşului Mizil ia act şi declară vacant postul 
de consilier în Consiliul Local al Oraşului Mizil. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
               Crăciun Nicolai                                                 jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 
 

 Mizil, 31.10.2017 
    Nr. 137 
                    6. ex/Tehnored.  PV. 
                La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
                



                                                                                                 ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
               
                H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de locuinţă Oraganizaţiei 
Locale a PSD Mizil pentru sediul orgnizaţiei 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017; 

 Având în vedere: 
 - cererea formulată de către Dl. Militaru Valentin - Mihnea, Președintele interimar al 
Organizaţiei Locale PSD Mizil, cu privire la posibilitatea închirierii unui spaţiu proprietatea 
Oraşului Mizil pentru sediu al organizaţiei; 

- referatul de specialitate nr. 28.981/09.10.2017întocmit de dl. Elisei Constantin, referent de 
specialitate în cadrul Biroului Patrimoniu; 

- dispoziţiile art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/17.07.2006 republicată privind finantarea 
activităţii partidelor politice şi ale campaniilor electorale; 
Hotărărea Guvernului României nr. 310/2007 cu privire la tarifele chiriilor ce se plătesc pentru 
spaţiile cu destinaţie de locuinţă; 
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil 
, adoptă prezenta: 

              
H O T Ă R Â R E 

Art. 1. Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât acela de locuinţă, proprietate 
publică a Oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.136, în suprafaţă de 12 mp pentru 
sediul Organizaţiei Locale PSD Mizil, conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pentru spaţiul atribuit conform art. 1, Organizaţia Locală PSD Mizil va plăti chirie 
cu respectarea prevederilor legale privind închirierea spaţiilor destinate sediilor partidelor 
politice. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Impozite şi va 
stabili chiria conform HGR nr. 310/2007 şi va încheia contractul cu reprezentantul Organizaţiei 
Locale PSD Mizil. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Biroului Impozite si taxe şi Organizaţiei Locale 
PSD Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                 Crăciun Nicolai                                                      jr. Tănase Loredana Marcela  

   
    Mizil, 31.10.2017 
  Nr. 138 
  7. ex/Tehnored.  P.V 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea amplasamentului pentru staţiile mijloacelor de transport public  de 

persoane pe teritoriul Oraşului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017; 
 Având în vedere: 

- cererea nr. 25.673/23.08.2017 a S.C. ELBUS TOUR SRL cu sediul în Ploiești prin care solicită 
aprobarea pentru punctele de îmbarcare/debarcare pe raza orașului Mizil;  

- adresa nr. 28549/02.10.2017 a Comisiei Orășenești pentru Transport și Siguranța Circulației 
Rutiere; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile publice de transport public 
local, Ordinului nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 şi Hotărârii Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice; 
       - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14 , art.45 alin.3 și art.115, alin. (1) lit.b) din 
Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă următoarele staţii de îmbarcare / debarcare călători ai S.C. ELBUS TOUR 
SRL, pe teritoriul Oraşului Mizil, după cum urmează: 
A. Stații S.C. ELBUS TOUR SRL îmbarcare/debarcare călători pe sensul de mers Ploiești – Buzău 
(DN1B): 

 Stație îmbarcare/debarcare călători S.C. Relaxa S.A; 
 Stație îmbarcare/debarcare călători pe Str. Mihai Bravu, nr. 187A; 
 Stație îmbarcare/debarcare călători la S.C. Plolar SRL; 
 Stație îmbarcare/debarcare călători pe str. Mihai Bravu, nr.1 (zona Han). 

B. Stații S.C.ELBUS TOUR SRL îmbarcare/debarcare călători pe sensul de mers Buzău – Ploiești 
(DN1B): 

 Stație îmbarcare/debarcare călători pe str. Mihai Bravu, f.n (zona Han); 
 Stație îmbarcare/debarcare călători la fostul cinematograf; 
 Stație îmbarcare/debarcare călători pe str. Mihai Bravu, nr. 202 (parcarea Cimitir); 
 Stație îmbarcare/debarcare călători vis-a-vis de S.C. Relaxa S.A (aceasta nu se află pe teritoriul 

orașului Mizil, S.C Elbus se va adresa Primăriei Vadu Săpat). 
C. Stații S.C. ELBUS TOUR SRL îmbarcarea/debarcare călători în interiorul Orașului Mizil: 

 Stație îmbarcare/debarcare călători pe str. Mihail Kogălniceanu la Liceul Tehnologic Tase 
Dumitrescu; 

 Stație îmbarcare/debarcare călători str. Spitalului la intersecția cu str. G-ral. Praporgescu; 
 Stație îmbarcare/debarcare călători str.Prelungirea M.Kogălniceanu la SARA Cafe (numai 

pentru plecările din oraș); 
 Stație îmbarcare/debarcare călători str. Recoltei, intersecție DJ 102D cu DJ 100C. 



 
 Art.2. Pe data adoptării prezentei hotarâri orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  
      Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Oraşului Mizil, Comisiei orășenești 
pentru Transport și Circulației Rutiere și S.C. ELBUS TOUR SRL, prin grija consilierului  
juridic al Consiliului Local Mizil. 

