
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 2017 
 

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

09.01.2018; 
  Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, Dl. Silviu – Călin Negraru; 
- raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat  
sub nr.11.313/08.01.2018, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetlui local a deficitului secţiunii de funcţionare. 
-în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, 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 2017, în sumă de 30.777,80lei. 
Art 2. Direcţia economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
 
   Mizil, 09.01.2018 
   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 Orașului Mizil, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 09.01.2018; 
  Având în vedere: 
 -expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu – Călin; 
- raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat  
sub nr. 11.314/08.01.2018, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea  utilizării excedentului  anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar 2017; 
-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. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 
- 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 aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Oraşului Mizil, 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017, în sumă de 609.166 lei ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018. 

Art 2. Direcţia economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
Mizil, 09.01.2018 
Nr. 2 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 extraordinară din data de 

25.01.2018; 
  Având în vedere: 
   - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

- adresa nr. 445/17.01.2018 a Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia Mizil, care solicită 
aprobarea în ședință extraordinară a structurii organizatorice a unității conform ultimului 
aviz al Miniserului Sănătății;  

- adresa nr. XI/A/47859,62396/FB/13242/11.12.2017 a Ministerului Sănătăţii, 
Direcţia Management şi Structuri Sanitare prin care avizează modificarea  structurii 
stitalului;  

- prevederile HCL nr. 75/28.07.2011 prin care se aprobă structura organizatorică a 
Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;  

- prevederile art. 172, alin (7) 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 ; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) 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 structura organizatorică a Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil conform anexei la prezenta hotărâre parte integrantă din aceasta.  

 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, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
   Mizil, 25.01.2018 
   Nr. 3 

5. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 14 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 achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 

“REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA 
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAŞ MIZIL” (faza expertiză 

tehnică + SF)” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
25.01.2018; 
  Având în vedere: 

- referatul de necesitate nr. 12578/22.01.2018 întocmit de Şef serviciu DIAMPE, 
Petronela STURZ prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local 
pentru achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU “REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 5, ORAŞ MIZIL” (faza expertiză tehnică + SF)”, pentru pregătirea 
cererii de finanţare pentru acest obiectiv.  

- prevederile art. 36, alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) litera b), din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 
“REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA 
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAŞ MIZIL” (faza expertiză 
tehnică + SF)”, pentru pregătirea cererii de finanţare pentru acest obiectiv.  
 Art.2. Valoarea estimată a achiziţiei de 60.000 lei. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului DIAMPE și Direcției economice 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
Mizil, 25.01.2018 
Nr. 4 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 14 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 achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 

“MODERNIZAREA  LICEULUI TEHNOLOGIC ”TASE DUMITRESCU„ 
MIZIL” (faza expertiză tehnică + SF)” 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
25.01.2018; 
  Având în vedere: 

- referatul de necesitate nr. 12579/22.01.2018 întocmit de Şef serviciu DIAMPE, 
Petronela STURZ prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local 
pentru achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU “ 
”MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ”TASE DUMITRESCU„ MIZIL” 
(faza expertiză tehnică + SF)”, pentru pregătirea cererii de finanţare pentru acest obiectiv.  

- prevederile art. 36, alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) litera b), din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 
“MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ”TASE  DUMITRESCU„  
MIZIL” (faza expertiză tehnică + SF)”, pentru pregătirea cererii de finanţare pentru 
acest obiectiv.  
 Art.2. Valoarea estimată a achiziţiei de 97.000 lei.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului DIAMPE și Direcției economice 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 25.01.2018 
Nr. 5 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 14 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 achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 
“CONSTRUCȚIE PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.1 

MIZIL” (faza expertiză tehnică + SF)” 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
25.01.2018; 
  Având în vedere: 

- referatul de necesitate nr. 12675/23.01.2018 întocmit de Şef serviciu DIAMPE, 
Petronela STURZ prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local 
pentru achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCȚIE 
PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.1 MIZIL” (faza expertiză 
tehnică + SF)”, pentru pregătirea cererii de finanţare pentru acest obiectiv.  

- prevederile art. 36, alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) litera b), din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 
“CONSTRUCȚIE PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.1 
MIZIL” (faza expertiză tehnică + SF)”, pentru pregătirea cererii de finanţare pentru 
acest obiectiv.  
 Art.2. Valoarea estimată a achiziţiei de 21.000 lei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului DIAMPE și Direcției economice 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 25.01.2018 
Nr. 6 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 14 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 achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 

EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ 
MIZIL”  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
25.01.2018; 
  Având în vedere: 

- referatul de necesitate nr. 12585/22.01.2018 întocmit de Şef serviciu DIAMPE, 
Petronela STURZ prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local 
pentru achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU  EXTINDERE 
REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL”; 

- prevederile art. 36, alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) litera b), din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 achiziționarea de „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 
EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ 
MIZIL”.  
 Art.2. Valoarea estimată a achiziţiei de 23.000 lei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului DIAMPE și Direcției economice 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 25.01.2018 
Nr. 7 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 14 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil și 
a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mizil și  statul  de funcţii al aparatului 

de specialitate al Primarului Oraşului Mizil  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2018; 

  Având în vedere: 
- adresa Institutiei Prefectului judetului Prahova nr.16525/2017 prin care se stabileste numarul 
maxim de personal pentru Unitatea Administrativ Teritoriala –Mizil ; 
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 raportul de specialitate nr. 12.954/25.01.2018 al Compartimentului resurse umane prin 
care solicită aprobarea organigramei și a statului de funcții; 

- prevederile nr. 107 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Avizul nr. 3912 conexat cu 69359,66863/2018 al ANFP București privind stabilirea funcțiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Mizil; 
- 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; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) 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 Organigrama aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil 
și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mizil, conform anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta  hotărâre. 
 ( 2)  Se aprobă redenumirea Serviciului impozite și taxe în ”Serviciul de impozite și taxe 
locale”.  
 Art.2 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil, 
conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta  hotărâre. 
 Art.3 Prezenta hotărâre intra în vigoare la data aducerii la cunoștință și se comunică 
Primarului orașului Mizil, Instituției Prefectului județului Prahova și Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici. 
 Art.4  Prezenta hotărâre se  comunică de către consilierul juridic al Consiliului Local al 
Oraşului Mizil, Direcției Economice, Compartimentului resurse umane, Serviciului impozite și 
taxe locale și șefilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Mizil .  
 Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal la Tribunalul Prahova, Secția a 
–II a Civilă de  Contencios Administrativ și Fiscal, conform prevederilor Legii nr. 554/2004. 
  
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                           Consilier                                                                                    SECRETAR, 
                        Irimia Gheorghe – Marian                                                             jr. Tănase Loredana  
Mizil, 31.01.2018 
Nr. 8 
12. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru” și două 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii  publici  și  personalul contractual 

din  cadrul familiei  ocupaționale “Administrație“ din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Mizil și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil 

 
         Potrivit prevederilor art. 3, alin 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15octombrie1985, ratificată 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 “; 
 Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința ordinară din data de  31.01.2018; 

 Având în vedere: 
 -raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane din cadrul Primariei orașului 
Mizil 12.903/25.01.2018; 

-Expunerea de Motive a Primarului orașului Mizil 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; 

- referatul Secretarului orașului Mizil nr. 12.859/25.01.2018 ; 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mizil; 
 În conformitate cu prevederile: 
-O.U.G nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii –cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice ; 
- HGR nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara  garantat in 

plata, nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 1900 lei ; 
-OUG nr. 79 /2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal ; 
-OUG nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative ; 
-Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
În temeiul prevederilor, 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, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 ART.1 (1) Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii  publici și personalul contractual  din cadrul familiei ocupaționale “Administrație“ 
din  aparatul  de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului 
Local Mizil, conform fiecărei funcții, grad/treaptă profesională,  prevăzute  în Anexa nr. 1 
(Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din Primăria orașului Mizil și din cadrul serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local Mizil) și Anexa nr. 2 (Nomenclatorul și ierarhia 
funcțiilor contractuale din Primaria orașului Mizil și din cadrul serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Mizil) care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 (2) Salariile de bază se acordă în raport cu vechimea în muncă și se determina potrivit 
dispozițiilor art. 10 din Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice.  
  



 
 ART.2 Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară      
prevăzute în statele de funcții, sunt cele prevăzute în anexele la Legea –cadru nr. 153/2017 și se 
acordă conform prevederilor art. 38 din lege.   
 ART.3 Fiecare ordonator de credite va asigura gestionarea sistemului de salarizare a 
funcționarilor publici și a personalului contractual  și vor emite acte administrative individuale 
privind stabilirea salariului de bază lunar pentru salariații din subordine, în conformitate cu 
prevederile prezentei hotărâri.  
 ( 2) Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, 
împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se 
încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru  cheltuielile de personal. 

ART.4  Pe data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea prevederile 
Hotărârilor Consiliului Local nr. 94/27.07.2017 și nr. 157/18.12.2017. 
 ART.5  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Prahova în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice,  Compartimentului Resurse Umane  și  
șefilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Mizil, pentru luarea la cunoștință și 
conformare.  

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
               Consilier                                                                     SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                                 jr. Tănase Loredana  

 
 

Mizil, 31.01.2018 
Nr. 9 
12. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 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 stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Orașului 

Mizil 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
 referatul nr. 12.020/16.01.2018 întocmit de Dl. Ionel Dunitru, consilier în 

cadrul   Biroului registru agicol; 
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art.1 din OG nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 36, alin.(1), ale art.45, alin.(1) și ale art. 115, alin.(1), lit.b) ale 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.l (l) Se aprobă ca începând cu data de 01.01.2018, registrul agricol al Orașului 
Mizil să fie întocmit și ținut  în format electronic.  

(2) Înscrierea și actualizarea datelor  în registrul agricol se va face cu respectarea 
prevederilor din Legea nr.54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonantei 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol; 
 (3) Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor 
fizice, precum şi a celor juridice, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local  prin 
publicarea pe pagina de internet a Primăriei Orașului Mizil. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor prezentei hotarari se încredințează 
Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură. 
 Art.3 Prezenta hotarare se comunică Instituției Prefectului Județului Prahova, 
primarului orașului Mizil, Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, 
cadastru și agricultură, persoanelor interesate prin grija consilierului juridic al Consiliului 
Local Mizil.  

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Consilier                                                          SECRETAR, 
              Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
Mizil, 31.01.2018 
Nr. 10 
5. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din 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 de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Mizil, pentru anul 2018 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2018; 
  Având în vedere: 

 expunere de motive a D-lui. Negraru Silviu - Călin – Primarul oraşului Mizil; 
 Referatul nr. 13.173/30.01.2018, 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; 

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.(3), lit.b), 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 2018, 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. 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 

Mizil, 31.01.2018 
Nr. 11 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru” și două 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 aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală 

comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2017  
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

 expunerea de motive a D-lui. Primar; 
  adresa nr. 153/22.01.2018 a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil, 

înregistrată la registratura Consiliului Local  Mizil sub nr.7/22.01.2018, 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 2017.  

 Avizul comisiilor de specialtate 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 art. 45 alin. (1) 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. UNIC. Se aprobă Raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă 
medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2017, 
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
Mizil, 31.01.2018 
Nr. 12 
5. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 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 Raportului  privind activitatea asistenților personali  din cadrul 
Serviciului Public de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II al anului 

2017  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
 adresa nr. 68/09.01.2018 a Serviciului Public de Asistenţă Socială Mizil, 

înregistrată la registratura Consiliului Local  Mizil sub nr.4/12.01.2018, prin care se 
prezintă  raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al 
anului 2017.  

 avizul 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 art. 45 alin. (1) 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. UNIC. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali din 

cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul II – 2017, conform 
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
Mizil, 31.01.2018 
Nr. 13 
5. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 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 Planului anual de acţiuni sau de lucrări  de interes local pentru 
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2018 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

 expunerea din motive a Primarului orașului Mizil; 
 adresa nr. 69/09.01.2018 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;  

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

modificată şi completată ; 
În temeiul art. 45 alin. (1) 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 Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2018, conform 
anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Directorul 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 către 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.  

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier                                                          SECRETAR, 
          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
Mizil, 31.01.2018 
Nr. 14 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru” și două 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 aprobarea  participării echipelor  de handbal J3 și J4 Băieți și Junior 4 și Junior 3 

Fete  la Campionatele naționale în anul 2018 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2018; 
  Având în vedere: 

- adresa nr. 6/05.01.2018 întocmit de Dl. Președinte al CSO Mizil, Mareş Cătălin, prin 
care solicită aprobarea ca în anul competiţional 2018 să participe la turneele de profil  cu echipa 
de handbal băieți J4 și J3 și fete J4 și J3;  

- 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. 45 alin. (1) 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 –  (1) Se aprobă participarea  echipelor  de handbal Junior 4, Junior 3 Băieți și 
Junior 4, Junior 3 Fete la Campionatele Naționale de Handbal și în meciurile amicale organizate 
de Federatia Română  de Handbal ȋn anul 2018.   
 (2) Echipele de handbal  CSO  Mizil Junior Băieți vor fi pregătite şi antrenate de dl. 
Profesor/antrenor  Moise Marian și Dl. Tița Ion, care vor reprezenta aceste echipe  în 
competiţiile  oficiale şi în relaţiile cu Federatia Româna de Handbal .  
 (3) Echipele de handbal CSO  Mizil Junior Fete vor fi pregătite şi antrenate de    d-na. 
antrenor Sandu Andreea Alexandra, care va reprezenta aceste echipe în competiţiile  oficiale şi 
în relaţiile cu Federatia Română de Handbal .   

Art.2. – Finanţarea cheltuielilor ocazionate de activitatea echipelor  de handbal  din 
cadrul CSO Mizil pentru anul 2018 se va face în limita bugetului de venituri și cheltuieli 
aprobat, și din sponsorizări .  

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, 

                             Consilier                                                          SECRETAR, 
                          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
Mizil, 31.01.2018 
Nr. 15 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din 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 înfiinţarea unei Secţii de Karate în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

- adresa nr. 29/17.01.2018 întocmită de Dl. Mareş Cătălin- Preşedintele CSO 
Mizil, înregistrată la Primăria Orașului Mizil sub nr. 12.128/17.01.2018, prin care solicită 
înființarea şi functionarea unei sectii de karate în cadrul  Clubului Sportiv Orăşenesc 
Mizil și alocarea sumei de 25.000 lei; 

Avand în vedere Hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 28/26.03.2009  privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil; 
  În cf. cu prevederile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, modificat 
și completată, a HG nr.884/2001 privind aprobarea regulamentului de punere în aplicare 
a dispozițiilor legii educației fizice și a sportului; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 înfiinţarea unei Secţii de karate în cadrul Clubului Sportiv 
Orăşenesc Mizil. 
 Art. 2 –  Clubul  Sportiv Orăşenesc Mizil se va preocupa pentru înregistrarea şi 
legitimarea sportivilor în cadrul secţiei de karate precum şi afilierea la Federaţia Română 
de Karate. 

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, 

                             Consilier                                                          SECRETAR, 
                          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 

Mizil, 31.01.2018 
Nr. 16 
6. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din 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 înfiinţarea unei Secţii de Skandenberg în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc 
Mizil 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

- adresa nr. 11.580/10.01.2018 întocmită de Dl. Mareş Cătălin- Preşedintele CSO 
Mizil, prin care solicită înființarea şi functionarea unei sectii de skandenberg în cadrul  
Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil și alocarea sumei de 10.000 lei; 

Avand în vedere Hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 28/26.03.2009  privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil; 

 În cf. cu prevederile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, modificat 
și completată, a HG nr.884/2001 privind aprobarea regulamentului de punere în aplicare 
a dispozițiilor legii educației fizice și a sportului; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 înfiinţarea unei Secţii de Skandenberg în cadrul Clubului 
Sportiv Orăşenesc Mizil. 
 Art. 2 –  Clubul  Sportiv Orăşenesc Mizil se va preocupa pentru înregistrarea şi 
legitimarea sportivilor în cadrul secţiei de skandenberg precum şi afilierea la Federaţia 
Română de Skandenberg. 

Art.3. – Clubul Sportiv Orășenesc Mizil va face demersurile necesare pentru 
obținerea avizelor privind înființarea secției de skandenberg. 

Art.4. – Clubul Sportiv Orăşenesc Mizil şi Direcţia economică din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                             Consilier                                                          SECRETAR, 
                          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 

Mizil, 31.01.2018 
Nr. 17 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 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 reglementarea acordării ajutoarelor de înmormântare pentru familiile și 
persoanele care se află în situaţii de necesitate 

 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui. Primar Negraru Silviu-Călin; 
- Adresa nr. 80/12.01.2018, întocmit de Dna. Toader Daniela - Şef Serviciul Public 

de Asistenţa Socială Mizil; 
- prevederile art.28, alin.(2), alin.(4)şi(5) din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat modificată; 
- prevederile art.9, art.15 alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011 asistenţei 

sociale; 
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 

 În temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin.(1), art.115 alin.1 lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile si completarile 
ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Începând cu data de 01.01.2018 se menține procedura de acordare a 

ajutoarelor de înmormântare pentru familiile și persoanele care se află în situaţii de 
necesitate, aprobate conform hotărârii Consiliului Local nr.130/2016. 

 Art.2. Începând cu 01.01.2018 suma acordată ca ajutor de înmormântare este în 
cuantum de 500 lei.   

 Art.3. Plata ajutorului de înmormântare va fi efectuată de către Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Mizil, conform prevederilor bugetare anuale. 

 Art.4.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul 
Primăriei Oraşului Mizil și pe site-ul propriu.  

Art.5. 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. 

               
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                             Consilier                                                          SECRETAR, 
                          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
Mizil, 31.01.2018 
Nr. 18 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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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 acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Șogârdea Elena domiciliată în 

oraşul Mizil, str. Tohani, nr.79, judeţul Prahova 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 
  - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 adresa nr. 66/09.01.2018  a D-nei. Toader Daniela – Şef  SPAS Mizil prin care 
propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia D-nei. Șogârdea 
Elena din Mizil str. Tohani, nr.79 întocmită de Serviciul Public de Asistenţă Socială 
Mizil înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr.  2/12.01.2018 prin care solicită 
Consiliului Local Mizil acordarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea unor cheltuieli 
suportate de aceasta pentru tratamente medicale. 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
  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 art. 45 alin. (1) 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 acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 2.000lei,      
D-nei. Șogârdea Elena din Mizil str. Tohani, nr.79, 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. 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                          SECRETAR, 
                          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 
 

Mizil, 31.01.2018 
Nr. 19 
6. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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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. Nedea Georgeta Daniela 
domiciliată în oraşul Mizil, str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.51, sc.B,et.1,ap.28, 

judeţul Prahova 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 
expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 adresa nr. 67/09.01.2018  a D-nei. Toader Daniela – Şef  SPAS Mizil prin 
care propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia D-nei. 
Nedea Georgeta Daniela din Mizil str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.51, sc.B,et.1,ap.28, 
întocmită de Serviciul Public de Asistenţă Socială Mizil înregistrată la registratura 
Consiliului Local sub nr. 3/12.01.2018 prin care solicită Consiliului Local Mizil 
acordarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea unor cheltuieli suportate de aceasta 
pentru tratamente medicale. 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 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 art. 45 alin. (1) 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 acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 2.000 lei,            
D-nei. Nedea Georgeta Daniela din Mizil str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.51, sc.B,et.1,ap.28, 
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. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                             Consilier                                                          SECRETAR, 
                          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  

 
 
 
 

Mizil, 31.01.2018 
Nr. 20 
7. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 13 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 concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 274 mp, situată în Mizil, str. 
Carpați, nr. 31, teren proprietate privată a Oraşului Mizil  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2018; 
  Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
- cererea nr. 24.127/ 31.07.2017 a D-lui. Ilie Busuioc, cu domiciliul în Mizil, str. Carpați nr.31 prin care 
solicită concesionarea terenului în suprafață de 224,75mp pe care este amplasată locuința proprietate 
personală. 
- raportul de specialitate nr. 11.430/09.01.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de specialitate 
în cadrul Biroului Patrimoniu prin care propune concesionarea terenului în suprafaţă de 274 mp situat în 
Oraşul Mizil, str. Carpați, nr.31, înscris în cartea funciară nr. 22.573; 
- prevederile art.13, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- 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 O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
  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 licitaţie publică a suprafeţei de teren de 274 m2, situată 
în Mizil, str. Carpați, nr.31, teren proprietate privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub 
nr. cadastral 22.573. 

(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 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. 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. 
   

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                          SECRETAR, 
                          Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  
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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 368 m2 situat în intravilanul 

orasului Mizil, str. Tohani, nr. 57B , teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil  
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2018; 
  Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
- cererea nr. 28.068/26.09.2017 a D-lui. Sturz Gheorghe cu domiciliul în Orașul Mizil, Tohani, nr. 32 
prin care solicită cumpărarea terenului situat în oraşul Mizil, str. Tohani, nr. 57B în suprafaţă de 368m2 
pe care îl deţine în concesiune conform contractelor nr. 23/08.11.1993, nr. 21/08.12.1998 și 
nr.15.281/10.12.2004; 
- referatul nr. 11.135/04.01.2018, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de specialitate patrimoniu 
prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 368 mp; 
- extrasul de carte funciară al terenului din str.Tohani, nr.57B, în suprafaţă de 368 mp înregistrat în 
cartea funciară nr. 22.572 a  Oraşului Mizil, având nr. Cadastral 22.572; 
- 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 386m2  situat în intravilanul oraşului Mizil, str. Tohani, nr.57B, 
delimitat conform schiţei anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, înscris în cartea funciară sub 
nr. 22.572 a unitătii administrativ teritoriale Mizil cu numarul cadastral 22.572. 

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 Dl. Sturz Gheorghe, 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, 

                                   Consilier                                                          SECRETAR, 
                                   Irimia Gheorghe – Marian                                    jr. Tănase Loredana  
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La şedinţa au fost prezenţi 13 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  Hotărârii Consiliului Local nr. 52/27.04.2017 prin care s-a  

aprobat  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 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

 referatul nr. 12.941/26.01.2018 întocmit de Dl. Constantin Elisei, referent 
specialitate în cadrul biroului Patrimoniu prin care solicită modificarea caietului de 
sarcini pentru reluarea procedurii de licitație. 

În conformitate cu prevederile art.36,  alin 5, lit. “b” 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.  Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
52/27.04.2017 se modifică şi completează conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prețul minim de pornire la licitație este de 11,30 lei/mp/lună.  
Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 52/27.04.2017 rămân valabile şi se aplică în 

continuare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifelor pentru închiriere teren garaj și teren module,  în orașul 

Mizil, pe anul 2018 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 

 referatul nr. 12.326/19.01.2018 întocmit  de d-na Pătrașcu Mariana – inspector 
impozite şi taxe, prin care solicită aprobarea tarifelor pentru anul 2018 la închirierea de 
spaţii, altele decât locuinţele; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
            În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
- Legii nr.273/2006 privind finaţele publice locale; 

În temeiul art. 36, alin (5) lit. a) şi b) 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 tarifele pentru închirierea teren garaj și teren module, în 
Orașul Mizil, pe anul 2018, după cum urmează: 

 chirie teren garaj – 7,05 lei/mp; 
 chirie teren module – 11,3 lei/mp; 

(2) Pentru contractele aflate în derulare tarifele se vor modifica începând cu data 
aprobării noilor tarife. 

(3)Tarifele se vor actualiza anual cu indicele de inflaţie. Pentru anul 2018 indicele 
de inflaţie conform indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de 
Statistică Prahova este de 103,32%. 
          Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi aplicate ca preţ de pornire 
pentru licitaţiile care se vor organiza, în condiţiile legii. 

  Art.3. Serviciul impozite şi taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de închiriere la contractele pentru teren module, 

teren garaje şi chirie spaţii pentru care chiriașii au solicitat prelungirea valabilității 
contractelor 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 
  Având în vedere: 
     - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 referatul nr. 12.339/19.01.2018 al Şeful Serviciului Impozite şi taxe prin care 
propune prelungirea termenelor contractelor de închiriere pentru teren module, teren 
garaj şi chirie spaţii la solicitarea chiriaşilor; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin.2, lit.c), alin.5, lit.a), art. 39, alin. (1) şi art. 45 al 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 aprobă prelungirea cu încă 5 ani a contractele de închiriere pentru teren 
module, teren garaje şi spaţii, al căror termen a expirat la data de 31.12.2017 și pentru 
care chiriașii au solicitat prelungirea valabilității contractelor, conform anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.2. Cuantumul chiriei va fi indexat anual cu rata inflației. 
 Art.3. Serviciul Impozite şi Taxe locale va proceda la încheierea de acte adiţionale 
pentru contractele respective. 

   Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Impozite şi Taxe locale, 
Direcţiei economice și se va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei 
Mizil, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea utilizǎrii excedentului  bugetului  local, la nivel UAT, sursa E și 

F, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

19.02.2018; 
  Având în vedere: 

- raportul de specialitate prezentat de Direcția economică înregistrat sub nr. 
14.285/14.02.2018, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetului  local, la nivel UAT, sursa E și F, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar 2017; 

-expunerea de motive nr. 14.285/15.02.2018 a D-lui. Primar al orașului Mizil; 
-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. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 
- 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 aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Oraşului Mizil, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017, după cum urmează: 

- suma de 98874,52 lei, sursa E – ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
funcționare în anul curent; 

 suma de 2.423.537,77 lei, sursa F:  
               - 666.100 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în 

anul curent; 
                    -1.757437,77 lei  ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare 
în anul curent. 

Art 2. Direcţia economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                               SECRETAR, 
                 Mastragociu Radu                                                    jr. Tănase Loredana  
 
 
 
Mizil, 19.02.2018 
Nr. 26 
8. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 14 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi bugetul instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018 
 

      Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința extraordinară din data de  
19.02.2018; 

 Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr.  14.342/15.02.2018 al Direcției economice prin care solicită  
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi bugetului instituţiilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, al  Orasului Mizil pe anul 2018; 
- expunerea de motive a D-lui. Negraru Silviu – Călin – Primarul Oraşului Mizil; 
- Decizia Directorului General nr. 1185/11.01.2018, Scrisoarea MFP nr. 
462250/22.01.2018, decizia nr. 2985/08.02.2018; 
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 În conformitate cu: 
   - prevederile Legii nr.  2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată si  
completată; 
 În temeiul art. 36 alin (4)  şi  art. 45, alin. (2), lit a) 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. Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli, nota de fundamentare a 
investițiilor pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de 
investiții, pe anul 2018, conform anexelor 1, 1.1, 1.2, 2,3,4 şi 5,  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Poliție 
Locală Mizil, conform anexei nr. 6;  

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista obiectivelor de investiții 
ale Serviciului Public de Gospodărire Locală Mizil, conform anexelor  7 și 8; 

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Asistență 
Socială  Mizil, conform anexa nr. 9; 

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista obiectivelor de investiții 
ale Clubului Sportiv Orășenesc, conform anexelor 10 și 11; 

Art.6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista obiectivelor de investiții 
ale Liceului Teoretic Grigore Tocilescu Mizil, conform anexelor 12 si 13; 
 Art.7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Tase 
Dumitrescu Mizil, conform anexei nr 14; 

Art.8. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale nr.1 Mizil, 
conform anexelor 15 si 16; 



  Art.9. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale ”Sf Nicolae” 
Mizil, conform anexei 17; 

Art.10. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale ”Sf Maria” 
Mizil, conform anexei nr 18; 

Art.11. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Gradiniței cu program 
prelungit nr. 5 Mizil, conform anexei nr 19; 

Art.12. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista obiectivelor de investiții 
al Spitalului Orășenesc ”Sf. Filofteia” Mizil, conform anexelor 20,21 și 22; 

Art.13. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității economice Centrala 
fotovoltaică , conform anexelor 23 si 24; 

Art.14. Se aprobă bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și 
subvenții al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, conform anexelor nr. 25 
și 26; 

Art.15. Se aprobă bugetul proiectului MIZIL START-UP PLUS, conform anexelor 
nr. 27 și 28; 

Art.16. Se aprobă bugetul activitatilor finanțate integral din venituri proprii și 
subvenții al Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil, conform anexelor nr. 29 și 30. 

Art.17. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil și instituțiile 
publice din subordinea  Consiliului Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.18. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul 
Primăriei Oraşului Mizil și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                               SECRETAR, 
                 Mastragociu Radu                                                    jr. Tănase Loredana  
 
 
 
 
 
Mizil, 19.02.2018 
Nr. 27 
18. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 14 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  10 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” 
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/21.06.2016 

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Mizil  
 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.02.2018; 
  Având în vedere Ordinele Prefectului nr. 51, 52 și 53 privind constatarea încetării, 
de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor de consilieri locali pentru 
domnii Mandalac Florin, Pașol Nicolai și a domnei Stoica Iuliana; 

Adresa ALDE nr. 17/26.02.2018 înregistrată la Consiliul Local sub nr. 
25/27.02.2018; 

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 
 
 Art.1. Comisia de validare a Consiliului local al Orașului Mizil, aprobată prin HCL 
nr. 63/21.06.2016, se modifică și se completează, astfel: 

 Radu Eduard; 
 Stoicescu Ștefan; 
 Irimia Gheorghe - Marian. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 63/21.06.2016 rămân valabile şi se aplică 
încontinuare. 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                          SECRETAR, 
           Mastragociu Radu                                         jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
      
 
 
 
Mizil, 28.02.2018 
Nr. 28 
5. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Stanciu Atanasie în  Consiliul 

Local al Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de candidaţi 
ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al 

Oraşului Mizil din 5.06.2016   
 
 

      Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința ordinară din data de  
28.02.2018; 

 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. Stanciu Atanasie; 

Adresa ALDE nr. 17/26.02.2018 înregistrată la Consiliul Local sub nr. 
25/27.02.2018; 

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. Stanciu Atanasie în 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, în condițiile legii, consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul 
Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016, pe durata actualei legislaturi.   

 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                               SECRETAR, 
                 Mastragociu Radu                                                    jr. Tănase Loredana  
 
 
 
 
Mizil, 28.02.2018 
Nr. 29 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Butuceanu Adrian în Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de candidaţi 
ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al 

Oraşului Mizil din 5.06.2016   
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința ordinară din data de 
28.02.2018: 
 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. Butuceanu Adrian; 

Adresa ALDE nr. 17/26.02.2018 înregistrată la Consiliul Local sub nr. 
25/27.02.2018; 

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. Butuceanu Adrian 
în Consiliul Local al Oraşului Mizil, în condițiile legii, consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul 
Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016,  pe durata actualei legislaturi. 
 
 
         
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                                   SECRETAR, 
                 Mastragociu Radu                                                    jr. Tănase Loredana  
 
 
 
Mizil, 28.02.2018 
Nr. 30 
6 ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Bălănescu Cristian în Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de candidaţi 
ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al 

Oraşului Mizil din 5.06.2016   
 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
28.02.2018: 
 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. Bălănescu Cristian; 

Adresa ALDE nr. 17/26.02.2018 înregistrată la Consiliul Local sub nr. 
25/27.02.2018; 

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. Bălănescu Cristian 
în Consiliul Local al Oraşului Mizil, consilier supleant pe listele de candidaţi ale Alianței 
Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului Mizil 
din 5.06.2016, pe durata actualei legislaturi. 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                          SECRETAR, 
           Mastragociu Radu                                         jr. Tănase Loredana Marcela  

 
 
 
 

Mizil, 28.02.2018 
Nr. 31 
6 ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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HOTĂRÂRE 
privind înființarea Direcției de Asistență Socială Mizil, cu personalitate juridică, 

prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Mizil și aprobarea 
organigramei, statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
28.02.2018: 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin sub 

nr. 15.073/22.02.2018; 
 adresa nr. 154/22.01.2018 a D-nei. Toader Elena – Daniela, șef Serviciu Public 

de Asistență Socială prin care aduce la cunoștiință că în conformitate cu prevederile HG 
nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, în termen de 
120 zile de la intrarea în vigoare a acesteia, consiliile locale au obligația adoptării 
hotărârilor de reorganizare a direcțiilor și serviciilor de asistență socială și solicită 
aprobare pentru reorganizarea serviciului în direcție și a organigramei statului de funcții 
și al Regulamentului de organizare și funcționare; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 Ținând cont de prevederile: 

- HG nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și 
funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 
Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, actualizată; Legii nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legii 
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
actualizată; Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, art. 100Și art. 107 și Legea nr. 53/2003-art.40; 

 În temeiul art.36, alin.(2), lit.a), alin.(6), lit.a) pct.2 și art.45, alin.(1) 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 înființarea Direcției de Asistență Socială Mizil, ca instituție 

publică de interes local cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local, cu 
sediul în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 85, prin reorganizarea Serviciului Public de 
Asistență Socială Mizil.  

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Asistență Socială 
Mizil, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 
 
Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de 

Asistență Socială Mizil, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă constituirea Colegiului Director, având următoarea componență: 
  Tănase Loredana  Marcela,  Secretar UAT Mizil; 
 Toader Elena Daniela, directot/director executiv DAS Mizil; 
   Gică Ana Argentina, responsabil servicii sociale; 
   Ene Cristina Alina, responsabil beneficii sociale; 
  Petrescu Simona, consilier autoritate tutelară Primăria Orașului Mizil; 
  Tudorache Nicoleta, bibliotecar Primăria Orașului Mizil; 
   Cireșanu Mihaela, Director Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Mizi; 
   Tudorie Maria, psiholog, partener social al Direcției de Asistență Socială.  
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul 

Public de Asistență Socială Mizil. 
 
 
 
 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                               SECRETAR, 
                 Mastragociu Radu                                                    jr. Tănase Loredana  
 
 
 
 
Mizil, 28.02.2018 
Nr. 32 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 
aparținând minorității rome 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018: 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin sub nr. 

15.232/26.02.2018; 
      - adresa nr. 436/22.02.2018 întocmită de Dna.  Elena Daniela Toader, Sef Serviciu 

Public de Asistență Socială Mizil prin care supune discuției și aprobării Consiliului Local, 
Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome 
întocmit de către Grupul Local de Lucru, conform HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru 
perioada 2015-2020; 

     - dispoziţiile HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020; 

      - prevederile HCL nr. 85/27.07.2017 privind  înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a 
Grupului de l (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor; 

      - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 36, alin.2), lit. b), 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 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 local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 
aparținând minorității rome, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei 
orașului Mizil și pe site-ul propriu www.primaria-mizil.ro. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului juridic al Consiliului 
Local, Serviciului Public de Asistență Socială Mizil și Grupului de lucru local pentru 
incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, în vederea aducerii la 
îndeplinire. 

 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Consilier                                                               SECRETAR, 
                    Mastragociu Radu                                                    jr. Tănase Loredana  
 
 
 
Mizil, 28.02.2018 
Nr. 33 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 

 
HOTĂRÂRE 

privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 133mp, teren proprietate 
privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.  Horia, nr. 38  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018: 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin sub nr. 

14.437/15.02.2018; 
 cererea nr. 32.771/24.11.2017 a D-lui. Stroe Eugen, domiciliat în oraşul Mizil, str. Horia, nr. 38  

prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 133 mp care s-a găsit în plus la măsurătoarea 
cadastrală a terenului, pe care îl deţine în concesiune;  

 Referatul nr. 33709/11.12.2017  întocmit  de Dna. Pătrașcu Mariana – inspector în cadrul 
Serviului impozite și taxe de la Primăria Oraşului Mizil, prin care propune scoaterea la licitaţie publică 
organizată în condiţiile legii pentru suprafata de teren de 133 mp, situată în Mizil, Str, Horia, nr. 38, 
înscris în cartea funciară sub nr. 22564; 

 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; 

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 133 m2, situată 
în Mizil, str. Horia, nr. 38, teren proprietate privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. 
cadastral 22.564. 

(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. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Consilier                                                                        SECRETAR, 
                        Mastragociu Radu                                                       jr. Tănase Loredana  
 
 Mizil, 28.02.2018 
Nr. 34 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din intravilanul oraşului Mizil în suprafaţă de 

146m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2971, teren ce  aparţin domeniului privat al 
oraşului Mizil  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018: 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin sub nr. 

14.114/13.02.2018; 
 - cererea nr. 12.651/23.01.2018 a petenților Oprea Virgil și  Oprea Virginia cu domiciliul în 
Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.211 prin care solicită cumpărarea terenurilor în suprafaţa de 146m2, 
respectiv 31 m2 din str. Nicolae Bălcescu, F.N; 

 referatul nr. 12.975/26.01.2018, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de specialitate 
patrimoniu prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 146m2 din str. Nicolae Bălcescu F.N, 
Tarla 86, parcela Cc 2971 precizând că pe acest teren solicitanții au o magazie. 

 extrasul de carte funciară a terenului din str. N. Bălcescu, fn, în suprfață de 146 mp, având nr. 
Cadastral 22583 ; 

  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 aparţin domeniului privat al 

oraşului Mizil, în suprafaţă de 146 m2 situat în intravilanul oraşului Mizil, str. Nicolae Bălcescu, f.n, 
T86, Cc2971 delimitat conform schiţei anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, înscris în cartea 
funciară a unitătii administrativ teritoriale Mizil sub nr. cadastral 22583; 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre.  
Art.3. 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.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei Orasului Mizil. 

Art.5.Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – cumpărare cad 
în sarcina adjudecătorului licitaţiei vânzării terenului. 

Art.6. 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.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 6, de către consilierul 
juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Consilier                                                                        SECRETAR, 
                        Mastragociu Radu                                                       jr. Tănase Loredana  
 
Mizil, 28.02.2018 
Nr. 35 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din intravilanul oraşului Mizil în 

suprafaţă de 31m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2971, teren  ce  aparţin 
domeniului privat al oraşului Mizil  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018: 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin; 

 - cererea nr. 12.651/23.01.2018 a petenților Oprea Virgil și  Oprea Virginia cu domiciliul în 
Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.211 prin care solicită cumpărarea terenurilor în suprafaţa de 146m2, 
respectiv 31 m2 din str. Nicolae Bălcescu, F.N; 

 referatul nr. 12.974/26.01.2018, elaborat de dl. Elisei Constantin – referent de specialitate 
patrimoniu prin care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 31m2 din str. Nicolae Bălcescu F.N, 
Tarla 86, parcela Cc 2971 precizând că pe acest teren solicitanții au o magazie. 

 extrasul de carte funciară a terenului din str. N. Bălcescu, fn, în suprfață de 31 mp, având nr. 
Cadastral 22584 ; 

  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 aparţin domeniului privat al 

oraşului Mizil, în suprafaţă de 31 m2 situat în intravilanul oraşului Mizil, str. Nicolae Bălcescu, f.n, T86, 
Cc2971 delimitat conform schiţei anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, înscris în cartea funciară 
a unitătii administrativ teritoriale Mizil sub nr. cadastral 22584; 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini prevăzut în anexa 2, la prezenta hotărâre.  
Art.3. 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.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei Orasului Mizil. 

Art.5.Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaţiei şi a actelor de vânzare – cumpărare cad 
în sarcina adjudecătorului licitaţiei vânzării terenului. 

Art.6. 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.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art.6, de către consilierul 
juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                         SECRETAR, 
                          Mastragociu Radu                                                       jr. Tănase Loredana  
 
 
 Mizil, 28.02.2018 
Nr. 36 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor pentru eliberarea certificatelor de înregistrare și plăcuțelor de 
înregistrare tractoare agricole, remorci agricole, utilaje agricole și industriale, mopede și 

utilaje hipo, pentru anul 2018 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018: 
 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin, nr. 

15.070/21.02.2018; 
      - referatul nr. 14.286/14.02.2018 întocmit de Dl. Dumitru Ionel, consilier în cadrul 

Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură, prin care 
solicită aprobarea tarifelor pentru eliberarea certificatelor de înregistrare și plăcuțelor tractoare 
agricole, remorci agricole, utilaje agricole și industriale, mopede și utilaje hipo, pentru anul 
2018, ce se înregistrază la Primăria orașului Mizil, conform art.14, alin.1) din OUG 
nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată; 

 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 aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor de înregistrare și plăcuțelor de 

înregistrare tractoare agricole, remorci agricole, utilaje agricole și industriale, mopede și utilaje 
hipo, pentru anul 2018, ce se înregistrează de către Primăria orașului Mizil, după cum urmează: 

 taxă plăcuță înregistrare tractor agricol (2buc.)     - 100 lei; 
 taxă plăcuță înregistrare remorcă agricolă             -  50 lei; 
 taxă plăcuță înregistrare utilaj agricol    (2buc.)    - 100 lei; 
 taxă plăcuță înregistrare A.T.V.                             -  50 lei; 
 taxă plăcuță înregistrare motoscuter                       -  30 lei; 
 taxă plăcuță înregistrare atelaj hipo                         - 50 lei; 
 taxă certificat de înregistrare                                   -   5lei.      
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul 

amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură. 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                         SECRETAR, 
                          Mastragociu Radu                                                       jr. Tănase Loredana  
 
 
 
 Mizil, 28.02.2018 
Nr. 37 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în 
vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 1185 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Tohani, nr.57 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
28.02.2018: 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin, nr. 

15.072/22.02.2018; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 129/28.09.2017 prin care s-a aprobat 
vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 1185 mp, situată în Mizil, str.. 
Tohani, nr.57 , teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 

 referatul nr. 14.396/21.02.2018 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. Tohani, nr. 57; 

 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 

vânzării  terenului în suprafaţă de  1185 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, 
situat în str. Tohani, nr.57, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana 
Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 141.180lei 
(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. 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                    SECRETAR, 
                          Mastragociu Radu                                                   jr. Tănase Loredana  
 
 
 Mizil, 28.02.2018 
Nr. 38 
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu 14 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în 

parcările de reședință din Orașul Mizil  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018: 
 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin, nr. 

15.233/26.02.2018; 
 referatul nr. 15.120/23.02.2018 întocmit de Dna Tănase Loredana, Secretarul orașului 

Mizil prin care precizează că la nivelul orașului Mizil nu există o procedură privind atribuirea 
locurilor de parcare de reședință și se impune adoptarea în ședința Consiliului Local a unei 
hotărâri privind aprobarea unui regulament de atribuire și folosire a locurilor de parcare în 
Orașul Mizil; 

  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizi; 
  În conformitate cu prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; Hotărârea nr. 
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a OG nr. 71/2002; OG nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin.2, lit.b) și lit.c), alin. 4, lit.c)și alin.5, lita_ și b), respectiv art. 45, 
alin.3) 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 Regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările 

de reședință orașul Mizil, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei 

orașului Mizil și pe site-ul propriu www.primaria-mizil.ro. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului juridic al Consiliului 

Local, Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură, 
Serviciului Impozite și taxela locale, Serviciului de Gospodărire Comunală Mizil și Poliției 
Locale Mizil, în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                         SECRETAR, 
                          Mastragociu Radu                                                       jr. Tănase Loredana  
 
 
 Mizil, 28.02.2018 
Nr. 39 
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea demolării construcțiilor (garaje provizorii) situate în Mizil, str. Mihai Bravu, 

nr. 116 ,  în incinta Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil și radierea din inventarul public al 
Orașului Mizil  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018: 

 Având în vedere: 
 solicitarea nr. 14.135/13.02.2018 a Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil prin care 

solicită demolarea construcțiilor – garaj camion și garaj tractoare, în vederea realizării branșării (apă, 
canal, încălzire) aferente invesiției ” Campus școlar – 10 săli de clasă ”Liceului Tehnologic Tase 
Dumitrescu” Mizil; 

 referatul nr. 14.981/22.02.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin, referent de specialitate în 
cadrul Biroului patrimoniu prin care precizează că cele două construcții sunt proprietatea publică a 
Orașului Mizil și sunt înscrise în cartea funciară nr. 20.566 ; 

 prevederile art.3, alin.(4), art.. 18, art.19 și art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunuriel 
proprietate publică, actualizată cumodificările și completările ulterioare; 

  art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 
republicată;  

  OG nr. 112 din 31.08.2000 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. (1) , (2) lit.c), art. 45, alin (3) și art. 115, alin. (1) lit. b) 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. (1) Se aprobă demolarea construcțiilor (garaje provizorii) situate în Mizil, str. Mihai 
Bravu, nr. 116 incinta Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil, identificate astfel: 
 garaj camion, având nr. Inventar 1073, înscris în cartea funciară sub nr. 20566, în suprafață de 53mp, 
 garaj tractoare, având nr.Inventar 1074, înscris în cartea funciară sub nr.20566, în suprafață de 172 mp; 

(2) Cele două construcții se identifică conform schiței, anexă la prezenta hotărâre parte 
integrantă din aceasta. 