      
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                     Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                 Crăciun Nicolai                                                    jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 
 
 

 Mizil, 31.10.2017 
    Nr. 139 

 7.ex/Tehnored.  P.V 
      La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
      Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
       

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 

Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2017; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a D-lui. Primar; 
- adresa nr. 7353/10.10.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura 

Primăriei Orașului Mizil sub nr. 29.086/10.10.2017 prin care solicită transformarea unui  
post de asistent medical; 

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 
prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
      - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b), art. 45 alin (1) și 
art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  
republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil 
, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil prin transformarea a 1 (un) post de  infirmieră  (poziţia 67 în statul de 
funcţii) în  1 post de infirmieră debutant; 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului 
Local Mizil. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                                 SECRETAR, 
               Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 Mizil, 31.10.2017 
 Nr. 140 
  5. ex/Tehnored.  P.V. 
  La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
  Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc “ Sfânta 

Filofteia” Mizil, judeţul Prahova 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017; 
 Având în vedere: 
 - adresa nr. 7559/18.10.2017 a Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil, înregistrată 
la Primăria Orașului Mizil sub nr. 29.753/18.10.2017 prin care solicită redenumirea 
Compartimentului de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale din structura unității în 
Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, 

  - prevederile art. 174, alin (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 36, alin. (2) litera d), ale art. 36, alin. (6) litera a), punctul 3  şi ale art. 
115 alin. (1) litera b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art. 45, alin (1) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea 

administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului 
Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

   
      H O T Ă R Â R E 

  
 Art.1. Se aprobă redenumirea Compartimentului de prevenire și control al infecțiilor 
nozocomiale în Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale aflat în 
structura organizatorică a Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în 
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                Crăciun Nicolai                                                  jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 

  Mizil, 31.10.2017 
    Nr. 141 
                    5. ex/Tehnored.  P.V. 
                La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
                Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind împuternicirea Primarului Orașului în calitate de reprezentant al Orașului Mizil 
și al Consiliului Local al Orașului Mizil în vederea încheierii unui contract de vânzare - 

cumpărare 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017; 
 Având în vedere: 
 - adresa nr. 911/18.10.2017 a BNP Stoicescu Isabela, prin care solicită numirea D-lui. 

Primar în calitate de reprezentant al orașului Mizil și al Consiliului Local Mizil în vederea 
încheierii unui contract de vânzare cumpărare cu soții Istrățoiu Emil și Istrățoiu Daniela Maria; 

 - prevederile HCL nr. 78/27.06.2017 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor 
din intravilanul oraşului Mizil în suprafaţă de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211,  
respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri  ce  aparţin 
domeniului privat al oraşului Mizil;  

 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art. 45, alin 1şi 3; art. 123, alin. 1, 3, 4, și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin în calitate 
de reprezentant al Orașului Mizil și al Consiliului Local Mizil în vederea încheierii unui 
contract de vânzare – cumpărare cu soții Istrățoiu Emil și Istrațoiu Daniela – Maria având ca 
obiect următoarele terenuri ce fac parte din domeniul privat al Orașului Mizil: 

- terenul situat în intravilanul Orașului Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.211, județul 
Prahova, Tarla 86, Parcela 2970, în suprafață de 57mp, cu numărul cadastral 22431 și înscris în 
cartea funciară nr. 22431 a UAT Mizil; 

- terenul situat în intravilanul Orașului Mizil, str. Nicolae Bălcescu, FN, județul Prahova, 
Tarla 86, Parcela 2970, în suprafață de 36mp, cu numărul cadastral 22439 și înscris în cartea 
funciară nr. 22439 a UAT Mizil; 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Orașului Mizil și BIN Stoicescu 
Isabela,  prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
               Crăciun Nicolai                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  

   
Mizil, 31.10.2017 

   Nr. 142 
      5. ex/Tehnored.  P.V. 
   La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
     Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de autorizare a construcţiilor cu destinaţie de locuinţă pentru 
cetăţenii  care au dobândit dreptul de folosinţă în condiţiile Legii nr. 15/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare pentru construcţia de locuinţe proprietate personală  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017; 
Având în vedere: 

 raportul de specialitate nr. 30.672/30.10.2017 întocmit de Dna. Radu Veronica, referent de 
specialitate în cadrul biroului de urbanism din cadrul Primăriei Oraşului Mizil prin care solicită 
prelungirea termenului de autorizare a construcţiilor cu destinaţie de locuinţă pentru cetăţenii care au 
dobândit dreptul de folosinţă în condiţiile Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare 
pentru construcţia de locuinţe proprietate personală; 

 cererile nr. 24.005/27.07.2017 a D-lui. Stanciu Florin, nr. 26.067/30.08.2017 a d-lui. Nuțu Ionuț – 
Rișcard și nr. 27.749/21.09.2017 a soților Tănase Georgiana și Tănase Florin; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art 36 alin (4), art. 45, alin. (2), lit a) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 
– legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului 
Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de autorizare a construcţiilor cu destinaţie de locuinţă 
pentru cetăţenii  care au dobândit dreptul de folosinţă, în condiţiile Legii nr. 15/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru construcţia de locuinţe proprietate personală, cu o perioadă de 1 (un) an 
de zile, de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 Art.2. În situaţia când beneficiarii care au dobândit dreptul de folosinţă, în condiţiile Legii nr. 
15/2003 cu modificările şi completările ulterioare, nu–şi obțin autorizaţiile de construire, hotărârile 
consiliului local prin care s-au atribuit dreptul de folosinţă în condiţiile Legii nr. 15/2003 sunt reziliate 
de drept. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Biroului Urbanism de către consilierul juridic al 
Consiliului Local al Oraşului Mizil.   

            
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                     Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                  Crăciun Nicolai                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  

    
 
            Mizil, 31.10.2017 
            Nr. 143 
                  7. ex/Tehnored.  P.V. 
               La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
               Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului 
Mizil   

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 

 Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr. 1473/31.10.2017 întocmit de Dl. Dragomir Ionel – Şef 

Serviciu Public de Gospodărire Comunală Mizil prin care solicită aprobarea Consiliului 
Local pentru modificarea organigramei şi statului de funcţii prin suplimentarea cu 2 
posturi de muncitori calificați la sectorul străzi. 
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art. 36, alin 3, lit. b și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 - 
legea administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobǎ modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului 
Public de Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Mizil prin suplimentarea cu 2 posturi de muncitori calificați, la sectorul ”străzi”, conform 
anexelor la prezenta hotărâre, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Prezenta hotǎrâre se comunicǎ Serviciului Public de Gospodărire Comunală 
Mizil prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                Crăciun Nicolai                                              jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 

 Mizil, 31.10.2017 
    Nr. 144 
     8. ex/Tehnored.  P.V. 
    La şedinţa au fost prezenţi 14 consilieri  
      Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind acordul pentru aprobarea contribuției de 10% din bugetul local pentru 
dotare aparatură medicală necesară Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
15.11.2017; 

Având în vedere: 
- adresa nr. 35.936/14.11.2017 a Direcției de Sănătate Publică Prahova prin care 

solicită cuantumul contribuției cu care participă autoritatea administrației publice locale 
din bugetul local pentru cofinanțare pentru sumele propuse a fi alocate din bugetul 
Ministerului Sănătății în anul 2018; 

- nota de fundamentare nr. 8233/14.11.2017 a Spitalului Orășenesc Mizil privind 
necesitatea și oportunitatea realizării de investiții noi, dotare cu aparatură medicală, 

- prevederile art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea 
nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale, Consiliului Local al oraşului Mizil  
adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

  
Art.1. (1) Se acordă aviz pentru aprobarea contribuției de 10% din bugetul local 

pentru dotare aparatură medicală necesară Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil. 
(2) Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 630.000 lei cu TVA 

inclus. 
        Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Spitalul 
Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil și Direcția economică din cadrul Primăriei Orasului 
Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
            Ciobanu Marian                                                  jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 

Mizil, 15.11.2017 
    Nr. 145 
                    7. ex/Tehnored.  PV. 
                La şedinţa au fost prezenţi 10 consilieri  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind  asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de 

investiţii “Lucrări de reparații pe strada Tohani”- Oras Mizil 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 22.11.2017; 
 Având în vedere: 
-  referatul nr. 32.416/21.11.2017 întocmit de Șef serviciu Sturz Petronela prin care solicită 

inițierea în regim de urgență a unui proiect de hotărâre pentru încheierea parteneriatului cu 
Consiliul județean și realizarea lucrărilor; 

-  Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 153/12.09.2017 privind asocierea Judeţului 
Prahova cu localităţi din judet, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova în 
vederea realizării unor obiective de interes public; 

- Expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil prin care arată că pentru realizarea unor 
lucrări de interes public în Orasul Mizil se impune necesitatea şi oportunitatea încheierii unor 
parteneriate cu Consiliul Judeţean Prahova; 

         În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 36 alin (7) lit. a), c) şi art.91 alin (6) 
lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul art. 45, alin 2), lit.f) al Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice 
locale, republicata in 2007, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean 
Prahova în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparații pe strada Tohani” a cărei valoare 
este în sumă de 448.977,99 lei, din care suportată de Consiliul Judeţean Prahova pe bază de 
parteneriat în sumă de 205.000 lei, diferenţa în sumă de 243.977,99 lei din bugetul local al 
Oraşului Mizil în anul 2017. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil, Negraru Silviu - Călin, pentru 
semnarea contractului de asociere cu Consiliul Judeţean Prahova. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
            Ciobanu Marian                                                  jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 

Mizil, 22.11.2017 
    Nr. 146 
                    7. ex/Tehnored.  PV. 
                Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizului general și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

”Lucrări de reparații pe strada Tohani”   
 

Potrivit prevederilor art. 3, alin 1 din Carta europeana a autonomiei locale , adoptata la 
Strasbourg la 15octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 “ prin autonomie locala se 
intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a 
solutiona si de a gestiona, in cadrul legii , in nume propriu si in interesul populatiei locale , o 
parte a treburilor publice “; 
 Consiliul Local Mizil ; 
 Avand în vedere :  

 -Expunerea de Motive a Primarului  orașului Mizil nr. 32.495/22.11.2017  ; 
- referatul nr. 32.418/21.11.2017 întocmit de către Șef serviciu Sturz Petronela prin care  

propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici  
pentru obiectivul „Lucrări de reparații pe strada Tohani„; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; 
-H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

In temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicată cu 
modificările şi  completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
ART.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obeictivul „Lucrări de reparații 

pe strada Tohani”, conform devizului general anexat, dupa cum urmeaza : 
- valoarea investitiei este de 448.977,99 lei;  
- indicatori:  

  lungime totală stradă: 820ml; 
 suprafață parte carosabilă: 7.180,00mp.  

ART.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcția Economică și Serviciului 
dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene din cadrul Primariei orașului Mizil. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
            Ciobanu Marian                                                  jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 

Mizil, 22.11.2017 
    Nr. 147 
                    7. ex/Tehnored.  PV. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2017 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de  

28.11.2017; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar nr. 32.944/28.11.2017 ; 
 Raportul de specialitate nr. 32930/28.11.2017 întocmit de Direcţia economică, 

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe 
anul 2017; 

 Decizia nr. 5853/24.11.2017 a Directorului DGRFP Ploiești; 
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 pentru aprobarea bugetului de stat pe 

anul 2017,  precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată 
şi  completată; 

 avizul comisiei de specialitate a  Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art 36 alin (4)  si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea nr.215/2001 – legea 

administraţiei publice locale, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
  

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2017, 
conform anexei  1,2 și 3,  parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                                   SECRETAR, 
              Crăciun Nicolai                                                 jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 
 

 Mizil, 28.11.2017 
    Nr. 148 
                    8. ex/Tehnored.  PV. 
                La şedinţa au fost prezenţi 10 consilieri  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
  