Art.2. Se aprobă radierea construcțiilor din Anexa nr. 1: Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Mizil, judeţul Prahova, nr. Crt. 163 , cod clasificare 1.1.2 , ”Garaj 
camion” și nr. Crt. 164 ” garaj tractoare” , aprobată prin HG nr. 515/2009 pentru modificarea şi 
completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil, 
Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură și Serviciului buget – 
contabilitate, salarizare pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
            
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                                  SECRETAR, 
                                  Mastragociu Radu                                                       jr. Tănase Loredana  
Mizil, 28.02.2018 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2018 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
28.02.2018: 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin, nr. 

15.317/27.02.2018; 
 adresa nr. 15.295/27.02.2018 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 în 
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; 

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 2018, 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. 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
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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  

28.02.2018; 
 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;  

- Ordinele Prefectului nr. 51,52,53 din data de 01.02.2018, privind constatarea 
încetării, de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor de consilieri locali 
pentru domnii Mandalac Florin, Pașol Nicolai și a domnei Stoica Iuliana precum și 
validarea mandatelor D-lor. Stanciu Atanasie, Butuceanu Adrian, Bălănescu Cristian; 
 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 
 FLOREA (VASILE) TANIA-CRISTINA 
 BANU AUREL; 

 
- Comisia Buget – Finanţe, studii prognoze economice, sociale, administrarea domeniului 
public şi privat; 

 IACOB DAN 
 BUTUCEANU ADRIAN 
 RADU EDUARD 
 CRĂCIUN NICOLAI 
 MINEA CLAUDIU – REMUS 

 
- Comisia Prestări – Servicii, comerţ, agricultură, privatizare 

 STANCIU ATANASIE 
 CIOBANU MARIAN 
 IRIMIA GHEORGHE – MARIAN 



 
-  Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului 

 ALEXE ILIE 
 MILITARU VALENTIN – MIHNEA 
 BĂLĂNESCU CRISTIAN 

 
 Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 68/21.06.2016 rămân valabile şi se aplică în 
continuare. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea trimestrialității sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2018 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 

14.03.2018; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 - raportul de specialitate nr. 14.342/13.03.2018 întocmit de Direcţia economică, prin care 
solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea trimestrialității sumelor și 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2018; 
 - Deciziile nr. 3213/2018 și nr. 3216/2018 a Directorului General al DGRFP 
Ploieşti prin care s-a aprobat modificarea repartizării pe trimestre a cotelor  defalcate din 
impozitul pe venit pe unități administrativ teritoriale pe anul 2018 alocate pe trimestre; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 2/2018 legea bugetului de 
stat pentru anul 2018; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 În temeiul art.45, alin 2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 trimestrialității sumelor și cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2018, conform Fișei cu 
indicatori pentru bugetul local, 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 prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
   
 
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
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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 2017, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2018, 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 2017 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

  Avand în vedere: 
           - expunerea de motive a Primarului orașului Mizi, Dl. Negraru Silviu – Călin; 

 adresa nr. 15.819/05.03.2018 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 2017 precum şi Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva 
incendiilor pe anul 2018, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2018, a Planului de analiza şi acoperire a 
riscurilor al Orasului Mizil; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 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;  
  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 
ulterioare Consiliul Local al Oraşului Mizil, 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 2017. 
 Art.2. Se aprobă Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva 
incendiilor pe anul 2017. 
 Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2018. 
 Art.4. Se aprobă Planul de analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil. 
 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului de Protecţie Civilă de către 
consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Mizil. 
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HOTĂRÂRE 
privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 12 m2, situată în 

Mizil,  
str. Cuza - Vodă, Tarla 57, parcela Cc1855, teren proprietate privată a oraşului Mizil  

 
      Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința ordinară din data de  29.03.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 17.251/22.03.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
 - cererea nr. 13.157/30.01.2018 a D-nei. Georgescu Ștefania - Loredana, domiciliată în 
oraşul Mizil, str. Cuza Vodă, nr.1, bl.27, sc.A,ap.4 prin care solicită concesionarea suprafeţei de 
teren de 12mp situată în str. Cuza - Vodă, la parterul blocului 27, ap. 4, pe care are construit un 
balcon în baza autorizaţiei de construire nr. 49/28.03.2005;  
 - referatul nr. 15.509/28.02.2018   întocmit de Dl. Elisei Constantin  – referent în cadrul 
Biroului Patrimoniu prin care precizează că terenul în suprafată de 12mp este proprietatea 
privată a oraşului Mizil  şi este înscris în cartea funciară nr. 22.617 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; 
 avizul Comisiei de specialitate a 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 12 m2, 
situată în Mizil, str. Cuza - Vodă, fn, Tarla 57, parcela Cc1855,   având nr. cadastral 22.617, 
teren proprietate privată a oraşului Mizil. 
 (2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la 
prezenta hotărâre. 

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

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018: 
  Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 16.728/15.03.2018 a Primarului Orașului Mizil; 

 adresa nr. 1448/22.02.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura 
Primăriei Orașului Mizil sub nr. 15.157/23.02.2018 prin care solicită transformarea unor  
posturi de asistent medical și muncitori calificati ca urmare a promovării în trepte profesionale 
superioare; 

 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; 

  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 următoarelor posturi: 

  1 (un) post de  asistent medical PL  (poziţia  41 în statul de funcţii) în  1 post de 
asistent medical principal PL ; 

  1 (un) post de  infirmieră debutant (poziţia 46 în statul de funcţii) în  1 post de 
infirmieră; 

  1 (un) post de  muncitor calificat IV-bucătar (poziţia 158 în statul de funcţii) în  1 
post de muncitor calificat III-bucătar; 

  1 (un) post de  muncitor necalificat  (poziţia 162 în statul de funcţii) în  1 post de 
muncitor calificat IV- zugrav; 
 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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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea postului vacant de 
medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018: 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 16.412/19.03.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
  adresa nr. 2095/12.03.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratat la Registratura 

Primăriei Oraşului Mizil sub nr. 16.412/12.03.2018 prin care solicită aprobarea pentru  
organizarea  concursului pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist 
pneumolog la Dispensarul TBC, menţionând că se încadrează în BVC  la capitolul 
cheltuieli de personal; 

  prevederile art.4 din OMS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a 
funcţiilor de şef de secţie, şef laborator şi şef compartiment din unităţile sanitare fără 
paturi, respectiv a funcţiei de framacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi;  

  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 ale Legii 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 organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de 
medic specialist  pneumolog la Dispensarul TBC din cadrul Spitalului Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil: 
 Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 

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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                Radu   Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela  

 
Mizil, 29.03.2018 
Nr. 47 
5 ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

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

organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant  din cadrul unităţii  
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018: 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin sub nr. 

16.413/19.03.2018; 
 adresa nr. 2096/12.03.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura  

Primariei  Oraşului Mizil sub nr. 16.413/12.03.2018 prin care solicită modificarea statului de 
funcţii respectiv transformarea unui post de farmacist  la Farmacia de circuit închis a unităţii;  

 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;  

 prevederile art.4 din Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de 
şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a 
functiei de farmacist – şef din unităţile sanitare cu paturi;  

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În temeiul art. 36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, şi art.45 alin.1 ale Legii 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 farmacist specialist (poziția 83 în statul de 
funcții) în 1 (un) post de farmacist. 
 Art.2. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de farmacist   
în cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 

Art.4. 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, 
                    Radu  Eduard                                                      jr. Tănase Loredana  
 
 
Mizil, 29.03.2018 
Nr. 48 
5 ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind avizarea organizării concursurilor sau examenelor pentru ocuparea 

funcţiilor de Şef secţie medicină internă şi Şef secţie pediatrie la Spitalul Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018: 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin sub 

nr. 17.295/20.03.2018; 
   - adresa nr. 2181/14.03.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la Primăria 

Oraşului Mizil sub nr. 16.844/14.03.2018 prin care solicită avizarea organizării 
concursului sau examenelor pentru ocuparea posturilor de Şef secţie medicină internă şi 
Sef secţie pediatrie, menţionând că se încadrează în BVC pe anul 2018 la capitolul 
cheltuieli de personal; 

 prevederile art. 13 din OMSP nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef de 
laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice;  

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

 În temeiul art.45 alin.1 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 avizează organizarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor de Şef secţie medicină internă şi Şef secţie pediatrie  la Spitalul Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 

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. 

 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Consilier                                                               SECRETAR, 
                         Radu Eduard                                                      jr. Tănase Loredana  
 
Mizil, 29.03.2018 
Nr. 49 
5. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str. Abatorului, judeţul Prahova, Tarla 
21, Parcela 293,294,295  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018: 

 Având în vedere: 
  expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin sub nr. 

16.273/19.03.2018; 
  raportul de specialitate nr. 16.273/14.03.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care 

solicită iniţierea unui proiect de hotarâre pentru dezmembrarea unui teren situat în Mizil, str. 
Abatorului, judeţul Prahova, Tarla 21, Parcela 293,294,295 în suprafață de 20.000 mp:  

  referatul de admitere a dezmembrării C1238/08.02.2018 emis de  OCPI Prahova; 
 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. Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren situat în judeţul Prahova, UAT Mizil, Oraş 
Mizil, str. Abatorului, Tarla 21, parcela 293,294,295 având numărul cadastral 22546, în suprafaţa de 
20.000 mp, în trei loturi conform planului Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a 
Referatului de admitere nr. C 1238/08.02.2018 emis de OCPI Prahova, după cum urmează: 

 imobilul - teren în suprafaţă de 611mp, situat în Oraş Mizil, str. Abatorului, județul Prahova, 
Tarla 21, Parcela 293, 294, 295 având numărul cadastral 22602; 

 imobilul  – teren în suprafaţă de 16.142 mp, situat în Oraş Mizil, str. Abatorului, județul Prahova, 
Tarla 21, Parcela 293, 294, 295 având numărul cadastral 22603; 

 imobilul - teren în suprafaţă de 3247 mp, situat în Oraş Mizil, str. Abatorului, județul Prahova, 
Tarla 21, Parcela 293, 294, 295 având numărul cadastral 22604; 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Orașului Mizil să semneze actul de dezmembrare în formă 
autentică și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art.1.  

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul amenajarea 
teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură și Direcția economică din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil. 

Art.4. Consilierul juridic al Consiliului Local Mizil va aduce la cunoștință celor interesați 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Consilier                                                                        SECRETAR, 
                         Radu Eduard                                                              jr. Tănase Loredana  
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/19.02.2018 prin care s-a 

aprobat bugetul local al Orașului Mizil și bugetul instituțiilor finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii, pe anul 2018  

 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018: 

 Având în vedere: 
 adresa nr. 17.514/22.03.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil  prin care solicită 

aprobarea Consiliului Local pentru Lista de investiţii defalcată pe categorii de bunuri, 
  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), şi al 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 modificarea Art. 12 – anexa 22 din HCL nr. 27/19.02.2018, Lista 

obiectivelor de investiții al Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia Mizil”, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Spitalul Orăşenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil prin compartimentele 
specializate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și Spitalului Oraşenesc 
“Sf. Filofteia” Mizil prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Consilier                                                                        SECRETAR, 
                         Radu  Eduard                                                              jr. Tănase Loredana  
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind numirea reprezentantului Consiliului Local Mizil împuternicit să reprezinte 

interesele Oraşului Mizil în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Hidro Prahova 
SA 

 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018: 

 Având în vedere: 
- Ordinul nr. 53/01.02.2018 privind constatarea încetării, de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al D-lui. Pașol Nicolai, și se 
declară vacant locul acestuia în Consiliu Local Mizil; 

În temeiul art. 37 şi art. 36, alin 4(1) 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. (1) Se aprobă numirea D-lui.Butuceanu Adrian – consilier local, să 
reprezinte interesele Oraşului Mizil în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Hidro 
Prahova S.A. 
 (2) Orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei hotărâri se abrogă. 
 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil să semneze contractul de mandat 
pentru împuternicirea D-lui. Butuceanu Adrian în Adunarea Gnerală a Acţionarilor a S.C. 
Prahova S.A. 
  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică  S.C. Hidro Prahova S.A., persoanei 
împuternicite conform art.1 şi Administratorului Public de către consilierul juridic al 
Consiliului Local Mizil. 

             
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                         SECRETAR, 
                         Radu Eduard                                                              jr. Tănase Loredana  
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea și completarea  HCL nr. 121/28.09. 2017 prin care au fost desemnați 

reprezentanţii Consiliului local al oraşului Mizil   în Consiliile de Administraţie şi  în 
Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  educației 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 ședința ordinară din data de 29.03.2018: 

 Având în vedere: 
 Ordinele nr. 51,52 și 53 prin care s-a constatat încetarea mandatelor de consilieri 

locali a d-lor. Pașol Nicolai și Mandalac Florin și a D-nei Stoica Andreea – Iuliana și vacantarea 
locurilor acestora în Consiliu Local; 

 HCL nr. 149/2017 privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Banu Aurel și 
HCL nr. 29,30,31 prin care se validează mandatele de consilieri a D-lor. Butuceanu Adrian, 
Bălănescu Cristian și Stanciu Atanasie; 

 art. 96, alin (2) , lit. b) din  Legea educatiei nationale nr.1/2011;  
 prevederile Ordinului 5079/2016 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; 

  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 desemnează reprezentanţii Consiliului Local al 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. Banu Aurel 
2. Radu Eduard   
3. Mastragociu Radu 

2. 
Liceul Tehnologic “Tase 

Dumitrescu” Mizil 
1.Irimia Gheorghe - Marian 
2. Alexe Ilie 

3. Şcoala gimnazială Nr.1 1. Stoicescu Stefan  

4. 
Şcoala gimnazială “Sfântul 

Nicolae” Mizil 
1. Stanciu Atanasie 



5. 
Şcoala gimnazială “Sfânta 

Maria” Mizil 
1. Iacob Dan 

6. 
Gradiniţa cu program prelungit 

nr. 5 
1. Minea Claudiu - Remus 

           
 Art.2. Se desemneaza reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil în Comisiile 

pentru evaluarea  si  asigurarea calităţii educației 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 
Bălănescu Cristian 

2. 
Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” 

Mizil 
Militaru Valentin - Mihnea 

3. Şcoala gimnazială Nr.1 Iacob Dan 

4. 
Şcoala gimnazială “Sfântul Nicolae” 

Mizil 
Stoicescu Ștefan 

5. 
Şcoala gimnazială “Sfânta Maria” 

Mizil 
Butuceanu Adrian 

6. Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Mastragociu Radu 
 
           Art.3. –  Celelalte prevederi ale HCL nr. 121/28.09.2017 rămân valabile și se aplică în 
continuare. 

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. 

 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                    SECRETAR, 
                          Radu  Eduard                                                      jr. Tănase Loredana  
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
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 ședința ordinară din data de 29.03.2018: 
 Având în vedere: 
 Ordinul nr.51/01.02.2018 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local al D-lui. Pașol Nicolai și se declară vacant locul 
acestuia în Consiliu Local Mizil; 

        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, alin. (1) din HCL nr.103/28.09.2016, 
după cum urmează: 

1. Dl. Ciobanu Marian; 
2. Dl. Crăciun Nicolai; 
3. Dl. Radu Eduard; 
4. Dl.Stanciu Atanasie; 
5. Dl. Iacob Dan; 
6. Dl. Mărgărit Romeo;  
și dl. Proșcan Emil din partea Asociației Culturale ”Agata 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. Dumitru 
Oana - Filofteia și Dl. Pașol Nicolai ”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 103/28.09.2017 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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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  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Mizil 
împuterniciţi să reprezinte interesele oraşului Mizil, în Adunarea generală a  

S.C. SALUB INTERSERV S.R.L. Mizil  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018: 

 Având în vedere: 
 Ordinul nr. 51/01.02.2018 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local al D-lui. Mandalac Florin și prin care se declară 
vacant locul acestuia în Consiliu Local Mizil; 

 Prevederile HCL nr. 59/08.05.2017 privind schimbarea formei juridice a 
Societății Comerciale ”SALUB INTERSERV” Mizil din societate pe acțiuni în societate 
cu răspundere limitată; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, alin (2), lit. a), şi art. 45, alin (1) din Legea 
nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 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 Societăţii comerciale de interes local 
S.C.SALUB INTERESEV SRL, în calitate de asociat, sunt: 

 Dl. Stoicescu Ștefan; 
 Dl. Alexe Ilie. 

 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Directorul 

General – administrator al  S.C. Salub Interesrv SRL. 
 
 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                         SECRETAR, 
                         Radu  Eduard                                                            jr. Tănase Loredana  
 
 
 Mizil, 29.03.2018 
Nr. 55 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în 
vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 292 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Valea Jiului, nr.53 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018: 

 Având în vedere: 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151/29.11.2017 prin care s-a aprobat 

vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 292 mp, situată în Mizil, str.. 
Tohani, nr.57 B, teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 

 referatul nr. 17.444/21.03.2018 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. Valea Jiului, nr. 53; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
În temeiul art. 115, alin. (1) lit. b) 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 aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea 

vânzării  terenului în suprafaţă de 292 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, 
situat în str. Valea Jiului, nr.53, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana 
Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 26.130lei (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. 

 
            
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Radu  Eduard                                                        jr. Tănase Loredana  
 
 
Mizil, 29.03.2018  
Nr. 56 



6. ex/Tehnored.  PV 
 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  14 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 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în 
vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 386 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Tohani, nr.57B 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018: 

 Având în vedere: 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 22/31.01.2018 prin care s-a aprobat 

vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 386 mp, situată în Mizil, str.. 
Tohani, nr.57 B, teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 

  referatul nr. 17.442/21.03.2018 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. Tohani, nr. 57B; 

  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile  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 aproba preţul minim de la care se porneşte negocierea în vederea 

vânzării  terenului în suprafaţă de  386 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, 
situat în str. Tohani, nr.57B, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana 
Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 45.820lei (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. 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Consilier                                                                  SECRETAR, 
                        Radu  Eduard                                                       jr. Tănase Loredana  
 
 
 
Mizil, 29.03.2018 
Nr. 57 
6. ex/Tehnored.  PV 



 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  14 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 preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 274 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str. Carpați, nr.31 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  
29.03.2018; 

Având în vedere: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 21/31.01.2018 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 274mp, teren proprietate 
privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Carpați, nr.31; 
- referatul nr. 17.443/21.03.2018 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. Carpați, nr.31; 

 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 art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei 

publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 
orașului 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 274 mp, teren  proprietate privată  a oraşului 
Mizil, situat în str. Carpați, nr.31, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana 
Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 18,50 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. 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Consilier                                                                  SECRETAR, 
                        Radu Eduard                                                        jr. Tănase Loredana  
 
Mizil, 29.03.2018 
Nr. 58 
6. ex/Tehnored.  PV 



 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 

Județul Prahova și Unitățile Administrativ Teritoriale: Orașul Mizil, Orașul Urlați, Comuna Baba 
Ana, Comuna  Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, Comuna Sălciile, 

Comuna Vadu Săpat și Comuna Tomșani în vederea pregătirii și implementării proiectului 
,,Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud 

Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19.04.2018; 

 Având în vedere: 
 Adresa nr.7.575/VII/A/02.04.2018, transmisă de Consiliul Județean Prahova. 
 Expunerea de motive a Primarului și Raportul nr. 18.476/02.04.2018 întocmit de D-șoara 
Sturz Petronela, Șef Serviciu DIAMPE; 
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În temeiul 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, 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 Județul Prahova și Unitățile Administrativ Teritoriale: Orașul Mizil, Orașul Urlați, 
Comuna Baba Ana, Comuna  Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, 
Comuna Sălciile, Comuna Vadu Săpat și Comuna Tomșani în vederea pregătirii și implementării 
proiectului ,,Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 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 împuternicește domnul Negraru Silviu - Călin, primar al Unității Administrativ 
Teritoriale Orașul Mizil să semneze acordul de parteneriat în formă finală precum și toate 
documentele necesare pregătirii și promovării proiectului ,,Modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – 
tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”. 
 Art. 3. Se abrogă Hotărârea nr.62/15.05.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de 
Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitățile Administrativ 
Teritoriale: Orașul Mizil, Orașul Urlați, Comuna Baba Ana, Comuna  Ceptura, Comuna Ciorani, 
Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, Comuna Sălciile și Comuna Vadu Săpat în vederea pregătirii 
și implementării proiectului ,,Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 
102D, DJ 100C”. 
 Art. 4.  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, 
                                    Consilier                                                                     SECRETAR, 
                          Minea Claudiu – Remus                                        jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 19.04.2018 
Nr. 59 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 execuţiei investiţiilor care se regăsesc în planul de investitii pe anul 