H O T Ă R Â R E 
privind constatarea ocupării locului vacant în Consiliul Local al Oraşului Mizil, în 

condiţiile legii,  de către Dl. BANU AUREL, consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Partidului Social Democrat la alegerile locale, pentru Consiliul Local 

al Oraşului Mizil din 5.06.2016   
 
 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2017; 
 Având în vedere vacantarea unui post de consilier local în Consiliul Local al 
Oraşului Mizil şi procesul verbal al Comisiei de Validare cu privire la validarea 
mandatului de consilier al Dl. Banu Aurel; 

- Adresa Partidului Social Democrat nr. 286/05.10.2017 înregistrată la Consiliul 
Local sub nr. 114/02.11.2017; 

- Dispoziţiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

În temeiul Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
  
 

 ARTICOL UNIC.  Se validează mandatul de consilier al D-lui. BANU AUREL  în 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, pe durata actualei legislaturi. 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                          SECRETAR, 
           Ciobanu Marian                                        jr. Tănase Loredana Marcela  
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                H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea Organigramei și a statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.11.2017; 
 Având în vedere: 
    - expunerea de motive nr. 32.698/23.11.2017 a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru 
Silviu -Călin; 

- adresa nr. 8165/10.11.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura  
Primăriei  Oraşului Mizil sub nr. 31.643/10.11.2017 prin care solicită suplimentarea 
organigramei și a statului de funcții cu uu post deconsilier juridic;  

- prevederile art. 15, lit. b din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de MS cǎtre autoritǎţile publice locale şi prevederile Ordinului 
MS nr. 232/2011;  

-  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art. 36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.115, alin. 
(1) lit.b) ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
legea administraţiei publice locale, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

              
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Orășenesc ”Sfânta 
Filofteia” Mizil prin suplimentarea cu un Compartiment juridic şi a statului de funcţii cu 
1 (un) post de consilier juridic debutant (studii superioare) conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului 
Local Mizil. 
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H O T Ă R Â R E 

 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 292 m2 situat în 
intravilanul orasului Mizil, str. Valea Jiului, nr. 53 , teren ce  aparţine domeniului 

privat al oraşului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  
29.11.2017; 
 Având în vedere: 
       - expunerea de motive nr. 32.701/23.11.2017 a D-lui. Negraru Silviu- Călin, 
Primarul Orașului Mizil; 

- cererea nr. 29.367/16.10.2017 a soților Mocanu Meltiade și Mocanu Lucia cu 
domiciliul în Orașul Mizil, B-dul. Gării, nr.134 prin care solicită cumpărarea terenului 
situat în oraşul Mizil, str. Valea Jiului, nr.53 în suprafaţă de 292m2 pe care îl deţine în 
concesiune conform contractului nr. 5/25.01.1993; 

- referatul nr. 31.153/03.11.2017, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de 
specialitate patrimoniu prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 292 mp; 

- extrasul de carte funciară al terenului din str.Valea Jiului, nr.53, în suprafaţă de 292 
mp înregistrat în cartea funciară nr. 22277 a  Oraşului Mizil, având nr. Cadastral 22277; 
       - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  

 În temeiul art. 45, alin 1şi 3; art. 123, alin. 1, 3, 4, din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliului Local al oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului ce aparţine domeniului 
privat al oraşului Mizil, teren în suprafaţă de 292m2  situat în intravilanul oraşului Mizil, 
str. Valea Jiului, nr.53, delimitat conform schiţei anexa 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre, înscris în cartea funciară sub nr. 22.277 a unitătii administrativ teritoriale Mizil 
cu numarul cadastral 22.277. 



Art.2. În termen de 15 zile de la notificarea scrisă a Hotărârii Consiliului Local 
Mizil cu privire la vânzarea terenului descris la art. 1, proprietarii construcţiei, respectiv 
soții Mocanu Meltiade și Mocanu Lucia, vor exercita dreptul de preemţiune prevăzut de 
art. 123 alin. 3-4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre.  
Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea  terenului prevăzut la 

art.1,  va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, prin raportul de 
evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Primăriei Orasului Mizil. 

Art.6.Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – 
cumpărare cad în sarcina adjudecătorului licitaţiei vânzării terenului. 

Art.7. Biroul Patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de evaluare 
şi de organizare a licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la 
vânzare prin licitaţie publică. 
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 7, de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea 
vânzării terenului  în suprafaţă de 128 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, 

situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.36, Tarla 20, Parcela Cc526 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2017; 
 Având în vedere: 

 - expunerea de motive a D-lui. Primar; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.86/27.07.2017 prin care s-a aprobat vânzarea 
prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 128 m2 situat în intravilanul orasului Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr. 136, Tarla 20, Parcela 526 , teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului 
Mizil;  

 - referatul nr. 32.640/23.11.2017 al D-lui. Elisei Constantin – referent în cadrul biroului 
patrimoniu prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C. SEVAL S.R.L. 
pentru  terenul din str.Mihai Bravu, nr.136; 

  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
 În temeiul art. 45, alin (1) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea 

administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului 
Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

   
      H O T Ă R Â R E 

  
 Art.1. Se aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării  
terenului în suprafaţă de  128mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, situat în str. Mihai 
Bravu, nr.136, Tarla 20, parcela Cc526, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana 
Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 10.210lei (fără TVA).  

Art.2.Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în cartea 
funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina cumpărătorului. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului patrimoniu şi Biroului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare.  
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea contractului  de concesiune nr.3/5.01.1993 prin diminuarea cu suprafața de 
teren de 190 mp și scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 

190mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr.14 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2017; 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 32.706/23.11.2017; 
 cererea nr. 27.249/14.09.2017 a D-lui. Lincan Ruben Ionuț, domiciliat în oraşul Mizil, str. 

Traian Vuia, nr. 14  prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 190 mp pentru construirea de 
locuință; 

 Raportul de specialitate  întocmit  de Dna. Radu Veronica – referent de specialitate în cadrul 
Biroului Urbanism de la Primăria Oraşului Mizil; 

  extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 190mp, având nr. Cadastral 22524; 
-  prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
- prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor; 
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;  
În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001,  republicata,  

cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. (1) Se aprobă modificarea contractului  de concesiune nr.3/5.01.1993 prin diminuarea cu 
suprafața de teren de 190 mp și scoaterea la licitație publică în vederea concesionării acestei suprafețe, 
situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr.14, teren proprietate privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI 
Prahova sub nr. Cadastral 22.524 pentru construirea unei locuințe. 

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta 
hotărâre. 

 (3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  
Art.2. Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile legii, 

prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 
Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei. 
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic din 
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  

29.11.2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului  Orasului  Mizil – dl. 
NEGRARU SILVIU CALIN şi Raportul de specialitate nr. 30.010/25.11.2017 al  
Biroului Impozite si Taxe Locale Mizil prin care se propune stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2018; 

- Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.1”Comisia de buget 
finanţe; 

- În conformitate cu prevederile art.1, art.2 alin. (2) lit.h), precum şi cele ale titlului 
IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), art.162, art.185 alin.(1) lit.a) şi alin.(6), 
art.266 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

-  În temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), 
art.27 şi ale art.30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Consiliului Local al oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art. 1 – Aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute pentru anul 2018, 
conform Anexei nr. 1 – parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum urmează: 
 a) impozitul si taxa pe clădiri: 



 - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice – tabelul nr.1; 
 - impozitul şi taxa pe clădiri datorate de persoane juridice  – tabelele 2, 3;  
 b) impozitul şi taxa pe teren: 
 - impozitul şi taxa pe teren datorate de persoane fizice – tabelele 4, 5, 6; 
 - impozitul şi taxa pe teren datorate de persoanele juridice  – tabelele 7, 8, 9; 

c) impozitul pe mijloacele de transport: 
- impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice – 

 tabelele 10, 11, 12, 13, 131; 
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor: tabelele nr. 
14 si 15; 
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate:  
- taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
- taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate– tabelul 16 ; 
f) impozitul pe spectacole : - tabelul 17; 
g) taxe speciale:  - tabelele 18,  19, 20 

  - taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentã,  
  în interesul persoanelor fizice si juridice; 

 - taxa de salubrizare; 
h) alte taxe locale: 
- taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrari, pentru desfacerea de 

produse ce fac obiectul comertului in piete, in targuri, in oboare, in standuri situate de-a 
lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale 
consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioscuri, tonete inchise, suporti pentru obiecte 
de publicitate  si pentru manifestari ocazionale s.a.-  tabelul 21; 

-taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale 
publicitare se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice/juridice, in functie de 
numarul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.Taxa 
pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare 
datorata de catre persoanele fizice este in suma de 0,5 lei/ zi, iar in cazul persoanelor 
juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi, model declaratie -Anexa nr. 5 
 - taxe judiciare de timbru– tabelul nr. 22. 

- Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind vanzarea de produse 
alimentare si nealimentare este de  50 lei. 
- Taxe inchiriere sala de sport si stadion orasenesc 
- Taxe Casa de Cultura 
- Taxe Piata si Obor– tabel 23 si 24 
- Chirii teren - tabel 25 
- Taxa parcare pe domeniul public 
Art. 2. Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite şi taxe: 
a) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

reprezentând impozit pe cladirile rezidenţiale şi clădirile anexă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, se stabileşte la 0,1%. 

b) cota prevăzută la art. 458 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
reprezentând impozit pe cladirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
se stabileşte la 1.3%. 



c) in cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica 
nu poate fi calculată conform  pct  b), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fi fost rezidentiala. 

d). cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
reprezentând impozit/taxa pe cladirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, se stabileşte la 0,2%. 

e) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
reprezentând impozit/taxa pe cladirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, se stabileşte la 1,3%. 

f) pentru proprietarul (persoană juridică) al clădirii nerezidenţiale, care nu a 
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

g) cota prevazută la art. 477, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate, se stabileşte in 
cota de  3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in 
contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata; 

 

Art. 3. Aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile şi/sau terenurile 
neîngrijite, situate în intravilanul Orasului  Mizil.  

Criteriile de încadrare sunt stabilite prin HCL 137/2016  privind aprobarea unei 
proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor 
(terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza orasului Mizil. 

   
Art. 4. Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin.(2) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata integrală cu anticipaţie a 
impozitelor locale, până la 31 martie de către contribuabili, se stabileşte după cum 
urmează: 

- 10% în cazul impozitului pe clădiri; 
- 10% în cazul impozitului pe teren; 
- 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport. 
Impozitul anual datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 

sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
 
Art.5.(1). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei 

pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare 
nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fară venituri), pentru 
clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de maxim 500 mp.  

Contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren 
deţinută (dacă este mai mare de 500 mp) şi cei  500 mp scutiţi prin prezenta hotărâre. 

Scutirea se acordă doar pentru  cota deţinută de contribuabili şi cu condiţia ca 
acesta să deţină în proprietate un singur imobil. 



Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil 
până la data de 31 martie 2018, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, 
verificat de seful de serviciu si aprobat de conducerea institutiei. 