2018 la nivelul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Mizil  
de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2018; 

  Avand în vedere: 
      - expunerea de motive a Primarului orașului Mizi, Dl. Negraru Silviu – Călin; 

 adresa nr. 1775/DT/89/14.03.2018 a S.C. Hidro Prahova S.A înregistrată la Primăria 
Oraşului Mizil sub nr.17.923/28.03.2018 prin care solicită aprobarea propunerilor de investiţii 
cuprinse în Planul de investiţii pe anul 2018 cu finanţare din surse proprii şi Fond IID; 

 referatul nr. 18.190/29.03.2018 întocmit de D-șoara. Sturz Petronela prin care solicită 
inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pe anul 2018 cu 
investițiile aferente Orașului Mizil, respectiv înlocuirea conductei de distribuție apă și 
branșament pe Bd. Gării și montare robineți concesie  pe branșamente. 

  avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;  
 prevederile Legii nr.51/2006, republicată în 2013, a serviciilor comunitare de utilitati 

publice si de prevederile Legii nr.241/2006, republicata în 2013, privind serviciul de alimentare 
cu apa si canalizare;  

     În temeiul art. 36 alin.(2),lit.d) si alin.(6),  pct.3 şi alin. (7) lit. a) şi c) şi art. 45 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
administrația publică locală, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1. Se aprobă execuţia investiţiilor care se regăsesc în planul de investiţii pe anul 2018 
la nivelul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Mizil de către S.C. Hidro 
Prahova S.A cu finanţare din Fond IID, conforn anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă ca în proiectarea şi realizarea investiţiilor, soluţiile de amplasare a 
conductelor trebuie să fie exclusiv în zona de trotuar a străzilor menţionate, cu aducerea străzii 
la starea iniţială, anterioară execuţiei lucrărilor. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, Direcţiei economice 
din cadrul Primăriei Orasului Mizil prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
  
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier                                                                    SECRETAR, 
       Minea Claudiu-Remus                                            jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
 
Mizil, 25.04.2018 
Nr. 60 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 14 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru” 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Interes 

Local Poliţia Locală Mizil 
 

      Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința ordinară din data de  25.04.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
 - Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 14324/2018; 

 nota de fundamentare nr. 100/20.02.2018 a Directorului executiv al Serviciului Public 
de Interes Local Poliţia Locală prin care supune spre aprobare statul de funcţii şi organigrama 
poliţiei locale pentru un număr de 16 posturi; 

   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; 

 prevederile Legii nr. 155/2010, legea poliţiei locale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

 prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
și funcționare a Poliției Locale; 
prevederile HCL nr. 8/27.01.2011 privind înființarea Poliției locale a orașului Mizil, instituție 
publică, de interes local; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
   În temeiul art. 36, alin.(2), lit.a, alin (3), lit. b, art.45, alin.(1) și 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 Organigrama SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 
POLIȚIA LOCALĂ Mizil, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 
POLIȚIA LOCALĂ Mizil, anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Compartimentele de specialitate din aparatul propriu de specialitate al Primarului 
Oraşului Mizil şi Compartimentul resurse umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local 
– Poliţia Locală Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
              Minea Claudiu-Remus                                            jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 25.04.2018 
Nr. 61 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 14 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 

 
HOTĂRÂRE 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
pentru anul şcolar 2018-2019 din Oraşul Mizil Judeţul Prahova  

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința ordinară din data de 
25.04.2018: 
  Având în vedere: 
 - Expunerea de motive  a Primarului Orașului Mizil; 

 adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrat la Primăria Oraşului 
Mizil sub nr. 19.237/16.04.2018 prin care solicită hotărârea de Consiliul Local pentru 
aprobarea rețelei școlare. 

 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. 20-31  din Metodologia pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform pentru organizarea 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 aprobată prin 
Ordinul MECS nr.5472/2017; 

 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; 

 avizul Comisiei de specialitate a 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 2018-2019 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. 

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Consilier                                                                    SECRETAR, 
                 Minea Claudiu-Remus                                            jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 25.04.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi 14 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 190 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str. Traian Vuia, nr.14 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
25.04.2018: 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 153/29.11.2017 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 190mp, teren proprietate 
privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr.14; 

  referatul nr. 18.387/02.04.2018 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. Traian Vuia, nr.14; 

  prevederile art.4, alin(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

  avizul 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 190 mp, teren  proprietate privată  a oraşului 
Mizil, situat în str. Traian Vuia, nr.14, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. 
Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de 18,50 
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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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str. Nicolae Iorga, nr.5-7 județul 
Prahova, Tarla 11, DIN A206 având numărul cadastral 22395 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2018: 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin ; 
 referatul nr. 18.357/03.04.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care solicită iniţierea 

unui proiect de hotarâre pentru dezmembrarea unui teren situat în Mizil, str. Nicolae Iorga, nr. 5-7, 
judeţul Prahova, Tarla 11, A206 în suprafață de 683 mp:  

 referatul de admitere a dezmembrării C893/26.03.2018 emis de  OCPI Prahova; 
 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; ;  

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 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. Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren situat în judeţul Prahova, UAT Mizil, Oraş 
Mizil, str. Nicolae Iorga, nr. 5-7,  Tarla 11, din A206 având numărul cadastral 22395, în suprafaţa de 
683mp, în două loturi conform planului Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a 
Referatului de admitere nr. C 2893/26.03.2018 emis de OCPI Prahova, după cum urmează: 

 imobilul - teren în suprafaţă de 373mp, situat în Oraş Mizil, str. Nicolae Iorga, nr.5-7 județul 
Prahova, Tarla 11, DIN A206 având numărul cadastral 22637; 
 imobilul  – teren în suprafaţă de 310mp, situat în Oraş Mizil, str. Nicolae Iorga, nr.5-7 județul 

Prahova, Tarla 11, DIN A206 având numărul cadastral 22638; 
 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Orașului Mizil să semneze actul de dezmembrare în formă 

autentică și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art.1.  
 Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul amenajarea 

teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură și Direcția economică din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil. 

 Art.4. Consilierul juridic al Consiliului Local Mizil va aduce la cunoștință celor interesați 
prevederile prezentei hotărâri. 
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 H O T Ă R Â R E 
 privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier local al D.nei. Florea 

(Vasile) Tania – Cristina și vacantarea locului de  consilier local în Consiliul Local Mizil  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.05.2018; 

  Avand în vedere: 
       -  expunerea de motive a Primarului orașului Mizi, Dl. Negraru Silviu – Călin; 

 referatul nr. 21.323/11.05.2018 întocmit de Dna. Tănase Loredana, Secretarul Orașului 
Mizil prin care solicită ca, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, să se ia act de demisia din funcția de consilier local înaintată de D.na. Florea 
(Vasile) Tania Cristina și promovarea unui proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 
drept a mandatului de consilier al acesteia și vacantarea locului de consilier local. 
În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

  art. 9, alin (2), lit. a) și art. 12 alin.(1) și (2), din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, modificată și completată;    

  Ordonanței Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

  Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul Legii nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind administrația publică locală, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al D-nei. Florea 
(Vasile) Tania – Cristina din cadrul Consiliului Local al orașului Mizil, din partea Partidului 
Național Liberal. 
 Art.2. Se declară vacant locul de consilier local al D-nei. Florea (Vasile) Tania- Cristina 
în Consiliul Local al orașului Mizil. 
 Art.3 Secretarul Orașului Mizil  va înainta Comisiei de validare  a mandatelor de 
consilier din cadrul Consiliului Local al  orașului Mizil, nominalizata prin HCL nr. 
63/21.06.2016, modificată prin HCL nr. 28/28.02.2018,  documentaţia în vederea validării 
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului  National Liberal – 
Organizaţia orășenească Mizil. 
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HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Rânceanu Justin - Laurențiu în 
Consiliul Local al orașului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Partidului Național Liberal la alegerile locale, pentru Consiliul Local 

al Oraşului Mizil din 5.06.2016   
 
 

      Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința ordinară din data de  
23.05.2018; 
 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. Rânceanu Justin - Laurențiu; 

 Adresa PNL nr. 80/22.05.2018 înregistrată la Consiliul Local sub nr. 
51/23.05.2018; 

 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. Rânceanu Justin - 
Laurențiu în condițiile legii, consilier supleant pe listele de candidaţi ale Partidului 
Național Liberal la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului Mizil din 
5.06.2016, pe durata actualei legislaturi.  
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 ale bugetului local  și 
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii   
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința ordinară din data de 23.05.2018: 
  Având în vedere: 
 - Expunerea de motive  a Primarului Orașului Mizil; 

 raportul de specialitate nr 21.712/17.05.2018 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director 
executiv în cadrul Primăriei Oraşului Mizil, prin care solicită  aprobarea conturilor de execuţie 
bugetară la data de 31.12.2017; 

 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 și 
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 
31.12.2017, conform anexelor nr.1 și 2, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii la 31.12.2017 (instituţiile de învăţământ, S.P.G.C şi centrala 
fotovoltaică), conform anexelor nr.3 şi 4, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  contul anual de execuţie al bugetului  instituţiilor finanţate integral din 
venituri proprii la 31.12.2017 (Spitalul orăşenesc “Sf. Filofteia”), conform anexelor nr. 5 şi 6, 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă lista scutirilor acordate în anul 2017, conform anexelor 7,8,9 şi 10, parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.5. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2018 

 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
23.05.2018: 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
 - Raportul de specialitate nr. 22127/22.05.2018 întocmit de Direcţia economică, prin 
care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 
2018; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi  completată, precum şi ale Legii nr. 2/2018 pentru aprobarea bugetului de 
stat pe anul 2018 și ale Legii nr. 227 privind Codul fiscal; 

  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 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 Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
  

 
        Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2018, 
conform anexelor  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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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ 
Mizil  

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
23.05.2018: 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin ; 
 adresa nr.3964/16.05.2018 a Spitalului Orășenesc Mizil, înregistrata sub nr. 

50/17.05.2018 prin care solicita aprobarea statului de functii al unitatii  începând cu 
01.06.2018; 

 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 Mizil; 
 În temeiul art. 36, alin (2), lit.a, alin. (3), lit. b si art 45 din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legea administratiei publice locale, 
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 01.06.2018, 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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HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.40/28.02.2018 prin care 

s-a aprobat demolarea construcțiilor (garaje provizorii) situate în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 116 
,  în incinta Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil și radierea din inventarul public al 

Orașului Mizil  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 23.05.2018: 
 Având în vedere: 

 referatul nr. 21.809/17.05.2018 întocmit de Dna. Tănase Loredana, Secretarul Orașului Mizil prin 
care solicită modificarea HCL nr. 40/ 28.02.2018; 

 Ordonanța Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.3, alin.(4), art.. 18, art.19 și art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunuriel 
proprietate publică, actualizată cumodificările și completările ulterioare; 

 OG nr. 112 din 31.08.2000 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;  

 Avizul 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.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 28.02.2018 se modifică şi se 

completează după cum urmează:  
(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Mizil în domeniul privat al orașului Mizil 

ale construcțiilor (garaje provizorii) situate în orașul Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 116 incinta Liceului 
Tehnologic Tase Dumitrescu, identificate astfel: 

 garaj camion, având număr de inventar 1073, înscris în cartea funciară sub nr. 20566, în  
suprafață de 53 mp, având valoarea de inventar 16.770,24 lei; 

  garaj tractoare, având nr.Inventar 1074, înscris în cartea funciară sub nr.20566, în suprafață de 
172 mp, având valoarea de inventar de 75.940,26 l ei; 

  (2) Se aprobă demolarea celor două construcții din domeniul prival al orașului Mizil, construcții 
ce se identifică conform schiței anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.40/28.02.2018 rămân valabile şi se aplică în continuare. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil, 

Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură și Serviciului buget – 
contabilitate, salarizare pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/27.06.2017 prin care s-a 

aprobat alocarea terenului necesar realizării proiectului „Construirea unei 
platforme comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 
23.05.2018: 

 Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului oraşului Mizil şi având în vedere: 
 Referatul  nr. 22.140/22.05.2018 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela – Şef 

Serviciu DIAMPE prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind  
modificarea HCL nr. 76/27.06.2017 privind alocarea unui teren pentru proiectul 
„Construirea unei platforme comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”; 

 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 45 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. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Mizil nr. 76/27.06.2017 se modifică 
după cum urmează: ”Se aprobă realocarea 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. 
 
 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                           Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Butuceanu Adrian                                           jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 23.05.2018 

Nr. 71 
7ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 documentației tehnico – economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-

economici ai  investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului 
Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”  

 
      Potrivit prevederilor art. 3, alin 1 din Carta europeană 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, în nume propriu și în interesul populației locale o parte 
a treburilor publice“; 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.06.2018; 
 Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. 24.027/18.06.2018  întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  
– Șef serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase 
Dumitrescu” 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; 

  În temeiul Legii nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
administrația publică locală, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 

  
 ART 1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici 
inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției „Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară10- 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 
Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii, Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul 
vieţii, conform anexei.  
 ART 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției astfel: 

 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; 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA): 13.352.395,34 lei 
 din care C+M (lei cu TVA): 8.115.280,21 lei 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA): 11.232.477,50 lei 
 din care C+M (lei fără TVA): 6.819.563,20 lei 
 



 - indicatori minimali, respective indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 

 

INDICATORI Valoare la 

începutul 

perioadei de 

implementare 

Valoare la 

sfârşitul 

perioadei de 

implementare 

Rezultat imediat (direct) 

Construcţie cu acoperiş tip terasă 0 1 

Construcţie cu acoperiş tip şarpantă 0 1 

Amenajări exterioare (împrejmuiri, alei, 

borduri, corpuri de iluminat exterior) 

0 1 

Rampă pentru persoane cu dizabilităţi 0 2 

Teren de sport 0 1 

Rezultate induse (indirecte) 

Număr elevi 0 689 

 

   indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 
de spcificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: 

În studiul de fezabilitate nu s-au identificat alţi indicatori specifici domeniului de 
activitate în care se realizează investiţia. 

 durata estimata de realizare a lucrarilor  
 Durata estimată de execuţie a obiectivului este de 24 luni, fără proiectare. 
 

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și Serviciului 
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                           jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
 
Mizil, 20.06.2018 
Nr. 72 



7. ex/Tehnored.  PV 
 La şedinţa au fost prezenţi 12 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico – 
economici  a investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu 

Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”   
 

Potrivit prevederilor art. 3, alin 1 din Carta europeană 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, în nume propriu și în interesul populației locale o parte 
a treburilor publice“; 

 
      Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința extraordinară din data de  
20.06.2018; 
 Având în vedere :  

- raportul de specialitate nr. 24.029/18.06.2018 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  
– Șef serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș 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; 
 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 
  
 ART 1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici 
inclusiv anexa privind descrierea sumară ai investiției  „Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”  în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemuluI, Apel dedicat 
învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, conform anexa.  
   
 ART 2. Se apobă principalii indicatori tehnico – economici ai investiției:  



 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 
 
 
 

Indicatori maximali 

Valori exprimate în lei 

Valoarea totală, inclusiv TVA 5.832.279,98 

Valoare TVA 925.334,75 

Valoarea totală a proiectului, fără 

TVA 

4.906.945,23 

C+M 3.868.835,78 

 

Valoare totală a investiţiei 

Nr. 

crt. 

Denumire obiect Valori 

lei 

Fără TVA TVA Total 

1 2 3 4 5 

a Valoare totală a 

investiţiei 

4.906.945,23 925.334,75 5.832.279,98 

b Din care C+M 3.251.122,50 617.713,28 3.868.835,78 

 

 indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi 
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 

Descriere Indicator 

Număr săli de clasă obţinute (o sală de grupă = 20 

preşcolari) 

10 săli de grupă (200 

preşcolari) 

Suprafaţa utilă a sălilor de grupă 658,53 

Suprafaţa construită rezultată 1.195,54 

Suprafaţa construită desfăşurată rezultată 2.391,08 

   indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de spcificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: 

Investiţie specifică (lei/mp inclusiv TVA): 2.439,18 lei/mp; 
Investiţie specifică (lei/preşcolar, inclusiv TVA): 29.161,40 lei/mp.  

  durata estimata de realizare a lucrarilor  



Durata de implementare a obiectivului de investiţii este de 36 luni de la semnarea 
contractului de finanţare. 

Durata de execuţie propriu-zisă a lucrărilor este de 30 luni.  
ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 

în vederea ducerii la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și Serviciului 
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 20.06.2018 
Nr. 73 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 12 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al Orașului Mizil, județul Prahova 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința extraordinară din data de 20.06.2018: 
 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, 
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 și completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Orașului Mizil, în acord cu extrasele de carte funciară pentru 
imobilele situate în Mizil, str.Mihai Bravu, nr.114A și din str. Teilor,nr.10, 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 1.6.8 
Teren 

Grădinița nr.5 

Str. Mihai Bravu, 
nr.114A 

Sc=6.022 mp 

2000  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

2 1.6.2 
 Clădire – 

Grădinița nr.5  

Str. Mihai Bravu, 
nr.114A 

Sc= 935 mp 

2000  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

3 1.6.2 
Clădire anexă-  
centrală termică- 
Grădinița nr.5  

Str. Mihai Bravu, 
nr.114A 

Sc=7 mp 

2000  

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

4 1.6.8 
Teren cantină și 

internat 

Str. Teilor, nr.10  

Sc= 4.060 mp  
2000 49417 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
114/2008 

5 1.6.2 Clădire cantină   
Str. Teilor, nr.10  

Sc= 501 mp  
2000 549147 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

6. 1.6.2 Clădire internat  
Str. Teilor, nr.10  

Sc= 628 mp  
2000 1511004 

Domeniul public al 
oraşului Mizil, 
conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 
133/2017 

 
 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, 



                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                           jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
 
Mizil, 20.06.2018 
Nr. 74 
7 ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 12 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 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 
28.06.2018; 
 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. 66/23.05.2018 privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Rânceanu Justin – 
Laurențiu. 
 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 
 BANU AUREL  
 RÂNCEANU JUSTIN – LAURENȚIU. 

 
 Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 68/21.06.2016 rămân valabile şi se aplică 
încontinuare. 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 28.06.2018 
Nr. 75 
5. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 tranferul cu titlu gratuit a  maşinei utilitara electrica  GOUPIL G3   din 
proprietatea privată a Serviciului Public de  Gospodărire Comunală Mizil către 

Spitalul Orășenesc „Sf. Filofteia”  Mizil 
 
 
 

 
     Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 

 adresa nr. 4389/05.06.2018 a Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil prin 
care solicită transferul cu titlu gratuit al autoturismului electric din inventarul Serviciului 
Public de Gospodărire Comunală Mizil; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul Legii 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 transferul cu titlu gratuit a maşinei utilitară electrică GOUPIL 
G3- electrica din proprietatea privată a Serviciului Public de Gospodărire Comunală 
Mizil, cu nr. de inventar 7509, cod de clasificare 2.3.6.8., către Spitalul Orășenesc 
„Sfânta Filofteia” Mizil . 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Public 
de Gospodărire Comunală Lizil și Spitalul Orășenesc Sf. Filofteia Mizil. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Public de Gospodărire 
Comunală Mizil și Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia  de către consilierul juridic al 
Consiliului Local Mizil. 

 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 28.06.2018 
Nr. 76 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii terenului în suprafaţa de 
3247mp situat în Oraşul Mizil, str. Abatorului, Tarla 21, parcela 293,294,295 teren 

proprietatea publică a Oraşului Mizil  
 
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018; 
 Având în vedere: 
      -  expunerea de motive nr. 21.783/17.05.2018 a Primarului orașului Mizil; 

 cererea nr. 31.765/13.11.2017a OMV Petrom cu sediul în București sr. Coralilor, nr.22 
prin care solicită aprobarea prin Hotărâre de consiliul a unei forme legale de utilizare a terenului 
pe care este amplasată stația de gaze; 

 Raportul de specialitate nr. 31.705/15.05.2018   întocmit de Dl Elisei Constantin  prin care 
propune demararea procedurii legale de închiriere a terenului în suprafaţă de  3.247mp;  

 extrasul de carte funciară nr. 22.604 a UAT Mizil; 
 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 scoate la licitaţie publică în vederea închirierii terenului, în suprafaţă de   
3.247 mp, situat în Oraşul Mizil, str. Abatorului Tarla 21, parcela 293,294,295, teren 
proprietatea publică a Oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova, în cartea funciară cu nr.   
22604, în vederea amplasării unei staţii de gaze. 

(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  3.247 mp, situat în Oraşul Mizil, str. Abatorului, Tarla 21, parcela 293,294,295 
teren proprietatea publică a Oraşului Mizil,  în vederea amplasării unei staţii de gaze anexa nr.2, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 11,2663lei/mp/lună conform HCL nr. 
154/2017. 