Locuinţa deţinută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata 
impozitului pe cladire trebuie sa indeplineasca conditiile privind suprafetele minimale, in 
functie de numarul de persoane, prevazute de Legea locuintei nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare: 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 1 (una) persoana- 58mp ; 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 2 (doua) persoane- 81mp ; 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 3 (trei) persoane- 102mp ; 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 4 (patru) persoane- 115mp ; 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ; 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 6 (sase) persoane- 144mp ; 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 7 (sapte) persoane- 166mp ; 
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 8 (opt) persoane- 171mp. 

 
 (2). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe 

teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidenţa 
autorităţii tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia. 

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte 
doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2018, a unui referat 
întocmit de inspectorul de sector, verificat de seful de serviciu si aprobat de conducerea 
instituţiei. 

 
 (3).  Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe 

teren, pentru o singură proprietate (clădire și teren), aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de 
îngrijire pe perioadă nedeterminată.  

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte 
doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2018, a unui referat 
întocmit de inspectorul de sector, verificat de seful de serviciu si aprobat de conducerea 
instituţiei. 

 
 (4). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren, 

aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, 
în suprafaţă de maxim 500 mp.  

Contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren 
deţinută (dacă este mai mare de 500mp) şi cei  500 mp scutiţi prin prezenta hotărâre. 

Pentru contribuabilii care nu au depuse documentele care să ateste această calitate 
la organul fiscal, scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de 
contribuabil până la data de 31 martie 2018, pe baza unui referat intocmit de inspectorul 
de sector, verificat de seful de serviciu si aprobat de conducerea institutiei. 



(5). Aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei 
pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv 
pentru activitățile fără scop lucrativ. 

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte 
doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2018, a unui referat 
întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea 
instituţiei. 

Procedura de acordare a scutirilor prevăzute  la acest articol este prevăzută în 
Anexa nr. 21. 

 
Art.6.  Aprobă procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate 

în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Impozite si Taxe 
Locale Mizil- Anexa nr. 22 . 

 
Art. 7. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale, 

realizarea unor lucrari, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in  
standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume 
stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioscuri, tonete 
inchise, suporti pentru obiecte de publicitate  si pentru manifestari ocazionale s.a.-  
prevazută în capitolul ALTE TAXE din Anexa nr. 1, tabelul 21,22,23,24,25. 

 
Art.8.   Stabilieşte ca la persoanele juridice care nu deţin în proprietate bunuri 

imobile impozabile declarate pe raza Orasului  Mizil şi pentru care s-a dispus 
deschiderea procedurii de insolvenţă, să nu se efectueze inspecţia fiscală. 

 
Art.9. (1). Aprobă stabilirea modalităţii de comunicare pentru deciziile referitoare 

la obligaţiile de plată, accesorii, dupa cum urmeaza: 
- deciziile referitoare la obligaţii fiscale restante si accesorii precum şi cuantumul 

acestor obligaţii ale debitorilor persoane fizice şi juridice se publica pe pagina de internet 
proprie (www.primaria-mizil.ro) 

(2). Trimestrial, în vederea recuperării obligaţiilor fiscale neachitate, va fi afişată 
pe site-ul Primariei Mizil, lista debitorilor somaţi, care înregistrează obligaţii fiscale 
restante : 

- în cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 100 lei; 
- în cazul persoanelor juridice, pentru sume mai mari de 1000 lei. 
Prin rol inactiv se înţelege acel rol pentru care nu mai există bunuri urmăribile şi 

pentru care nu se mai calculează impozite și taxe în anul curent. 

Art.10. Stabileşte la 40 lei plafonul creanţelor fiscale restante aflate in soldul 
rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2017 şi neachitate până la data 
aplicării prezentei hotărâri, creanţe care vor fi anulate. 

Prin rol inactiv se înţelege acel rol pentru care nu mai există bunuri urmăribile şi 
pentru care nu se mai calculează impozite şi taxe în anul curent. 



Art.11. Aprobă modelul de cerere – declaraţie pentru scutiri de impozite si taxe 
conform Anexei nr. 4.  

Art.12. (1). Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea in regim 
de urgenţă  a Certificatului de atestare fiscală, în cazul instrainarii bunurilor mobile si 
imobile aflate in coproprietate. 

(2). Aproba  achitarea unei singure taxe speciale pentru lucrarile privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale, efectuate in regim de urgenta, in cazul bunurilor mobile si 
imobile aflate in coproprietate. 

 
 
Art 13.Aprobă limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor 

fizice şi juridice, după cum urmează : 
 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 
 

Art. 493 
alin. (3) 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la
70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 279 de lei la 696 de
lei  

Art. 493 
alin. (4) 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare
la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
325 de lei la 1.578 lei.

 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 
 
 
         

Art. 493 alin. 
(5) 

 
 

      - Contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu 
amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 
1.116 lei la 2.784  lei. 
     Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei 

 
Art.14. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2018, dată de la care îşi 

incetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2016 privind impozitele și 
taxele locale pentru anul 2017. 

 
Art.15.  Serviciul Impozite si Taxe Locale Mizil şi celelalte instituţii cu atribuţii în 

aplicarea  hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 
 
Art.16. Prezenta hotarare va fi adusa la cunoștinţa celor interesaţi de prevederile 

prezentei hotărâri. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                     Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                  Ciobanu Marian                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  

    



 
 
 
            Mizil, 29.11.2017 
            Nr. 154 
                  7. ex/Tehnored.  P.V. 
               La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri  
               Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate 

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/30.08.2017 prin care s-a 

aprobat înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în 
suprafaţă de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31 

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2017; 

 Având în vedere: 
  - referatul nr. 32.934/28.11.2017 întocmit de Dl. Elisei Constantin, referent de 
specialitate în cadrul Biroului patrimoniu, prin care aduce la cunoștință faptul că în urma 
măsurătorilor topografice a rezultat o suprafață mai mare de 274,00mp și solicită 
emiterea unei noi hotărâri fiind necesară pentru înscrierea în cartea funciară; 
 - În baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică; 

 În temeiul art. 36, alin. 2), lit.c) și art.115, alin. (1) lit.b)   din Legea nr. 215/2001, 
legea administraţiei publiuce locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil , adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
  

Art.1. Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea nr. 105/30.08.2017 se modifică 
după cum urmează: ”Se aprobă înregistrarea în evidenţele proprietăţii private  a Oraşului 
Mizil a terenului în suprafaţă de 274,00 mp, situat în Mizil, str. Carpați, nr.31”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 105/30.08.2017 rămân valabile şi se aplică în 
continuare. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Biroul buget – contabilitate şi 
Biroul Patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art.3, de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
 



 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Dl. Consilier                                                             SECRETAR, 
                 Ciobanu Marian                                            jr. Tănase Loredana Marcela  

   
 Mizil, 29.11.2017 

    Nr. 155 
     8. ex/Tehnored.  P.V. 
    La şedinţa au fost prezenţi 15 consilieri  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind  asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea realizării 

obiectivului de investiţii “Lucrări de reparații pe strada Tohani”- Oras Mizil 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de  
18.12.2017; 

Având în vedere: 
- referatul nr. 34.375/18.12.2017 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director economic 

prin care propune contribuția orașului Mizil la realizarea obiectivului de investiții cu suma de 
20.000 lei din bugetul local al Orașului Mizil; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 221/18.12.2017 privind asocierea Judeţului 
Prahova cu localităţi din judet, privind suplimentarea finanțării de la bugetul județean cu suma 
de 167.000 lei din bugetul judeţului Prahova în vederea realizării unor obiective de interes 
public; 

În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 36 alin (7) lit. a), c) şi art.91 alin (6) lit. 
a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin 2), lit.f) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice 
locale, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova prin Consiliul 
Judeţean Prahova în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparații pe strada 
Tohani” pe bază de parteneriat, și contribuția de la bugetul județean Prahova pe anul 
2017 cu suma de 167.000 și contribuția de la bugetul local Mizil cu suma de 20.000 lei. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil, Negraru Silviu - Călin, pentru  
semnarea contractului de asociere cu Consiliul Judeţean Prahova. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil și Consiliului Județean Prahova de către consilierul juridic al Consiliului 
Local Mizil. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                                   SECRETAR, 
                   Iacob Dan                                                  jr. Tănase Loredana Marcela  

            
            Mizil, 18.12.2017 
    Nr. 156 
                    8. ex/Tehnored.  PV. 
                La şedinţa au fost prezenţi 11 consilieri  
                Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea cu 25% a salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fondurile 

publice din instituțiile și autoritățile administrației publice locale 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de  18.12.2017; 
Având în vedere: 
 raportul de specialitate nr. 34.219/18.12.2017 întocmit de Dna. Comănescu Mihaela prin care 

propune aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual aferent familiei 
ocupaționale ” Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Mizil; 

  OUG nr. 90/05.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene, prin art.7 se precizează că: (1)Pentru personalul plătit din 
fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie se stabileşte în 
conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la 
art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice;  

(2)Sumele aferente contribuţiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuţiilor individuale la 
bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt avute în vedere 
la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice 
potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017. 

În baza prevederilor art.36, alin.(2) litera. a), alin.(3) lit.b) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001, republicată privind administrația publică locală, Consiliul Local al orașului Mizil adoptă 
prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2018 cuantumul brut al salariilor de bază, sporurilor, 
indemnizațiilor și al celorlalte elemente care fac parte din sistemul de salarizare pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Mizil se 
majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 și va fi cel menționat în statele de 
funcții anexate la prezenta. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de către consilierul juridic al Consiliului local, 
Serviciului buget – contabilitate și Compartimentului resurse umane în vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor sale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Dl. Consilier                                                                   SECRETAR, 
                   Iacob Dan                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  

            
 
 
            Mizil, 18.12.2017 
    Nr. 157 
                    6ex/Tehnored.  PV. 
              La şedinţa au fost prezenţi 11 consilieri  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  21.12.2017; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar nr. 33976/15.12.2017 ; 
- adresa nr. 9039/13.12.2017 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura 

Primăriei Orașului Mizil sub nr. 33.976/13.12.2017 prin care solicită transformarea unor  
posturi de medici ca urmare a trecerii în anul IV și V de rezidențiat a titularilor posturilor 
începând cu 01.01.2018; 

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 

 prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
  În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  Legea 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei 
publice locale, 

 Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil prin transformarea următoarelor posturi: 

 -a 1 (un) post de  medic rezident an IV  (poziţia 8 în statul de funcţii) în  1 post de medic 
rezident an V ; 

 a 1 (un) post de  medic rezident an III (poziţia 73 în statul de funcţii) în  1 post de medic 
rezident an IV ; 

 a 1 (un) post de  medic rezident an IV (poziţia 123 în statul de funcţii) în  1 post de 
medic specialist – specialitatea psihiatrie. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în 
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier                                                                        SECRETAR, 
                 Iacob Dan                                                      jr. Tănase Loredana Marcela  

            
 
 
            Mizil, 21.12.2017 
    Nr. 158 
                    5. ex/Tehnored.  PV. 
                La şedinţa au fost prezenţi 12 consilieri  
                Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 privind 

organizarea şi componenţa comisiilor de specialitate ale  
Consiliului Local al Oraşului Mizil 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  21.12.2017; 