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. 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 28.06.2018 
Nr. 77 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 indicatorilor tehnico-economici ai  investiției  “Extindere rețea 

de apă și canalizare în zona Cartier“   
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 23.069/06.06.2018 a Primarului Orașului Mizil; 

- raportul de specialitate nr. 23069/06.06.2018 întocmit de către dl. Cochirleanu Valeriu 
–Inspector Investitii  și d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu DIAMPE prin care  propune 
inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai  
investiției „ Extindere apă și canalizare în zona cartier„ cu sursa de finantare de la bugetul local 
al orașului Mizil; 

- raportul nr. 24.567/22.06.2018 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director economic din 
cadrul Primăriei orașului Mizil;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
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, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 

ART.1 (1) Se aprobă efectuarea investiției „ Extindere rețea de apă și canalizare în zona 
Cartier” conform studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici conform devizului 
general estimativ anexat, după cum urmează: 

- valoarea investiției este de 2.124.644,716 lei inclusiv TVA, din care C+M  
1.779.132,854 lei cu TVA ;  

(2) Sursa de finantare a investitiei  se asigura din  bugetul local al orasului Mizil. 
(3) Cheltuielile ocazionate de relizarea investiției vor fi angajate în limita creditelor de 

angajament aprobate prin buget fiecărui an în parte. 
ART.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcția Economica și Serviciului 

dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene din cadrul Primăriei orașului Mizil.  
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 28.06.2018 
Nr. 78 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 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 28.06.2018; 
 Având în vedere: 
     - expunerea de motive nr. 21.784/17.05.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
     -  cererea nr. 21.902/21.05.2018 a d-nei. Solomon Constanță, administrator al II Solomon Constanța, 
prin care solicită închirierea spațiului în suprafață de 8mp, deținut în prezent cu contract de închiriere. 

 raportul de specialitate nr. 22.201/23.05.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 
specialitate în cadrul Biroului Patrimoniu, 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; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
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 Oraşului 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 produse de tip fast-food, îngheţată, vată de zahăr, sucuri naturale, popcorn, pe o 
perioadă de 3 ani. 

(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 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, şi Primarului Orasului Mizil. 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 28.06.2018 
Nr. 79 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 organizării concursului  pentru ocuparea postului vacant de 

medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 
     - expunerea de motive nr. 23.631/11.06.2018 a Primarului Orașului Mizil; 

 adresa nr. 4515/08.06.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratat la Registratura 
Primăriei Oraşului Mizil sub nr. 23474/11.06.2018 prin care solicită aprobarea pentru  
organizarea  concursului pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist 
dermatovenerologie, menţionând că se încadrează în BVC  la capitolul cheltuieli de 
personal; 

 prevederile art.4 din OMS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a 
funcţiilor de şef de secţie, şef laborator şi şef compartiment din unităţile sanitare fără 
paturi, respectiv a funcţiei de framacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi;  

 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 ale Legii 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 organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de 
medic specialist  dermatovenerologie din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil: 
 Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 

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. 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                            Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 28.06.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 organizării concursului  pentru ocuparea postului vacant de 

medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 
     -  expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 adresa nr. 4757/18.06.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratat la Registratura 
Primăriei Oraşului Mizil sub nr. 24142/19.06.2018 prin care solicită aprobarea pentru  
organizarea  concursului pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist 
oftalmolog, menţionând că se încadrează în BVC  la capitolul cheltuieli de personal; 

 prevederile art.4 din OMS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a 
funcţiilor de şef de secţie, şef laborator şi şef compartiment din unităţile sanitare fără 
paturi, respectiv a funcţiei de framacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi;  

 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 ale Legii 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 organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de 
medic specialist  oftalmologie la Cabinetul de oftalmologie din cadrul ambulatoriului 
integrat; 
 Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 

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. 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                            Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 28.06.2018 
Nr. 81 
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 133 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr. 38 
 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 23.632/11.06.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 34/28.02.2018 prin care s-a aprobat 
concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 133mp, teren proprietate 
privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Horia, nr.33; 
 - referatul nr. 22.805/31.05.2018 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.Horia, nr.38; 
 - 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 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 aprobă preţul minim de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului în suprafaţă de 133 mp, teren  proprietate privată  a oraşului 
Mizil, situat în str. Horia, nr.38, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana 
Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de  18,60 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 Biroului patrimoniu şi Biroului impozite şi 
taxe în vederea punerii ei în executare. 

 
 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                            Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Bălănescu Cristian                                          jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 28.06.2018 
Nr. 82 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea 
vânzării terenului  în suprafaţă de 31 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, 

situat în Mizil, str. N. Bălcescu, fn, T 86, P Cc 2971 
 
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 
 -  expunerea de motive nr. 23.632/11.06.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 36/28.02.2018 prin care s-a aprobat 
vânzarea  prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 31 mp, situată în Mizil, str. N. 
bălcescu, fn, T 86, P Cc 2971 , teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 

 referatul nr. 22.806/31.05.2018 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. N. Bălcescu, fn, T 86, P Cc 2971 ; 

  avizele comisiilor de specialitate ale 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 licitația în vederea vânzării  
terenului în suprafaţă de  31 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, situat în str. 
Nicolae Bălcescu, FN, Tarla 86, Parcela Cc 2971, conform raportului de evaluare 
întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea 
estimată de 4.970lei (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. 

 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                    SECRETAR, 
               Bălănescu Cristian                                            jr. Tănase Loredana Marcela  
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 La şedinţa au fost prezenţi 15 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 preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea 

vânzării terenului  în suprafaţă de 146 mp, teren proprietate privată a oraşului 
Mizil, situat în Mizil, str. N. Bălcescu, fn, T 86, P Cc 2971 

 
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 23.632/11.06.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 35/28.02.2018 prin care s-a aprobat 
vânzarea  prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 146 mp, situată în Mizil, str. N. 
bălcescu, fn, T 86, P Cc 2971 , teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 

  referatul nr. 22.807/31.05.2018 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. N.Bălcescu, fn, T86, Parcela Cc2971; 

         -  avizele comisiilor de specialitate ale 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 licitația în vederea vânzării  

terenului în suprafaţă de  146 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, situat în str. 
Nicolae Bălcescu, FN, Tarla 86, Parcela Cc 2971, conform raportului de evaluare 
întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea 
estimată de 23.390lei (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. 

 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier                                                                    SECRETAR, 
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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 12 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str. Cuza – Vodă, fn, Tarla 57,  
parcela Cc 1855 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 45/29.03.2018 prin care s-a aprobat 
concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 12mp, teren proprietate 
privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Cuza – Vodă, fn, Tarla 57, parcela Cc1855; 
 - referatul nr. 22.808/31.05.2018 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.Cuza – Vodă, fn, Tarla 57, parcela Cc 1855; 
 - 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 12 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, 
situat în str.Cuza – Vodă, fn, Tarla 57, parcela Cc 1855 , conform raportului de evaluare 
întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea 
estimată de 28,30 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 concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 229 mp, situată în Mizil, Tarla 

43, parcela 1502/1, teren proprietate privată a Oraşului Mizil  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 22.801/11.06.2018; 
 - cererea nr. 22.358/24.05.2018 a D-nei. Georgescu Verginia, cu domiciliul în Mizil, str. 
Democrație, nr.7 prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 229mp, teren situat în 
prelungirea proprietății. 
 - raportul de specialitate nr. 22.801/31.05.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 
specialitate în cadrul Biroului Patrimoniu prin care propune concesionarea terenului în suprafaţă de 229 
mp situat în Oraşul Mizil, Tarla T43, parcela 1501/1 înscris în cartea funciară nr. 22.579; 
  - prevederile art.13, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
  - 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 O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
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 licitaţie publică a suprafeţei de teren de 229 m2, situată în 

Mizil, Tarla T43, parcela 1502/1, teren proprietate privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova 
sub nr. Cadastral 22.579. 

(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 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. Concesiunea se acordă pe 49 de ani. 
      Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat. 
     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 închirierea prin licitaţie publică a spațiului în suprafeţă de 69 mp, situat  în Mizil, 

str. Blajului, nr.3-5 , clădire ce aparţine domeniului public al orașului Mizil în vederea 
desfășurării de activități comerciale 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 22.801/11.06.2018; 

 Cererea nr. 23.799/13.06.2018, a D-lui. Pavel Adrian, domiciliat în Comuna Amaru, 
jud. Buzău, administrator la PFA Pavel PE Adrian, care solicită închirierea fostei toalete publice 
din pieța Mizil; 

 Referatul nr. 23.799/14.026.2018, al D-lui. Elisei Constantin, referent de specialitate în 
cadrul Biroului Patrimoniu, prin care propune închiriere spațiului în suprafață  de  69 mp, 
proprietatea publică a orașului Mizil, înscris în cartea funciară sub nr. 20752-C2;  

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul Legii nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările  ulterioare, Consiliului 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 69 
mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului nr.3-5, construcţie proprietate publică a Oraşului Mizil, 
înscris în cartea funciară sub nr. 20752-C2,  pe o perioadă de 3 ani. 

(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 69 mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului nr. 3-5, 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 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, şi Primarului Orasului Mizil. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unei funcţii contractuale într-o funcţia publică  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 28.06.2018; 
 Având în vedere: 
 - referatul nr.27.762/24.10.2016 întocmit de Dna. Comănescu Mihaela, inspector 
resurse umane prin care aduce la cunostinţă faptul că  în cadrul Serviciului Public de 
Evidenţă a Persoanei există un post de natură contractuală ce desfășoară activități ce 
implică exercitarea prerogativelor de ptere publică conform celor prevăzute la art.2, 
alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind statututl funcționarilor publici; 

 În conformitate cu prevederile  art. 54,  art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 36, alin 3, lit. b din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliului Local al Orașului 
Mizil, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se avizează transformarea funcţiei contractuală de inspector de specialitate 
gradul II, gradația 5, în funcția publică de consilier, grad asistent, gradația 5 din cadrul 
Serviciului Public de Evidenţa a Persoanei din aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Mizil, în vederea transmiterii și obținerii avizului Agenției Naționale a 
Funcționarilor București.  

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 darea în folosință cu titlu gratuit  Clubului Copiilor Văleni de Munte    

spațiilor aflate la parterul clădirii din str. Mihai Bravu, nr. 114A,  proprietatea 
publică a Oraşului Mizil 

 
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018; 
 Având în adresa nr. 22.798/31.05.2018 a Clubului Copiilor Văleni de Munte  prin 
care solicită folosința gratuită a spațiilor din incinta clădirii din str. Mihai Bravu, nr.114A 
pentru desfășurarea activităților Clubului Copiilor din Mizil; 
 În cf. cu prevedrile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil. 
 În temeiul prev. art. 36–(1) lit. c) şi art. 123 –(1) din Legea. nr.215/2001 – legea 
administratiei publice locala, republicata in anul 2007, Consiliul Local al Orașului Mizil, 
adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit pe perioadă de 4 ani, a 
spațiilor aflate la parterul clădirii din Str. Mihai Bravu, nr.114A, proprietate publică a 
Oraşului Mizil, Clubului Copiilor Văleni de Munte pentru desfășurarea activităților 
cercurilor clubului copiilor din Mizil. 

(2) Spațiile se identifică conform schiței anexă parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil să semneze contractul comodat, 
în condițiile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul buget – 
contabilitate şi Biroul Patrimoniu. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Clubului Copiilor Văleni de Munte, 
Serviciului Buget-contabilitate şi Biroului Patrimoniu 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 darea în folosință cu titlu gratuit  Școlii Gimnaziale nr.1 Mizil a   spațiilor 

aflate la etajul clădirii din str. Mihai Bravu, nr. 114A,  proprietatea publică a 
Oraşului Mizil 

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 

Avand în adresa nr. 22.997/05.06.2018 a Școlii Gimnazială nr.1 Mizil prin care 
solicită aprobarea în regim de urgență a folosirii gratuit a spațiilor din incinta clădirii din 
str. Mihai Bravu, nr.114 ; 
 În cf. cu prevedrile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil. 

În temeiul prev. art. 36–(1) lit. c) şi art. 123 –(1) din Legea. nr.215/2001 – legea 
administratiei publice locala, republicata in anul 2007, Consiliul Local al Orașului Mizil, 
adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit pe perioadă de 4 ani, a 
spațiilor aflate la etajul clădirii din Str. Mihai Bravu, nr.114A, proprietate publică a 
Oraşului Mizil, Școlii gimnaziale nr.1 Mizil pentru funcționarea bibliotecii școlii și a 
unei clase de învățământ primar. 

(2) Spațiile se identifică conform schiței anexă parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil să semneze contractul comodat, 
în condițiile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul buget – 
contabilitate şi Biroul Patrimoniu. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Școlii Gimnaziale nr. 1 Mizil, 
Serviciului Buget-contabilitate şi Biroului Patrimoniu 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 rectificarea și modificarea trimestrialității bugetului local al Oraşului Mizil 

pe anul 2018 
 

     Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr.24.507/22.06.2018; 
 - Raportul de specialitate nr. 24.507/22.06.2018 întocmit de Direcţia economică, 
prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea trimestrialității 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2018 
și  rectificarea bugetului local pe anul 2018; 
 - Decizia Directorului general al DGRFP Ploiești, nr. 4132/14.06.2018 și Fișa cu 
indicatori pentru bugetul local;  
 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi  completată, precum şi ale Legii nr. 2/2018 pentru aprobarea 
bugetului de stat pe anul 2018; 
 - 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,  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 trimestrialității cotelor defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2018 conform Fișei cu indicatori pentru 
bugetul local Mizil, anexă la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2018,  cu 
suma de 16.270 lei, conform anexelor  1, 2 și 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
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HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea activităţii de talcioc în Oraşul Mizil  
 

      Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința extraordinară din data de  
28.06.2018; 
 Având în vedere :  
 - adresa nr. 24.345/20.06.2018 a D-nei Tănase Loredana, Secretarul Orașului 
Mizil, prin care propune inițierea unui proiect de hotăâre privind mutarea talciocului și 
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al talciocului;  
 - cererea nr. 18.854/11.04.2018 prin care s-a solicitat mutarea talciocului din 
Oborul orașului Mizil, într-o zonă centrală ; 

        - discuțiile purtate în ședința din data de 23.05.2018 prin care s-a propus ca 
talciocul să se mute într-o altă zonă decât cea centrală ; 
 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 
   
          Art.1.  Se aprobă mutarea activităţii de talcioc din incinta Oborului orașului Mizil 
în str. Erou Radu Nicolae, la intrarea în incinta Stadionului Orășenesc Mizil, conform 
schiței anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al talciocului Mizil, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Administratorului Oborului din cadrul 
aparatului de specialitate al Oraşului Mizil, Poliţiei Naţionale Mizil, Poliţiei Locale 
Mizil, Detaşamentului de Jandarmi Mizil  şi va fi adusa la cunoştinţa publică prin afişare 
publică.    
             

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil” și a cheltuielilor legate de proiect  

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința extraordinară din data de 
28.06.2018: 
 Având în vedere: 

 raportul de specialitate nr. 24.652/25.06.2018  întocmit de către d-șoara Sturz 
Petronela  – Șef serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului 
Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”; 

 raportul nr. 24.683/25.06.2018 întocmit de Dna. Director economic, Dinu 
Daniela privind finanțarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
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, 
  În temeiul art. 45 alin (3) și 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 proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 
tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 
Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii, Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi 
învăţării pe tot parcursul vieţii. 
 ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”, în cuantum de 
13.352.395,34 lei (inclusiv TVA). 
 



 
 
 ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 230.269,27 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,01% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 263.754,72 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic 
”Tase Dumitrescu” Mizil”. 
 ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului 
Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil” pentru implementarea proiectului în condiții 
optime, se vor asigura din bugetul local al Orasului Mizil. 
 ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 
 ART 6. Cheltuielile privind implementarea proiectului vor fi angajate în limita 
creditelor de angajament aprobate prin buget pentru fiecare an în parte.  
  ART 7. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu - Călin să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare. 

ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului 
Local, în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției 
economice și Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte 
europene. 
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JUDEŢUL PRAHOVA 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”  și a cheltuielilor legate 

de proiect  
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința extraordinară din data de 
28.06.2018: 
 Având în vedere: 

 raportul de specialitate nr. 24.652/25.06.2018 întocmit de către d-șoara Sturz 
Petronela  – Șef serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”  și a cheltuielilor legate de proiect; 

 raportul nr. 24.683/25.06.2018 întocmit de Dna. Director economic, Dinu 
Daniela privind finanțarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
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, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 ART 1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”  în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 
tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv 
Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemuluI, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar. 
 ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”, în 
cuantum de 5.832.279,98 lei (inclusiv TVA). 
 
 
 
 



 ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 882.660,29 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,01% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 99.487,34 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu 
Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”. 
 ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”, pentru implementarea proiectului 
în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orasului Mizil. 
 ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 
 ART 6. Cheltuielile privind implementarea proiectului vor fi angajate în limita 
creditelor de angajament aprobate prin buget pentru fiecare an în parte.  
 ART 7. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu - Călin să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare. 
 ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului 
Local, în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției 
economice și Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte 
europene. 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de 

joacă pe domeniul public al Orașului Mizil 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința extraordinară din data de 
28.06.2018: 
 Având în vedere: 

  - adresa nr. 905/26.06.2018 a Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, 
înregistrată la registratura Consiliului Local al Orașului Mizil sub nr. 59/26.06.2018 prin 
care  prezintă spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de 
joacă pe domeniul public al Orașului Mizil; 

       În conformitate cu prevederile: 
 art.1 si art. 3 alin. (1) si alin. (4)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica 

si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale modificata si completata de 

Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 63/2010, aprobata prin legea nr. 13/2010; 
  Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

contravenţiilor aprobata prin Legea nr. 180 din 11.04.2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    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. Se aprobă Regulamentului de organizare si functionare a spațiilor de joacă 
pe domeniul public al Orașului Mizil, conform anexei nr.1, parte integrantă din  prezenta  
hotărâre. 
        Art.2.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 
Orașului Mizil,  Serviciul Public de Gospodărie Comunală și Poliția LocalăMizil. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului 
Local, Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, Poliției Locale Mizil și se va 
aduce la cunoștință publică prin afișare la punctele de afișaj din oraș și pe site-ul 
www.primaria-mizil.ro. 
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HOTĂRÂRE  
Privind aprobarea initierii proiectului si achizitionarea de “Servicii de consultanţă pentru 

elaborare şi depunerea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Mizil” în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13”, pentru pregătirea cererii 

de finanţare, precum şi a studiilor de fezabilitate necesare pentru elaborarea proiectului 
  

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 
ȋntelege 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 ȋntrunit ȋn şedinta de ȋndata din data de 16.07.2018 ; 
Avand in vedere : 
  -Expunerea de Motive a Primarului orasului Mizil  nr. 26276/12.07.2018  ; 
-referatul nr. 26210/11.07.2018  ȋntocmit de catre d-na Sturz Petronela –sef serviciu DIAMPE, prin 
care  propune initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea  initierii proiectului si 
achizitionarea de “Servicii de consultanţă pentru elaborare şi depunerea proiectului „Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Mizil” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 13”, in vederea  pregătirea cererii de finanţare, precum  şi     a studiilor de fezabilitate 
necesare pentru elaborarea proiectului; 
-raportul de specialitate nr. 26210/12.07.2018  ȋntocmit de catre d-na director economic Dinu 
Daniela privind finantarea din veniturile proprii a cererii de finantare si a studiilor de fezabilitate 
necesare obtinerii de fonduri prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13”; 
In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; 
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
-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; 
 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 initierea proiectului si  achiziționarea de “Servicii de consultanţă 

pentru elaborare şi depunerea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Mizil” 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13”, pentru pregătirea cererii 
de finanţare, precum şi a studiilor de fezabilitate necesare pentru elaborarea proiectului. 

(2) Prin anunţul de achizitie  se va impune ca şi condiţie de plată: 
-15% din valoarea contractului după transmiterea aplicației în MySMIS, adică în anul 2018; 
-85% din valoarea contractului după primirea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de 
Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020, adică în anul 2019.    

(3)În cazul aprobării proiectului, valoarea acestui contract devine eligibilă şi va fi suportată 
din bugetul proiectului.  

(4) În cazul neaprobării proiectului, consultantul desemnat va primi numai tranşa iniţială de 
15% din valoarea contractului.  



(5) Prin anunţul  de achizitie  se va impune ca şi condiţie de plată pentru serviciile de 
întocmire a studiilor  de fezabilitate (DALI): 
50% din valoarea contractului după predarea studiului, adică în anu 2018; 
50% din valoarea contractului după primirea deciziei de aprobare/respingere emisă de Autoritatea 
de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020, adică în anul 2019. A doua tranșă 
nu se va mai plăti dacă proiectul este respins din motive ce țin de studiul de fezabilitate. 

(6) Documentatia de atribuire ce sta la baza achizitiei publice va contine in mod obligatoriu 
prevederi referitoare la esalonarea la plata pe doi ani si incheierea angajamentelor legale se va face 
in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv  . 

ART.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Directia Economica si Serviciul 
dezvoltare , investitii , achizitii , mediu si proiecte europene din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Mizil .   
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Dl. Consilier                                                               SECRETAR, 
              Ciobanu Marian                                                      jr. Tănase Loredana Marcela  
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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 rectificarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2018 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Primar Negraru Silviu Calin prin care propune 

rectificarea bugetului local al orasului Mizil pe anul 2018; 
-Raportul de specialitate nr. 26319/13.07.2018  întocmit de Direcţia 

economică, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mizil pe anul 2018; 

În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat,   Legii nr. 273/2006 privind 



finanţele publice locale modificata si  completată ; 
 
În temeiul art. 45, alin 2), lit.a) al 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 aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2018, 

conform anexelor 1,2 si 3 , 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. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Dl. Consilier                                                          SECRETAR, 
              Ciobanu Marian                                    jr. Tănase Loredana Marcela  
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ROMÂNIA 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților personali  din cadrul 

Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul I al anului 2018  
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 27.026/24.07.2018; 

 adresa nr. 1773/18.07.2018 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată 
la Primăria Orașului Mizil sub nr. 26.591/18.07.2018, prin care se prezintă  raportul 
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2018. 
          - 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 activitatea asistenților personali din 
cadrul Direcției de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul I – 2018, conform Anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
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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 Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală 

comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2018  
 
 
 

     Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2018; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 27.027/24.07.2018; 

 adresa nr. 1772/18.07.2018 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată 
la Primăria Orașului Mizil sub nr.26.590/18.07.2018, 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 2017. 
          - 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, 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. UNIC. Se aprobă Raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă 

medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2018, 
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 
31.07.2018; 
 Având în vedere: 
      -  expunerea de motive nr. 27.028/24.07.2018 a Primarului orașului Mizil; 

- adresele nr. 5274/04.07.2018 și nr. 6138/23.07.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil 
înregistratată la registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr. 25.424/04.07.2018 și 
26.820/23.07.2018 prin care solicită transformarea unor  posturi de infirmier  și consilier 
juridic ca urmare a promovării în trepte profesionale superioare; 

- 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 Consliului 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 următoarelor posturi: 

  1 (un) post de  infirmieră debutant  (poziţia  25 în statul de funcţii) în  1 
post de infirmieră; 

  1 (un) post de  consilier juridic debutant (poziţia 139 în statul de funcţii) în  
1 post de consilier juridic gr.II; 
 
 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/27.06.2017 prin care s-

a aprobat 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 
31.07.2018; 
 Având în vedere: 

 Referatul  nr. 26.928/24.07.2018 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela – Şef 
Serviciu DIAMPE prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 76/27.06.2017 privind alocarea unui teren pentru proiectul „Construirea unei 
platforme comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil; 
In temeiul art. 45 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 al Orașului Mizil nr. 76/27.06.2017 se modifică 
după cum urmează: ”Se aprobă realocarea 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  2.333mp, înscris în cartea funciară 
nr. 21.141, conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data adoptării prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului Local 
nr. 71/23.05.2018, se abrogă. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Patrimoniu şi Serviciului 
Dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene prin grija consilierului juridic 
al Consiliului Local Mizil. 
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 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 31.07.2018; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive nr. 27.029/25.07.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
    - adresa nr. 4796/19.06.2018 a Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia Mizil, prin care solicită 
aprobarea utilizării temporare a celor două paturi de oftalmologie din cadrul compartimentului 
chirurgie generală de către compartimentul chirurgie generală până la încadrarea unui medic 
oftalmolog;  

- adresa nr. XI/A/31841/SP/8123/13.07.2018 a Ministerului Sănătăţii, Direcţia 
Management şi Structuri Sanitare prin care acordă aviz pentru utilizarea temporară a celor două 
paturi de oftalmologie de către chirurgie generală pentru  chirurgie generală  ;  

 - prevederile HCL nr. 75/28.07.2011 prin care se aprobă structura organizatorică a 
Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;  

 - prevederile art. 172, alin (7) 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 ; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art. 45 alin. (1) 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 utilizarea temporară a celor 2 paturi de oftalmologie din cadrul 
compartimentului chirurgie generală, de către compartimentului chirurgie generală aflate în 
structura organizatorică a Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil, până la încadrarea unui 
medic oftalmolog.  

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 concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 17 m2, situată în 

Mizil,  
str. I.L.Caragiale, fn, Tarla 57/1, parcela Cc1857, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil  
 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2018; 
 Având în vedere: 
     - expunerea de motive nr. 27.030/25.07.2018 a Primarului Orașului Mizil; 
 - cererea nr. 26.878/24.07.2018 a D-nei.Achim Adela, domiciliată în oraşul Mizil, str. 
Recoltei, nr.7 prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 17mp situată în str. I.L. 
Cargiale, f.n; 
 - referatul nr. 27.041/25.07.2018   întocmit de Dl. Elisei Constantin  – referent în cadrul 
Biroului Patrimoniu prin care precizează că terenul în suprafată de 17mp este proprietatea 
privată a oraşului Mizil  şi este înscris în cartea funciară nr. 22.686 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 speialitate 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, legea administrației publice locale, 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 17 m2, 
situată în Mizil, str. I.L. Caragiale, fn, Tarla 57/1, parcela Cc1857,  având nr. cadastral 22.686, 
teren proprietate privată a oraşului Mizil. 
 (2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la 
prezenta hotărâre. 

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 aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD – 
MUNTENIA” și a cheltuielilor legate de proiect precum si aprobarea acordului de 
parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U şi 

Oraș Mizil 
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
13.08.2018; 
 Având în vedere: 

 referatul nr. 28.191/10.08.2018 întocmit de D-șoara. Sturz Petronela, Șef Serviciu 
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene, prin care solicită 
aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” 
cod Mysmis 125155 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr . 
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 
 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - 
MUNTENIA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de 
investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare  nr. apelului de proiecte nr . 
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI. 
 
 ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Oraș Mizil – partener, în vederea 
implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 ART 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniță program normal nr. 1 
oraș Mizil, județ Prahova", în cuantum de 332849.69 lei (inclusiv TVA) – aferentă 
activităților derulate de Oraș Mizil. 
 
  



 ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Oraș Mizil, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6656.99 lei, reprezentând cofinanțarea 
Obiectivului "Grădiniță program normal nr. 1 oraș Mizil, județ Prahova" cuprins în 
proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod 
Mysmis 125155. 
 
 ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării 
Obiectivului "Grădiniță program normal nr. 1 oraș Mizil, județ Prahova", pentru 
implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - 
MUNTENIA” cod Mysmis 125155,  în condiții optime, se vor asigura din bugetul local, 
numai cu aprobarea Consiliului Local. 
 
 ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului 
"Grădiniță program normal nr. 1 oraș Mizil, județ Prahova" în vederea implementării 
proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod 
Mysmis 125155 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 
 
 ART 7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Oraș Mizil, daca este cazul. 
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 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea participării în anul competiţional 2018-2019 la turneele de profil  
a echipelor de handbal din cadrul Secţiei de Handbal a Clubului Sportiv Orăşenesc 

Mizil 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 
 Avand în vedere referatul nr. 283/06.08.2018 întocmit de Dl. Director al CSO 
Mizil, Mareş Cătălin, prin care solicită aprobarea ca în anul competiţional 2018-2019 să 
participe la turneele de profil  cu echipele de handbal juniori J3,J4 și baby masculin și 
echipele juniori J3,J4 și baby feminin;  

Avand în vedere Hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 28/26.03.2009  privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil; 

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 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; 
 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 aprobă participarea în anul competiţional 2018-2019 la Campionatele 
Naționale de Handbal a următoarelor echipe, din cadrul Secţiei de handbal a Clubului 
Sportiv Orăşenesc Mizil : 

 echipele de handbal juniori J3,J4 și baby masculin, antrenate de domnii Moise 
Marian și Tița Ionuț; 

 echipele de handbal juniori J3,J4 și baby feminin, antrenate de Dna. Sandu 
Andreea și Dl. Moise Marian. 

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. 
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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 229 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, Tarla T43, parcela 1502/1, jud. Prahova 
 
 

     Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 27.027/24.07.2018; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 86/28.06.2018 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 229 mp, situată în Mizil, 
Tarla 43, parcela 1502/1, teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 

  referatul nr. 28.230/13.08.2018 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 Mizil, Tarla T43, parcela 1502/1; 

  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, 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 preţul minim de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului în suprafaţă de 229 mp, teren  proprietate privată  a oraşului 
Mizil, situat în Mizil, Tarla T43, parcela 1502/1, conform raportului de evaluare întocmit 
de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de  
10,40 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. 

  
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Rânceanu Justin-Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 30.08.2018 
Nr. 106 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 10 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  9 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 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 30.08.2018; 
  Având în vedere; 
 -nota de fundamentare a directorului Politiei Locale Mizil cu privire la modificarea HCL 
nr. 128/2008; 

- prevederile O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificata si 
completata; 
          - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 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  Hotărârea Consiliului Local nr. 128/ 24.07.2008  se modifică dupa cum urmează 
: CapIV. Sanctiuni 

 “Art.7. se modifica si va avea urmatorul continut : 
 Nerespectarea obligatiilor de la art. 5 se sanctioneaza astfel : 
Pentru obligatiile prevazute la lit a,b,c,d,e,f,g,h,i,j ,n cu amenda de la 500lei  -1000 lei, 

iar pentru obligatiile prevazute la lit k,l,m cu amenda de la 500 lei la 2500 lei“; 
 (2)”Art.8. se modifica si va avea urmatorul continut : 
  Nerespectarea obligatiilor prevazute de art 6 se sanctioneaza astfel :  
Pentru obligatiile prevazute la lit a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,n,r,o,u,v, cu amenda de la 500 lei -

1000 lei , iar pentru obligatiile prevazute la lit k,l,m,p,q,s,t, si w cu amenda de la 500 lei -1500 
lei” ; 
 Art.2  Celelalte articole ale H.C.L. Mizil nr. 128/24.07.2008 rămân neschimbate şi se 
aplică în continuare. 
 Art.3 Începand cu data adoptării prezentei hotarari, se abrogă HCL nr. 95/2017 și HCL 
nr.34/2017. 
 Art.4 Regulamentul de Ordine Publica al orașului Mizil va fi modificat și completat 
conform prezentei hotărâri și se va afișa pe site-ul instituției.  

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul juridic al Consiliului Local,  
Poliției  Locale  Mizil  și Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova . 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                  Rânceanu Justin-Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 30.08.2018 
Nr. 107 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 10 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 pregătirea și promovarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare intrastructură 

Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.09.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu-Călin, nr. 
29380/03.09.2018; 

 Adresa nr. 29.380/30.08.2018 a Spitalului Orășenesc ”Sf. Filofteia” Mizil prin care solicită 
aprobarea în vederea realizării unui obiectiv major investițional cu fonduri europene, respectiv: 
„Reabilitare, extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc 
„Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” 

 referatul nr. 29.640/04.09.2018 întocmit de D-șoara. Sturz Petronela, Șef Serviciu 
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene, prin care supune discuției și 
aprobării Consiliului Local, posibilitatea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și 
dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, 
județul Prahova” prin accesarea de fonduri europene prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 -  
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;  
 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 pregătirea și promovarea proiectul „Reabilitare, extindere și dotare 
intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, 
județul Prahova” prin  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale, Propritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, 
comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea A – 
Ambulatorii, Apelului de proiecte nr . POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7REGIUNI- cod apel POR/266/8. 
 ART 2. Se aprobă ca pregătirea și implementarea proiectului să se realizeze în parteneriat între 
UAT Orașul Mizil și Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, unitate sanitară publică cu 
personalitate juridică proprie, care are în componență ambulatoriu. 
 ART 3. Se împuternicește domnul Negraru Silviu- Călin, primar al Unității Administrativ 
Teritoriale Orașul Mizil să semneze acordul de parteneriat precum și toate documentele necesare 
pregătirii și promovării proiectului „Reabilitare, extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu 
Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” 
  
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Iacob Dan                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 10.09.2018 
Nr. 108 
7 ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 10 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 Orașului Mizil, pe anul 2018 

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

17.09.2018; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 - raportul de specialitate nr. 30.267/12.09.2018 întocmit de Direcţia economică, 
prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2018; 

  prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78/07.09.2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, Scrisoarea MFP nr. 465432/11.09.2018 și 
Decizia nr. 4613/11.09.2018 a Directorului General al DGRFP Ploieşti, fișa cu indicatori 
pentru bugetul local; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 2/2018 legea bugetului de stat 
pentru anul 2018; 
  În temeiul art.45, alin 2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2018,  
conform anexelor  1, 2 și 3, 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 prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                             Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 17.09.2018 
Nr. 109 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 10 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor 

tehnico-economici  ai  investiției „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii gimnaziale 
„Sfântul Nicolae” Mizil   

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 24.09.2018; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 31.082/21.09.2018 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai  investiției 
„Modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii gimnaziale „Sfântul Nicolae” Mizil propus a fi 
realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil” finanțat 
prin POR 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectul specific 13.1 
Îmbunătățirea calității populației în orașele  mici și mijlocii din România; 

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; 
  În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 Documentaţia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici  ai 
investiției „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii gimnaziale „Sfântul Nicolae” Mizil 
propus a fi realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul 
Mizil” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, 
Prioritatea de investiții 9B, Obiectul specific 13.1 Îmbunătățirea calității populației în 
orașele  mici și mijlocii din România, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției astfel: 

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; 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA): 2.788.457,21 lei 
 din care C+M (lei cu TVA): 1.888.700,30 lei 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA): 2.346.507,85 lei 
 din care C+M (lei fără TVA): 1.587.143,11 lei 

           b)durata de implementare  obiectiv, durata de execuție: 
 Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 24 de luni de la semnarea 
contractului de finanțare. 
 Durata de execuție propriu-zisă a lucrărilor de execuție este de 18 luni. 
 
 
 
 



             c) indicatori  de capacitate: 
Descriere indicator 

Nr. total de participanți la procesul 
educațional  

325 elevi 

Suprafața construită desfășurată  1.000,13mp 

Suprafața construită desfășurată rezultată 1.000,13mp 

d) Investiția specifică: 
- Investiție specifică (lei/mp, inclusiv TVA) = 2.778,09 lei/mp; 
- Investiţie specifică (lei/elev, inclusiv TVA) = 7.921,75 lei/elev. 
  
 ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 
 
 
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                             Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 24.09.2018 
Nr. 110 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 12 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 documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici  ai  investiției  „Amenajare teren de sport multifuncțional în curtea 

Școlii gimnaziale nr. 1, Oraș Mizil” 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 24.09.2018; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 31.117/21.09.2018 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai  investiției 
„Amenajare teren de sport multifuncțional în curtea Școlii gimnaziale nr. 1, Oraș Mizil”  
propus a fi realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul 
Mizil” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectul 
specific 13.1 Îmbunătățirea calității populației în orașele  mici și mijlocii din România; 

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; 
          În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 Documentaţia tehnico-economica (faza DALI) si indicatorii tehnico-
economici  ai investiției „Amenajare teren de sport multifuncțional în curtea Școlii 
gimnaziale nr. 1, Oraș Mizil”  propus a fi realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea 
calității vieții populației din Orașul Mizil” finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectul specific 13.1 
Îmbunătățirea calității populației în orașele  mici și mijlocii din România, conform anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției astfel: 

      a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în 

lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

Valoarea totală a investiției: 682.111,98 lei TVA inclus 

Valoare construcții-montaj (C+M)  561.079,57 lei TVA inclus  

        b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

- teren de sport acoperit cu tartan – 968mp; 



- lămpi solare –16 bucati; 

 - împrejmuire -128 ml imprejmuire H6 m 

 - dotări: 2 porti de fotbal /minifotbal ,fileu volei ,tenis, panouri de baschet 2 bucati, stilpi mobili 

fileu. 

 c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Amenajarea terenului de sport ce se va construi în orasul MIZIL va fi utilizat de 

toti elevii de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mizil în număr de 550, pentru orele de sport, 

antrenamente, întreceri sportive, jocuri, etc. 

    De asemenea, terenul va putea fi folosit și de elevii altor școli, din proximitatea 

Școlii Gimnaziale nr. 1, respectiv elevii Școlii ,,Sf Nicolae”, elevi aflați într-o situație socială 

precară. Aceasta va duce la integrarea socială a copiilor și tinerilor defavorizați și 

aparținând minorităților. 

        Programul de acces la terenul de sport pentru alți utilizatori din afara Școlii 

Gimnaziale nr. 1 va fi întocmit de conducerea școlii și aprobat de Consiliul Local al 

Orașului Mizil. 

       Terenul va putea fi folosit și de persoane cu dizabilități pentru care s-au prevăzut 

porți de acces care să permită intrarea pe teren. De asemenea, tartanul permite 

desfășurarea sporturilor cu risc minim de accidentare pentru acestea. 

      Iluminarea terenului cu panouri fotovoltaice contribuie la conservarea mediului, 

economie financiară și de asemenea contribuie la educația ecologică. 

             d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 9.  

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                               Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 24.09.2018 
Nr. 111 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 12 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi „pentru” și 3 abțineri 
 
 
 
 



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 documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor 

tehnico-economici  ai  investiției „Modernizarea străzilor Griviței, Țepeș – Vodă, Vișinului 
și Zorile din Orașul Mizil , județul Prahova”   

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 24.09.2018; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 31.110/21.09.2018 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai  investiției 
„Modernizarea străzilor Griviței, Țepeș – Vodă, Vișinului și Zorile din Orașul Mizil , județul 
Prahova”   propus a fi realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din 
Orașul Mizil” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, 
Obiectul specific 13.1 Îmbunătățirea calității populației în orașele  mici și mijlocii din România; 

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; 
        În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 Documentaţia tehnico-economica (Faza DALI) si indicatorii tehnico-
economici  ai investiției „Modernizarea străzilor Griviței, Țepeș – Vodă, Vișinului și Zorile 
din Orașul Mizil , județul Prahova”  propus a fi realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea 
calității vieții populației din Orașul Mizil” finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectul specific 13.1 
Îmbunătățirea calității populației în orașele  mici și mijlocii din România, conform anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART 2. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                               Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 24.09.2018 
Nr. 112 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 12 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 documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici  ai  investiției „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură a 

Orașului Mizil”   
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 24.09.2018; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 31.083/21.09.2018 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai  investiției 
„Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură Mizil propus a fi realizat prin proiectul 
integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil” finanțat prin POR 2014-2020, 
Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectul specific 13.1 Îmbunătățirea calității 
populației în orașele  mici și mijlocii din România; 

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; 
  În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 Documentaţia tehnico-economica (faza DALI) si indicatorii tehnico-
economici  ai investiției „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură Mizil 
propus a fi realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul 
Mizil” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, 
Prioritatea de investiții 9B, Obiectul specific 13.1 Îmbunătățirea calității populației în 
orașele  mici și mijlocii din România, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției astfel: 

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; 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA): 2.431.205,60 lei 
 din care C+M (lei cu TVA): 1.608.916,31 lei 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA): 2.045.883,49 lei 
 din care C+M (lei fără TVA): 1.352.030,51 lei 
 

            b) durata de implementare  obiectiv, durata de execuție: 
 Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 24 de luni de la semnarea 
contractului de finanțare. 
 Durata de execuție propriu-zisă a lucrărilor de execuție este de 18 luni. 
 
 
 



 
             c) indicatori  de capacitate: 
Descriere indicator 

Nr. de locuri în sala de spectacole  348  

Suprafața construită desfășurată  810,68mp 

Suprafața construită desfășurată rezultată 910,91mp 

d) Investiția specifică: 
- Investiție specifică (lei/mp, inclusiv TVA) = 2.710,37 lei/mp; 
 

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

 
 
 
 
 
 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                               Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 24.09.2018 
Nr. 113 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 12 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” și 3 abțineri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici  ai  investiției  „Muzeul comunității mizilene – Refuncționalizarea și schimbarea 

destinației clădirii vechii primării a Orașului Mizil”   
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 24.09.2018; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 31.119/21.09.2018 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai  investiției „Muzeul 
comunității mizilene – Refuncționalizarea și schimbarea destinației clădirii cevhii primări a 
Orașului Mizil” propus a fi realizat prin proiectul integrat „Îmbunătățirea calității vieții 
populației din Orașul Mizil” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de 
investiții 9B, Obiectul specific 13.1 Îmbunătățirea calității populației în orașele  mici și mijlocii 
din România; 

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; 
  În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 Documentaţia tehnico-economica (faza DALI) si indicatorii tehnico-
economici  ai investiției „Muzeul comunității mizilene – Refuncționalizarea și schimbarea 
destinației clădirii vechii primării a Orașului Mizil”   propus a fi realizat prin proiectul 
integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil” finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectul 
specific 13.1 Îmbunătățirea calității populației în orașele  mici și mijlocii din România, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției așa cum sunt 
prezentați în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                               Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 24.09.2018 
Nr. 114 
7. ex/Tehnored.  PV 
 La şedinţa au fost prezenţi 12 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” și 3 abțineri 



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 studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul 
de investiții    „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de 

grajd în Orașul Mizil, județul Prahova”  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 24.09.2018; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 31.079/21.09.2018 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții    „Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, județul Prahova” propus a fi 
realizat printr-un proiet finanțat prin ”Programul Competitiv de finanțare „Investiții la nivelul 
comunităților locare pentru reducerea poluării cu nutrienți”; 

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; 

În baza prevederilor Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor 
nr. 305/11.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, și Notificarii UMP-INPC 2018 privind 
rezultatul evaluării subproiectului (Nota Conceptuală și documentația aferentă) depus în cadrul Apelului 
nr. MAP/01/2017 - Program Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru 
reducerea poluării cu nutrienți” prin care Nota Conceptuală a fost admisă cu finanțare;  
  În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii  „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd 
în Orașul Mizil, județul Prahova” , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă prevederea în bugetul local a cheltuielilor prevăzute pentru beneficiari în 
cadrul Ghidului Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul 
comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, pentru perioada de implementare a 
subproiectului  „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd 
în Orașul Mizil, județul Prahova”; 

Art. 3.  Reprezentantul legal al orașului Mizil  în cadrul subproiectului  prevăzut la art. 2 este 
Primarul orașului Mizil, Dl Negraru Silviu-Călin care va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, în 
vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și Serviciului 
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

                       
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                               Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 24.09.2018 
Nr. 115 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 12 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 proiectului „Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta 

Filofteia” Mizil –Pavilionul principal” și a cheltuielilor legate de proiect  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 
 Referatul nr. 31.393/26.09.2018 întocmit de Sef Serviciu DIAMPE, Sturz Petronela; 
 Referatul nr. 31485/27.09.2018 întocmit de Dna. Dinu Daniela, Director executiv; 
 Scrisoarea finalizare etape ETF nr. 13875/10.09.2018 a Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud – Muntenia; 
 HCL nr. 127/28,.09.2017 de aprobare a documentației tehnico – economice (faza DALI) 

și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Cresterea eficienþei energetice la Spitalul 
Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal”; 

 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 În temeiul 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 1. Se aprobă proiectul „Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc 
“Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, 
operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.   
 ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Cresterea eficienței energetice la Spitalul 
Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal”, în cuantum de 6.969.992,01 lei 
(inclusiv TVA). 
 ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 491.232,00 lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 129.575,20 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Cresterea 

eficienței energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal”. 
 ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil – 

Pavilionul principal”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
Bugetul Local numai . 
 ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 ART 6. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu - Călin să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare. 
 ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 
  