Având în vedere Ordinul nr. 181/14.06.2016 al Prefectului Judeţului Prahova privind constituirea 
Consiliului Local Mizil, ca urmare a alegerilor locale din 05.06.2016; prevederile HCL nr. 
65/21.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Local Mizil şi prevederile HCL nr. 67/21.06.2016 
cu privire la alegerea viceprimarului orasului; HCL nr. 149/29.11.2017 privind validarea mandatului de 
consilier al D-lui. Banu Aurel; precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 
Local din data de 29.11.2017 prin care se precizează modificarea şi completarea comisiei de specialitate 
cu numirea D-lui. Banu Aurel; 
 În conformitate cu prevederile OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 În temeiul art. 31, alin. (1) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, 
republicata în 2007, Consiliul Local al orașului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

  Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 se modifică şi se completează  după cum 
urmează:   
- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, sportive şi agrement, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie 
socială : 

 MĂRGĂRIT ROMEO 
 VASILE TANIA-CRISTINA 
 STOICA ANDREEA – IULIANA ; 

- Comisia Buget – Finanţe, studii prognoze economice, sociale, administrarea domeniului public şi 
privat : 

 IACOB DAN 
 BANU AUREL 
 RADU EDUARD 
 CRĂCIUN NICOLAI 
 MINEA CLAUDIU - REMUS 

 Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 68/21.06.2016 rămân valabile şi se aplică în continuare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Consilier                                                                   SECRETAR, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/29.11.2017 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  21.12.2017; 
 Având în vedere: 
 referatul nr. 34.307/18.12.2017 întocmit de dna. Leonte Daniela, Sef Serviciu impozite și 

taxe  prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 ca urmar a 
prevederilor OUG nr. 79/2017; 

 prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, prevederile punctului VIII, Titlul IX-impozite și taxe locale, art. 470, 
alineatul (5), tabelul privind mijloacele de transport mai mari de 12 tone se modifică; 

În temeiul art. 45, alin. (1)  şi ale art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001– legea 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul 
Local al orașului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art. 1.  (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/29.11.2017, Art.1, 
Anexei  nr. 1, lit.c) impozitul pe mijloace de transport: - Tabelele nr. 11 și 12, conform 
anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)Articolul 13 din Hotărârea Consiliului Local nr. 154/29.11.2017 se completează după 
cum urmează: 
 
 
         

Art. 493  
alin. (8) 

 
 

     Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol  li se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen
de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de 
la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii." 
 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 154/29.11.2017 rămân valabile şi se aplică în 
continuare. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciu de impozite şi taxe  din 
cadrul Primăriei Orasului Mizil. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. DUCA NICOLETA- CLAUDIA 
domiciliată în oraşul Mizil, str. Teilor, nr.11, bl. 11, sc.B, ap.23 judeţul Prahova 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  

21.12.2017; 
 Având în vedere: 

 - adresa nr.3027/18.12.2017  a D-nei. Toader Daniela – Şef  SPAS Mizil prin care 
propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia D-nei. Duca 
Nicolata-Claudia din Mizil str. Teilor, nr.11, bl.11, sc.B,ap.23 întocmită de Serviciul 
Public de Asistenţă Socială Mizil înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr. 
124/18.12.2017 prin care solicită Consiliului Local Mizil acordarea unui ajutor de 
urgenţă pentru acoperirea unor cheltuieli suportate de aceasta la înmormântarea soțului. 
 În conformitate cu prevederile art.28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat , modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006;  

  În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al orașului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 1.500 lei, D-nei. 
Duca Nicoleta-Claudia din Mizil str. Teilor, nr.11, bl.11, sc.B,ap.23 judeţul Prahova, în 
limita fondurilor disponibile. 

 Art.2. Serviciul Buget – Contabilitate şi Serviciul Public de Asistenţa Socială 
Mizil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2017 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  
21.12.2017; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a D-lui. Primar Negraru Silviu – Călin nr. 

34.480/21.12.2017 prin care propune rectificarea bugetului local  al oraşului Mizil pe 
anul 2017 și având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 34.468/21.12.2017 întocmit de Direcţia economică, 
prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe 
anul 2017; 

 Deciziile nr. 15028/07.12.2017 și nr. 8633/21.12.2017 a Directorului DGRFP 
Prahova privind rectificarea bugetului local prin care s-a alocat suma de 289.000 lei; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 pentru aprobarea bugetului de stat pe 
anul 2017 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi  
completată; 

În temeiul art 36 alin (4)  si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea nr.215/2001 – legea 
administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al orașului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2017, 
conform anexei  1,2 și 3,  parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind încadrare pe zone a străzilor din intravilanul oraşului Mizil precum și 

încadrarea terenurilor situate în extravilanul orașului Mizil în vederea impozitării 
imobiliare în anul 2018  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  

21.12.2017; 
 Având în vedere: 
 referatul nr. 33.006/29.11.2017 întocmit de Dl. Dumitru Ionel; 
 referatul nr. 34.167/18.12.2017 întocmit de Dna. Răduna Veronica – Arhitect Șef 

la Primăria orașului Mizil;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal -Titlul IX 

“Impozite şi taxe locale”; 
 În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), art.162, art.266 alin.(5) şi alin.(6) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  
  În temeiul Legii 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată şi 

completată, Consiliul Local al orașului Mizil adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă încadrarea terenurilor situate în extravilanul orașului Mizil, pe 
zone, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă zonarea Oraşului Mizil, conform anexei nr. 2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice, începând cu data de 01.01.2018.  
Art.4.  Serviciu Impozite şi Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  
 Art.5 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

Primăriei Oraşului Mizil şi pe site-ul Primăriei Oraşului Mizil. 
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