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                             Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
Mizil, 27.09.2018 
Nr. 116 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei  17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  16 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 proiectului „Cresterea eficientei energetice la  Liceul Teoretic 
"GrigoreTocilescu", oras Mizil, judetul Prahova ” și a cheltuielilor legate de proiect  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 

- Referatul nr. 31.391/26.09.2018 întocmit de Sef Serviciu DIAMPE, Sturz Petronela; 
- Referatul nr. 31486/27.09.2018 întocmit de Dna. Dinu Daniela, Director executiv; 
- Scrisoarea finalizare etape ETF nr. 13876/10.09.2018 a Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud – Muntenia; 
 HCL nr. 125/28.09.2017 de aprobare a documentației tehnico – economice (faza DALI) 

și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Cresterea eficienței energetice la Liceul 
Teoretic "GrigoreTocilescu", oras Mizil, judetul Prahova  ”; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local: 
În temeiul 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 1. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice la corpul nr. 5 al Liceului 
Teoretic ”Grigore Tocilescu”, Oraș Mizil, județul Prahova” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 
3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.   
 ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice la corpul 
nr. 5 al Liceului Teoretic ”Grigore Tocilescu”, Oraș Mizil, județul Prahova”, în cuantum de 
3.022.899,22 lei (inclusiv TVA). 
 ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.367.803,50, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 33.101,90, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice la corpul nr. 5 al Liceului Teoretic ”Grigore Tocilescu”, Oraș Mizil, județul 
Prahova”. 
 ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Creșterea eficienței energetice la corpul nr. 5 al Liceului Teoretic ”Grigore 
Tocilescu”, Oraș Mizil, județul Prahova”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, 
se vor asigura din Bugetul Local. 
 ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 ART 6. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu - Călin să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare. 
 ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

  
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                              Dl. Iacob Dan                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
Mizil, 27.09.2018 
Nr. 117 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi  toți cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  16 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 preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 17 mp, teren proprietate privată a oraşului 

Mizil, situat în Mizil, str. I.L.Caragiale, fn, Tarla 57/1, parcela Cc1857 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 103/31.07.2018 prin care s-a aprobat 
concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 17 mp, situată în Mizil,  
str. I.L.Caragiale, fn, Tarla 57/1, parcela Cc1857,  teren proprietate privată a Oraşului 
Mizil; 
 - referatul nr. 30.494/17.09.2018 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 Mizil, str. I.L. Caragiale, fn; 
 - 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, legea administrației 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 preţul minim de la care se porneşte licitaţia în vederea 
concesionării terenului în suprafaţă de 17 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil, 
situat în Mizil, str. I.L.Caragiale, fn, Tarla 57/1, parcela Cc1857, conform raportului de 
evaluare întocmit de Ing. Liliana Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având 
valoarea estimată de  35 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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 La şedinţa au fost prezenţi  toți cei 17 consilieri  în funcţie  
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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 2018 – 2019 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a Primarului Oraşului Mizil; 
         -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 speciaitate 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 Orașului 
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 2018-2019, 
după cum urmează: 

 Unitatea de învăţământ 
preuniversitar 

Reprezentantul Consiliului local 

1. 
Liceul Teoretic “Grigore 

Tocilescu” Mizil 

1. Banu Aurel 
2. Radu Eduard 
3. Mastragociu Radu 

2. 
Liceul Tehnologic “Tase 

Dumitrescu” Mizil 

1. Irimia Gheorghe - Marian 
2. Alexe Ilie 
3. Iacob Dan 

3. Şcoala gimnazială Nr.1 1. Stoicescu Ștefan 

4. 
Şcoala gimnazială 

“Sfântul Nicolae” Mizil 
1. Bălănescu Cristian 

5. 
Şcoala gimnazială 

“Sfânta Maria” Mizil 
1. Minea Claudiu - Remus 

6. 
Gradiniţa cu program 

prelungit nr. 5 
1. Rânceanu Justin - Laurențiu 



           
 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 2018-2019, după cum 
urmează: 
   
 Unitatea de invatamant 

preuniversitar 
Reprezentantul Consiliului local 

1. 
Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu” 

Mizil 
Stanciu Atanasie 

2. 
Liceul Tehnologic “Tase 

Dumitrescu” Mizil 
Militaru Valentin - Mihnea 

3. Şcoala gimnazială Nr.1 Iacob Dan 

4. 
Şcoala gimnazială “Sfântul 

Nicolae” Mizil 
Butuceanu Adrian 

5. 
Şcoala gimnazială “Sfânta Maria” 

Mizil 
Stoicescu Ștefan 

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 modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 21/31.01.2018  prin care s-a  
aprobat  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării prin licitaţie publică a 

unui teren în suprafaţă de 274mp situată în Mizil, str. Carpați, nr. 31, teren 
proprietate privată a Oraşului Mizil  

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 

 cererea D-lui. Ilie Busuioc domiciliat în Mizil, str. Carpați, nr.31  prin care solicită 
eșalonarea taxei de redevență pe o perioadă de 20 de ani pentru terenul situat la adresa 
menționată; 

 discuțiile purtate în ședința din 30.08.2018 prin care s-a stabilit ca plata concesiunii 
să se facă eșalonat dar nu mai mult de 10 ani; 

  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art.36,  alin 5, lit. “b” 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.  Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
21/31.01.2018 se modifică şi completează, după punctul I.3 se introduc următoarele 
puncte : 
„I.4. Plata redevenței se va face în tranșe egale trimestriale, având ca termen de plată data 
de 10 ale lunii următoare expirării trimestrului. 
I.5. Neplata în termen a 4 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului 
de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției prevăzută în contract. 
I.6. Plata redevenței valorii totale a concesiunii se va face în termen de maxim 10 ani. 
I.7. Redevența plătită se va actualiza la sfârșitul fiecărui an cu indicele de inflație, 
diferența rezultată urmând a fi achitată la termenul stabilit pentru plata primei tranșe a 
anului următor”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 21/31.01.2018 rămân valabile şi se aplică în 
continuare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 153/29.11.2017  prin care s-a  
aprobat  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării prin licitaţie publică a 

unui teren în suprafaţă de 190mp situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr. 14, teren 
proprietate privată a Oraşului Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 

 cererea D-lui. Lincan Ruben Ionuț, domiciliat în Mizil, str. Traian Vuia, nr.14  prin 
care solicită eșalonarea taxei de redevență pe o perioadă de 25 de ani pentru terenul situat 
la adresa menționată; 

 discuțiile purtate în ședința din 30.08.2018 prin care s-a stabilit ca plata concesiunii 
să se facă eșalonat dar nu mai mult de 10 ani; 

  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art.36,  alin 5, lit. “b” 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.  Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
153/29.11.2017 se modifică şi completează, după punctul I.3 se introduc următoarele 
puncte : 
„I.4. Plata redevenței se va face în tranșe egale trimestriale, având ca termen de plată data 
de 10 ale lunii următoare expirării trimestrului. 
I.5. Neplata în termen a 4 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului 
de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției prevăzută în contract. 
I.6. Plata redevenței valorii totale a concesiunii se va face în termen de maxim 10 ani. 
I.7. Redevența plătită se va actualiza la sfârșitul fiecărui an cu indicele de inflație, 
diferența rezultată urmând a fi achitată la termenul stabilit pentru plata primei tranșe a 
anului următor”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 153/29.11.2017 rămân valabile şi se aplică în 
continuare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind avizarea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de 
Şef laborator analize medicale la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 
 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin; 
 adresa nr. 7556/18.09.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la Primăria 

Oraşului Mizil sub nr. 30.679/19.09.2018 prin care solicită avizarea organizării 
concursului sau examenelor pentru ocuparea funcției de Şef laborator analize medicale, 
menţionând că se încadrează în BVC pe anul 2018 la capitolul cheltuieli de personal; 

 prevederile art. 13 din OMSP nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef de 
laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice;  

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

        În temeiul 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 organizarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei 
de Şef laborator analize medicale la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea funcției prin concurs. 

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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mizil  în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; 
Având în vedere: 
-  Hotărârile nr. 65/2018 privind încetarea mandatului de consilier al D-nei. Florea Tania-

Vasile și nr 66/2018 privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Rânceanu Justin – 
Laurențiu; 

- prevederile HCL nr. 88/2010 privind transferul managementului asistenţei medicale al 
unităţii sanitare Spital Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil, către autoritatea administraţiei publice 
locale Consiliul Local Mizil;  

 prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 

şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice local, cu 
modificările şi completările ulteriore;  

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera d) şi ale art. 115 litera b), din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 desemnează membrii şi membrii supleanţi, reprezentanţi ai Consiliului Local 

al Oraşului Mizil în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, în 
următoarea componenţă: 

Membrii titulari :   1. Dl. Rânceanu Justin – Laurențiu; 

                               2.  Dl. Irimia Gheorghe – Marian. 

            Membrii supleanţi : 1. Stanciu Atanasie; 

                                 2. Radu Eduard. 

 Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija consilierului juridic din aparatul 
propriu al Consiliului Local, Spitalului orasenesc “Sf. Filofteia” Mizil. 
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H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unei funcţii contractuale într-o funcţia publică  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 
27.09.2018; 
  Având în vedere: 

 Nota de fundamentare nr. 31.408/26.09.2018 întocmită de Dna. Comănescu 
Mihaela, inspector resurse umane prin care aduce la cunostinţă faptul că  în cadrul 
Serviciului Public de Evidenţă a Persoanei există un post de natură contractuală ce 
desfășoară activități ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică conform celor 
prevăzute la art.2, alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind statututl funcționarilor publici; 

 În conformitate cu prevederile  art. 54,  art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 avizul Comisiei de specialitate a 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 contractuală de inspector de specialitate 
gradul II, gradația 5, deținută de Dna. Plăiașu Mariana, în funcția publică de consilier grad 
asistent, gradația 5 din cadrul Serviciului Public de Evidenţa a Persoanei din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil. 

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 asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  

realizării în comun a obiectivului de interes public “ Extindere rețea apă și canalizare 
zona cartier Oraș Mizil” 

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

04.10.2018; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin; 
 referatul nr. 31.896/03.10.2018 al D-nei. Dinu Daniela, Director executiv în cadrul 

Primăriei orașului Mizil, prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind  
asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a 
obiectivului de interes public “Extindere rețea apă apă și canalizare zona cartier Oraș 
Mizil. 

 Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 119/28.09.2018 privind asocierea 
Judeţului Prahova cu localităţi din judet, precum și alocarea unor sume din bugetul 
județean  în vederea realizării unor obiective de interes public; 

          În conformitate 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) 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.1. Se aprobă asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova prin Consiliul 
Judeţean Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a obiectivului de interes 
public “Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil” al cărui valoare este în 
sumă de 177.800 lei, din care suportată de Consiliul Judeţean Prahova pe bază de 
parteneriat în sumă de 160.000 lei, diferenţa în sumă de 17.800 lei din bugetul local al 
Oraşului Mizil în anul 2018. 

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, 
                         Consilier                                                          SECRETAR, 
                  Dl. Mastragociu Radu                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 04.10.2018 
Nr. 125 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi  14 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 asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării 
în comun a obiectivului de interes public “ Întreținere teren de sport, prin lucrări de 

așternere covor asfaltic aferent Liceului Grigore Tocilescu Mizil” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată  din data de 
04.10.2018; 

Având în vedere: 
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin; 
 - referatul nr. 31.896/03.10.2018 al D-nei. Dinu Daniela, Director executivîn cadrul 
Primăriei orașului Mizil, prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind  
asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a 
obiectivului de interes public “ Întreținere teren de sport, prin lucrări de așternere covor 
asfaltic aferent Liceului Grigore Tocilescu Mizil”; 

 Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 119/28.09.2018 privind asocierea 
Judeţului Prahova cu localităţi din judet, precum și alocarea unor sume din bugetul 
județean  în vederea realizării unor obiective de interes public; 

 cererea nr. 1916/03.09.2018 formulată de directorul Liceului Teoretic Grigore 
Tocilescu  
În conformitate 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) 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.1. Se aprobă asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova prin Consiliul 
Judeţean Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a obiectivului de interes 
public “Întreținere teren de sport, prin lucrări de așternere covor asfaltic aferent Liceului 
Grigore Tocilescu Mizil” al cărui valoare este în sumă de 55.600 lei, din care suportată de 
Consiliul Judeţean Prahova pe bază de parteneriat în sumă de 50.000 lei, diferenţa în sumă 
de 5.600 lei din bugetul local al Oraşului Mizil în anul 2018. 

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, 
                         Consilier                                                          SECRETAR, 
                  Dl. Mastragociu Radu                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 04.10.2018 
Nr. 126 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi  14 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 unui parteneriat între Clubul Sportiv Orășenesc Mizil și Asociația 
Română de Skandenberg „Braț de Fier” 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
04.10.2018; 

Având în vedere: 
 - adresa nr. 367/03.10.2018 a Clubului Sportiv Orășenesc Mizil, înregistrată la 
Primăria Orașului Mizil sub nr. 31.891/03.10.2018 prin care solicită aprobarea contractului 
de asociere între Clubul Sportiv Orășenesc Mizil și Asociația „Braț de Fier” în vederea 
susținerii participării sportivului Daniel Pătrașcu la Campionatul Mondial de Skandenberg 
”WORLDARM 2018”; 

  referatul nr. 31.891/03.10.2018 întocmit de Dna. Dinu Daniela, Director executiv ;  
În conformitate cu prevederile art. 20, alin (1), lit.j din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.18, alin (2) din 
Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului; 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d) și alin.(6, lit.a), art. 45, alin (1) precum și art.115 
alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
Consiliul Local al Orașului Mizil, adoptă prezenta  

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Clubul Sportiv Orășenesc Mizil și 
Asociația Română de Skandenberg „Braț de Fier” în vederea susținerii participării 
sportivului Daniel Pătrașcu la Campionatul Mondial de Skandenberg „WORLDARM 
2018” ce va avea loc în Turcia, în perioada 12-21 octombrie 2018. 

Art.2. Cheltuielile necesare pentru participarea sportivului Daniel Pătrașcu la acest 
campionat sunt în valoare de 4.700 lei și vor fi decontate din bugetul Clubului Sportiv 
Orășenesc Mizil.  
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Clubului Sportiv Orășenesc Mizil de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Consilier                                                          SECRETAR, 
                  Dl. Mastragociu Radu                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
Mizil, 04.10.2018 
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ROMÂNIA 
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Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
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 H O T Ă R Â R E  
pprriivviinndd  îînncchheeiieerreeaa  uunnuuii  ppaarrtteenneerriiaatt  îînnttrree    OOrraaşşuulluuii  MMiizziill  şşii  SS..CC  EEuurroottrraavveell  SSRRLL  
pprriivviinndd  ddeessffăăssuurraarreeaa  mmaanniiffeessttăărriilloorr  pprriilleejjuuiittee  ddee  ””SSeerrbbăărriillee  TTooaammnneeii  MMiizziilleennee””,,  

EEddiițțiiaa  aa  XXVV--aa  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
08.10.2018; 

Având în vedere: 
        - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin; 

  adresa nr. 32.084/04.10.2018 a S.C Eurotravel SRL prin care solicită încheierea 
unui parteneriat privind mesfăşurarea manifestărilor prilejuite de Zilele oraşului Mizil în 
perioada 12-14.10.2018; 

 referatul de specialitate nr. 32.093/05.10.2018 întocmit de Dna. Dinu Daniela, 
Director executiv în cadrul Primăriei prin care precizează contribuția orașului Mizil la 
realizarea evenimentului; 

 În temeiul art.45 alin 2), lit.f) 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.1. Se aprobă desfăşurarea festivităţilor «Serbările Toamnei Mizilene»,         
Ediția a XV-a, în perioada 12,13 și 14 octombrie 2018. 

Art.2. 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 XV-a, în perioada 12, 13, 14.10.2018. 

Art.3. Cheltuielile reprezentând contribuția UAT la realizarea evenimentului 
susmenționat sunt în sumă de 30.000 lei, respectiv cheltuieli cu: scena, sonorizare, lumini, 
artificii. 

Art.4. Celelalte cheltuieli ocazionate cu desfășuarea acestui eveniment respectiv 
susținerea financiară a concertelor pentru artiștii invitați, cheltuielile legate de transport, 
masă, cazarea artiștilor, vor fi susținute de către organizator, precum si celelelate obligații 
conform acordului de parteneriat anexat. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil, Negraru Silviu – Călin, pentru  
semnarea acordului de parteneriat cu S.C. Eurotravel SRL Ploieşti. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Consilier                                                          SECRETAR, 
                  Dl. Mastragociu Radu                                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 08.10.2018 
Nr. 128 
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 La şedinţa au fost prezenţi  10 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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ROMÂNIA 
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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 studiului de fezabilitate, a devizului general, a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură 
Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul 

Prahova” 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.10.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu-Călin, nr. 
33.048/18.10.2018; 

 referatul nr. 32.918/17.10.2018 întocmit de D-șoara. Sturz Petronela, Șef Serviciu 
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene, prin care supune discuției și 
aprobării Consiliului Local, studiul de fezabilitate, devizului general, indicatorilor tehnico-
economici  și anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu 
Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” prin 
accesarea de fonduri europene prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 -  Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale  
 În temeiul art. 45 alin. (1) și art.115, alin.(1), lit.b) 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 studiul de fezabilitate, devizul general, și anexa privind 
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul 
Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” ce va fi depus pentru 
finanțare în cadrul   Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Propritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi 
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul 
Specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, Apelului de 
proiecte nr . POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7REGIUNI- cod apel POR/266/8, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART 2.  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției astfel: 

 indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general;  

              valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei cu TVA): 8.724.519,89 lei 
 din care C+M (lei cu TVA): 3.851.068,00 lei 
valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 7.337.213,04 lei 
 din care C+M (lei fără TVA): 3.236.191,60 lei 



 
 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii 
 

INDICATORI 

Valoare la 
începutul 

perioadei de 
implementare 

Valoare la sfârşitul 
perioadei de 

implementare 

Rezultat imediat (direct)   

Reabilitare, modernizare și extindere 
Ambulatoriu 

231 mp 1003,60 mp 

Carosabil propus  0 310 mp  

Alei pietonale propuse 0 33 mp 

Lift 0 1 

 
 ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului 
Local, în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și 
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 
 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Iacob Dan                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
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 La şedinţa au fost prezenţi 12 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 încheierii Acordului de parteneriat între Orașul Mizil și Spitalul Orășenesc 

„Sfânta Filofteia”Mizil , în vederea implementării în comun a proiectului „Reabilitare, extindere 
și dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” 

Mizil, județul Prahova” 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.10.2018; 
 Având în vedere: 

  expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, Dl. Negraru Silviu-Călin; 
  referatul nr. 33.042/18.10.2018 întocmit de D-șoara. Sturz Petronela, Șef Serviciu 

Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene, prin care solicită inițierea 
unui proiect de hotărâre pentru aprobare parteneriat cu Spitalul Orășenesc Mizil pentru 
realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu 
Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” prin 
accesarea de fonduri europene prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 -  Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) și art.115, alin.(1), lit.b) 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 Acordul de parteneriat între Orașul Mizil - lider de proiect şi 
Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil – partener, în vederea implementării în comun a 
proiectului „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul 
Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se împuternicește domnul Negraru Silviu- Călin, primar al Unității Administrativ 
Teritoriale Orașul Mizil să semneze acordul de parteneriat în formă finală precum și toate 
documentele necesare pregătirii și promovării proiectului „Reabilitare, extindere și dotare 
infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, 
județul Prahova”. 
 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, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                       Iacob Dan                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 19.10.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi 12 din 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 dotării  Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil cu „Echipament 
screening auditiv prin otoemisiuni acustice” și cofinanțarea UAT Mizil  pentru dotare 

aparatură medicală necesară  
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018; 
 Având în vedere: 

 adresa nr. 8833/29.10.2018 a Direcției de Sănătate Publică Prahova prin care solicită 
cuantumul contribuției cu care participă autoritatea administrației publice locale din bugetul 
local pentru cofinanțare dotării cu aparatură medicală necesară; 

 nota de fundamentare nr. 8815/26.2018 a Spitalului Orășenesc Mizil privind 
necesitatea și oportunitatea realizării de investiții noi, dotare cu un aparat de screening auditiv; 

 raportul nr. 34423/31.10.2018 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director executiv din 
cadrul Primăriei orașului Mizil prin care precizează că pentru încheierea contractului subsecvent 
UAT Mizil trebuie să participe la finanțarea acestuia cu suma de 1000 lei. 

 Prevederile OMS nr. 1230/2018 privind modificarea și completarea Normelor tehnice 
de realizare a programelor naționale de sănătatr publică pentru anii 2017 și 2018; 

 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, 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 dotarea Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil cu   „Echipament 
screening auditiv prin otoemisiuni acustice” având valoarea totală estimată  de aproximativ 
9900 lei (TVA inclus), din care 9000 lei, reprezentând 90% din sumă, este alocată din bugetul 
de stat. 

(2) Se aprobă cofinanțarea UAT Mizil cu suma de 1000 lei, reprezentând 10% din suma 
necesară achiziționării aparatului de screening auditiv, din veniturile proprii ale bugetului local. 
       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, 
                       Consilier                                                                    SECRETAR, 
                      Radu Eduard                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
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 H O T Ă R Â R E 
privind suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.34.438/31.10.2018; 
 adresa nr. 8641/24.10.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura  

Primariei  Oraşului Mizil sub nr. 33.835/25.10.2018 prin care solicită modificarea statului de 
funcţii respectiv suplimentarea peste normativ a unui post de medic specialist neonatologie în 
cadrul Compartimentului obstetrică – ginecologie; 

 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; 

 prevederile art.6, alin.2 din OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea 
Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal; 

 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 ale Legii 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 suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil cu 1 (un) post de medic specialist neonatologie în cadrul Compartimentului 
obstetrică – ginecologie din cadrul Compartimentului chirurgie generală. 
 Art.2. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de medic 

specialist  neonatologie în cadrul Compartimentului obstetrică – ginecologie din cadrul 
Compartimentului chirurgie generală. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 
 Art.4. 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, 
                      Radu Eduard                                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 31.10.2018 
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5 ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi  16 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 aderarea la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile 

“AE3 R Ploieşti Prahova” 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.33.056/18.10.2018; 
 adresa nr. 3958/24.08.2018 a Agentiei pentru Eficienţă Energetică şi Energii 

Regenerabile “AE3 R Ploieşti Prahova”,  prin care invită Orașul Mizil să devină membru 
al Agenției; 

 referatul 32.503/11.10.2018 întocmit de Dra. Sturz Petronela – Șef Serviciu 
DIAMPE prin care precizează ca fiind avantajoasă aderarea la Agenţia “AE3 R Ploieşti 
Prahova” ; 

 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
     În temeiul art.36 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 aderarea Orașului Mizil la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi 
Energii Regenerabile “AE3 R Ploieşti - Prahova”.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil să semneze documentele cu 
privire la aderarea Oraşului Mizil la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii 
Regenerabile “AE3 R Ploieşti - Prahova” ca membru cu drepturi depline. 

Art.3. Se aprobă cotizaţia anuală ca membru al Agenţiei pentru Eficienţă 
Energetică şi Energii Regenerabile “AE3 R Ploieşti - Prahova”, în sumă de 5.000 lei, 
suma ce va fi avută în vedere la fundamentarea bugetului local, începând cu anul 2019. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi 
Energii Regenerabile “AE3 R Ploieşti - Prahova”, Primarului Oraşului Mizil, Serviciului 
dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene şi Serviciului  buget – 
contabilitate de catre  consilierul juridic al Consiliului Local Mizil.  

 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Consilier                                                                    SECRETAR, 
               Radu Eduard                                                jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 31.10.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi  16 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 înregistrarea în proprietatea  privată al Oraşului Mizil a suprafeţei de teren 

de 1843 mp situat în Mizil, str.Spicului, fn 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.32.147/08.10.2018; 
 referatul nr. 32.125/08.10.2018 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 1843mp situată în Mizil, str. Spicului, fn; 

 avizul comisiilor de specialitate ale 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 aprobă înregistrarea în evidenţele proprietăţii private a Oraşului Mizil 

a suprafeţei de teren de 1843 mp, situată în Mizil, str. Spicului, 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, 
                  Consilier                                                                    SECRETAR, 
               Radu Eduard                                                jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 31.10.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi  16 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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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 statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 

Mizil  
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.33.196/22.10.2018; 
 adresa nr. 8477/22.10.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la 

registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr.33.129/22.10.2018 prin care solicită 
transformarea unor  posturi de secretar dactilograf și muncitor ca urmare a reîncadrării 
titularilor posturilor corespunzător atribuților din fișele de post; 

  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 următoarelor posturi: 

- 1 (un) post de  secretar dactilograf IA  (poziţia 143 în statul de funcţii) în          
1(un) post de referent debutant, studii medii în cadrul Serviciului administrativ, 
aprovizionare, transport și achiziții; 

  - 1 (un) post de muncitor IV - telefonist (poziţia 157 în statul de funcţii) în  1 
(un) post de referent debutant, studii medii în cadrul Serviciului administrativ, 
aprovizionare, transport și achiziții; 
 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, 
                   Radu Eduard                                                jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 31.10.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi  16 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 atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu, Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova în vederea constituirii și funcționării unui birou de relații cu publicul 

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018; 
 Având în vedere: 
  - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.33.697/23.10.2018; 
 -  adresa OCPI Prahova nr. 7388/20.08.2018 înregistrată la Primăria orașului Mizil sub 
nr. 28518/21.08.2018 prin care se solicită un spațiu pentru înființarea unui birou de relații cu 
publicul; 

 referatul nr. 33.742/24.10.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin – referent de 
specialitate Biroul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil, 
prin care precizează ca în cadrul băi comunale există un spațiu disponibil, proprietatea publică a 
orașului Mizil, în suprafață de 64,63mp; 

 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. 

În temeiul art. 36, alin. 2), lit. c) , art.45, art.124 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 aprobă atribuirea în folosință gratuită Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova a unui spațiu în suprafață de 64,63 m2, situat la parterul clădirii din str. 
Blajului, nr.5A, T55 Cc1790, proprietatea publică a orașului Mizil, cu nr. Cadastral 22.343 C1, 
în vederea constituirii și funcționării unui birou de relații cu publicul, pe o perioadă determinată 
de 4 ani.  

(2) Spațiul se identifică conform schiței anexe, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații curente ale spațiului acordat în 

folosință gratuită, precum și cele aferente utilităților se suportă de către beneficiar. 
Art.3. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil să semneze contractul comodat, în 

condițiile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul buget – 

contabilitate şi Biroul Patrimoniu. 
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Prahova, Serviciului Buget-contabilitate şi Biroului Patrimoniu din cadrul Primăriei Oraşului 
Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 

 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Consilier                                                                    SECRETAR, 
                   Radu Eduard                                                jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
Mizil, 31.10.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi  16 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 transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţia publică de nivel 
superior existentă în structura statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială 

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2018; 
  Având în vedere: 

 - Adresa nr. 2606/24.10.2018 întocmit de Dna. Toader Daniela - Elena Director 
executiv al Direcției de Asistență Socială prin care precizează necesitatea transformării 
funcţiei publice de inspector, grad profesional asistent în inspector, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale Persoane cu Dizabilități și 
Persoane Vârstnice; 

 - În conformitate cu prevederile  art. 98, art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Avizul 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 execuție de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Servicii Sociale Persoane 
cu Dizabilități și Persoane Vârstnice în funcție publică de execuție de inspector, clasa I,  
grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil, aflat în 
subordinea Consiliului Local Mizil. 

Art.2. Se aprobă statul de funcții modificat conform art.1, anexă la prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Asistență Socială şi 
Compartimentului Resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului 
Mizil, de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Consilier                                                                    SECRETAR, 
                     Radu Eduard                                                jr. Tănase Loredana Marcela  
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 La şedinţa au fost prezenţi  16 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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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 concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 131mp, teren 
proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, fn, 

Tarla18, Parcela Cc476  
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018; 
  Având în vedere: 
  - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 33.901/25.10.2018 
 - cererea nr. 33864/25.10.2018 a Dnei. Barac Ștefana, domiciliată în oraşul Mizil, str. 
Blajului nr.6, bl.20, sc.A, ap.1  prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 131 mp, 
teren aflat între proprietățile solicitantei, necesar pentru alipirea terenurilor;  
 - Raportul de specialitate  întocmit  de Dna. Răduna Veronica – Arhitect Șef al orașului 
Mizil, prin care propuneconcesionarea suprafeței de teren de 131 mp, situată în Mizil, Str. Aleea 
Crizantemelor, f.n înscris în cartea funciară sub nr. 22.647; 
 - 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 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 131 m2, 
situată în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, fn, Tarla 18, Parcela Cc 476, teren proprietate privată 
a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. cadastral 22.647. 

(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. 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Consilier                                                                    SECRETAR, 
                     Radu Eduard                                                jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 31.10.2018 
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 La şedinţa au fost prezenţi  16 din cei 17 consilieri  în funcţie  



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 Orașului Mizil, pe anul 2018 

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

16.11.2018; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 - raportul de specialitate nr. 35.489/12.11.2018 întocmit de Direcţia economică, 
prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2018; 
 - prevederile Deciziei nr. 4813/2018 a Directorului General al DGRFP Ploieşti, fișa 
cu indicatori pentru bugetul local; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 2/2018 legea bugetului de stat 
pentru anul 2018; 
  În temeiul art.45, alin 2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, legea administrației 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 rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2018,  
conform anexelor  1, 2, 3, 4 și 5, 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 prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Consilier                                                          SECRETAR, 
            Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                       jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 16.11.2018 
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7. 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  încheierea unui contract de comodat între Unitatea Administrativ Teritorială  Mizil  şi  
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centru Județean Prahova având ca obiect 

folosinţa gratuită a imobilului  ȋn suprafata de 66,00 mp, situat ȋn Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 85, 
judetul Prahova 

 
   Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.34.438/31.10.2018; 
 adresa nr. 35833/19.11.2018 a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova prin 

care solicită încheierea unui nou contract de comodat având ca obiect spațiul în care funcționeaza 
Centrul Local Mizil al APIA –CJ Prahova ;  

 referatul nr. 36118/22.11.2018 întocmit de Dna. Tănase Loredana, Secretarul Orașului Mizil; 
 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
        În conformitate cu  prevederile, art.36, alin.2, lit‚,c” și art. 124 din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și  
art.20, lit” e” din Legea nr.273/2006 , privind finanţele publice locale; 
       În temeiul art. 45, alin.3, art. 115, alin.1, lit.,,b” ale Legii 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 încheierea unui contract de comodat între Unitatea Administrativ Teritorială 
Mizil  şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centru Județean Prahova având ca obiect 
folosinţa gratuită a imobilului ȋn suprafata de 66,00 mp, situat ȋn Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 85, judetul 
Prahova, înscris în cartea funciară a orasului Mizil sub nr.21920, pe o perioadă de 5 (cinci) ani.   
        (2) Imobilul care se atribuie în folosință gratuită este proprietatea publică a orașului Mizil și se 
identifica, conform schitei anexa la prezenta hotarare. 
 Art.2. Pe toată durata folosinței gratuite, beneficiarul va suporta toate cheltuielile referitoare la 
utilitățile consumate pentru folosința imobilului dat în folosință gratuită, respectiv gaz, curent, telefon, 
apa-canal, degajarea gunoiului etc. 
 Art.3. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil să semneze contractul comodat, în condițiile 
prevăzute la art.1, alin.(1) din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Prezenta hotarare se comunica Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 
Serviciului Impozite și taxe, Biroului patrimoniu de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului 
permanent al Consiliului Local. 
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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 asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în 
comun a obiectivului de interes public “ Întreținere spațiu dintre blocuri prin lucrări de 

așternere covor asfaltic  - zona centrală (str.24 Ianuarie și str. Blajului) oraș Mizil” 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.33.056/18.10.2018; 
 referatul nr. 36.242/22.11.2018 al D-nei. Dinu Daniela, Director executivîn cadrul 

Primăriei orașului Mizil, prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind  asocierea 
Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a obiectivului de 
interes public “Întreținere spațiu dintre blocuri prin lucrări de așternere covor asfaltic  - zona 
centrală (str.24 Ianuarie și str. Blajului) oraș Mizil”, pe o suprafață de 2215mp; 

 Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 155/16.11.2018 privind asocierea Judeţului 
Prahova cu localităţi din judet, precum și alocarea unor sume din bugetul județean  în vederea 
realizării unor obiective de interes public; 

 În conformitate 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 comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art.45 alin 2), lit.f) 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 asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean 
Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a obiectivului de interes public „Întreținere 
spațiu dintre blocuri prin lucrări de așternere covor asfaltic  - zona centrală (str.24 Ianuarie și str. 
Blajului) oraș Mizil” al cărui valoare este în sumă de 88.900 lei, din care suportată de Consiliul 
Judeţean Prahova pe bază de parteneriat în sumă de 80.000 lei, diferenţa în sumă de 8.900 lei 
din bugetul local al Oraşului Mizil în anul 2018. 

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

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu – Călin; 
  adresa nr. 9687/21.11.2018 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura  

Primariei  Oraşului Mizil sub nr. 36166/22.11.2018 prin care solicită modificarea statului de 
funcţii respectiv suplimentarea cu un post de medic specialist recuperare, medicină fizică și 
balneologie și cu un post de asistent medical PL specializarea balneofizioterapie în cadrul 
Compartimentului recuperare, medicină fizică și balneologie;  

 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;  

 prevederile art.6, alin.2 din OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea 
Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal; 

 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 ale Legii 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 suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil în cadrul Compartimentului recuperare, medicină fizică și balneologie din 
cadrul Ambulatoriului integrat cu: 

 1 (un) post de medic specialist recuperare, medicină fizică și balneologie; 
 1 (un)  post asistent medical PL specializarea balneofizioterapie. 

 Art.2. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de  medic 

specialist recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Compartimentului recuperare, 
medicină fizică și balneologie din cadrul Ambulatoriului integrat. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 
 Art.4. 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 înregistrarea în proprietatea  publică a Oraşului Mizil a suprafeţei de teren de 

6.478 mp ( diferență teren Stadion) situat în Mizil, str. Erou Radu Nicolae 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018; 
 Având în vedere: 

 referatul nr. 36.542/26.11.2018 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 public al Oraşului Mizil a suprafeţei 
de teren de 6478mp situată în Mizil, str. Erou Radu Nicolae, rezultată în plus la măsurătorile 
cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului „Stadion”; 

 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; 
  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

  În temeiul art. 45 alin (3) și 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 înregistrarea în evidenţele proprietăţii publice a Oraşului Mizil a 

suprafeţei de teren de 6478 mp (diferență teren Stadion), situată în Mizil, str. Erou Radu 
Nicolae. 

Art.2.Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului 
prevăzut la art.1, la OCPI Prahova. 

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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 H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2018; 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil; 

 Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe Locale 
nr.37636/10.12.2018 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2019; 

 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 Având în vedere prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019; 
 În conformitate cu prevederile art.1, art.2 alin. (1) lit.h), precum și cele ale titlului 

IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), art.162, art. 167, art.185 alin.(1) lit.a) și 
alin.(6), art.266 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  
 Potrivit prevederilor art.19 pct.10 din Legea nr.203/2018 privind măsuri de 
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale; 
 Potrivit prevederilor art.4, art.9 și art.10 din Legea prevenirii nr. 270/2017 
coroborate cu prevederile Anexei nr.1 din Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind 
stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi 
a modelului planului de remediere; 
 Potrivit prevederilor art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 
cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru 
investiţiile realizate în parcurile industriale, 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.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, 
Consiliul 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 2019, 
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:  
           - taxele pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public Local Comunitar 
de Evidenta a persoanelor Mizil- tabelul 18 ; 
 - taxe pentru serviciile prestate de catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si 
Urbanism,Patrimoniu,Cadastru si Agricultura –tabelul nr.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 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 evenimente 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. 
 - taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in suma 
de 608 lei; 

- taxe judiciare de timbru– tabelul nr. 22 ; 
- taxele piata si obor -tabelul nr. 23,24 ; 

chiriile teren - tabelul nr.25 ; 
taxa parcare cu rezervare : 101 lei/an ; 
cheltuieli de executare silita : 8 lei/comunicare. 
  



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). 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%. 

d) 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%. 

e) 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%. 

f) 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; 

g) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
reprezentând impozit pe cladirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
se stabilește la 2% . 

Art.3. Aprobă majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile şi/sau 
terenurile neîngrijite, situate în intravilanul orasului Mizil.  

Criteriile sunt stabilite prin HCL 154/2017 privind aprobarea unei noi 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 500mp) şi cei  500 mp scutiţi prin prezenta hotărâre. 
Scutirea se acordă doar pentru cota deţinută de contribuabili şi în următoarele 

condiții : 



  să deţină în proprietate un singur imobil ; 
  să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul local. 

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil 
până la data de 31 martie 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 pentru furnizarea de servicii sociale de 



către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, 
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 2019, a unui referat 
întocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituţiei. 

(6). Aprobă facilitati fiscale pentru persoanele fizice care se încadrează în 
următoarele situații: 

- Au calitatea de mostenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care 
au moștenit, precum și certificatul de moștenitor in vederea stabilirii impozitelor sau 
taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților. 
Facilitatea fiscala constă în  faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile 
efectuate de moștenitori, pana la data depunerii certificatului de mostenitor; 

- Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, 
nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. 
Facilitatea fiscala constă în  faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile 
efectuate de cumpărători, pana la data depunerii actului. 

Stingerea obligatiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărator se realizează cu 
data plații obligatiei la rolul fiscal al  defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscala se 
acorda la cererea contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, 
verificat de seful de serviciu si aprobat de conducerea institutiei. 

 

Procedura de acordare a facilităţilor prevăzute  la acest articol este prevăzută în 

Anexa nr. 21. 

 

Art.6.  Aprobă procedura privind acordarea de facilitati fiscale agentilor 
economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in conditiile Ordinului 
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2980/2013 privind 
aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in 
parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa nr.22 . 

Art.7. 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- Anexa nr.23 . 

Art. 8. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale, 
pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrari, pentru desfacerea de produse ce 
fac obiectul comertului in piete, 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. 

Art.9. (1).Având în vedere numărul mare al deciziilor referitoare la obligaţiile de 
plată, accesorii, pentru anul 2019, propunerea este ca acestea să fie comunicate dupa cum 
urmeaza: 

 Pentru persoanele fizice, deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii vor fi 
afişate pe site-ul www.primaria-mizil.ro; 
 În cazul persoanelor juridice, vor fi afişate pe site-ul www.primaria-mizil.ro,  

doar deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii al căror cuantum nu 
depăşeşte suma de 100 lei 



În conformitate cu art. 162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista 
debitorilor persoane fizice şi juridice (www.primaria-mizil.ro) care înregistrează obligaţii 
fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.  

Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor 
celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi 
neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte prin hotărâre a consiliului 
local.  

(2). În vederea recuperării obligaţiilor fiscale neachitate, pentru anul 2018, 
propunerea este ca trimestrial, să se afişeze pe site-ul Primariei orasului Mizil, lista 
debitorilor somaţi, care înregistrează obligaţii fiscale restante: 

- în cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 50 lei; 
- în cazul persoanelor juridice, pentru sume mai mari de 100 lei. 
Art.10. Stabileşte la 40 lei plafonul creanţelor fiscale restante aflate in soldul 

rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2018 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. 3.  

Art.12. (1). Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea in regim 
de urgenţă  a Certificatului de atestare fiscală, pentru bunurile 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 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 
lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 283 de lei la 705 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 329 de lei la 1.599 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 284 lei la 1.131 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 
1.131 lei la 2.821  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 1.317 lei la 6.397 lei 

 



Acestor contravenții le sunt incidente prevederile art.4, 5, 9 și 10 din Legea prevenirii 
nr.207/2017, în sensul că, în cazul constatării săvârşirii uneia dintre aceste contravenţii, 
agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se 
aplică sancţiunea avertismentului. În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile 
prevăzute la art. 4, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct 
aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor.În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal 
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile prevăzute la art. 5, 
contravenientul săvârşeşte din nou una sau mai multe dintre contravenţiile prevăzute în 
hotărârea menţionată la art. 10 alin. (3), sunt direct aplicabile prevederile legale în 
vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. 

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată prin Legea 
nr.203/2018, ”Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de 
actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal”. 

Art.14. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice si juridice, precum şi a impozitului 
pe teren, pentru anul 2019, se păstrează delimitarea zonelor de impozitare conform 
Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Mizil nr. 163/21.12.2017 privind încadrare pe 
zone a străzilor din intravilanul oraşului Mizil precum și încadrarea terenurilor situate în 
extravilanul orașului Mizil. 

Art.15. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2019, dată de la care îşi 
incetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2017 privind impozitele și 
taxele locale pentru anul 2018. 

Art.16. Serviciul Impozite si Taxe Locale şi celelalte instituţii cu atribuţii în 
aplicarea  hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

Art.17. Prezenta hotarare va fi adusa la cunoștinţa celor interesaţi de prevederile 
prezentei hotărâri. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea în folosință gratuită a terenului intravilan în suprafață de 2.500mp către 

Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia ” Mizil  
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2018; 
 Având în vedere: 
 -  adresa Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil prin care solicită darea în administrare a 
terenului din Str. Spitalui. nr.21 pentru a amplasa containerele preluate prin transfer de la Institutul 
Național de Boli Infecțiose „Prof.Dr. Matei Balș” precum și pentru realizarea în viitor a altor construcții 
necesare desfășurării activității spitalului; 

 referatul nr. 27.043/25.07.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin – referent de specialitate 
Biroul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil, prin care precizează 
ca terenul solicitat este proprietatea publică a Orașului Mizil și înscris în cartea funciară sub nr.21183; 

 adresa nr.36.087/20.11.2018 a Tribunalului Prahova prin care aduce la cunoștință faptul că 
nu poate aprecia când va fi înscris în Programul de investiții al Ministerului Justiției pentru Sediu nou 
judecătorie; 

 discuțiile purtate în ședința din data de 28.11.2018 prin care s-a propus inițierea unui proiect 
de hotărâre pentru retragerea folosinței gratuite a terenului Judecătoriei Mizil și redarea acesteia 
Spitalului Orășenesc întrucât este necesar acest teren pentru investițiile acestuia;  

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil; 
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. 
 În temeiul art. 36, alin. 2), lit. c) , art.45, art.124 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 abrogă prevederile Hotărâri nr.1/24.01.2011 prin care s-a aprobat atribuirea în folosinţă 
cu titlu gratuit,  Statului Roman si in administrarea Ministerului Justitiei a unui teren, în suprafaţă 2.500 
m2, situat în Mizil, str. Spitalului, nr. 21, teren proprietate publică a oraşului Mizil, în vederea construirii 
unei noi locatii in care urmeaza sa functioneze Judecatoria Mizil, judetul Prahova. 

Art.2. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de teren de 2.500m2, situat în 
Mizil, str. Spitalului nr.21, proprietatea publică a orașului Mizil, cu nr. Cadastral 21183, Spitalului 
Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil pe durata funcționării acestuia.  

(2) Terenul se identifică conform schiței anexe, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se împuternicește Primarul Orașului Mizil să semneze contractul de comodat, în condițiile 

prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul buget – contabilitate 

şi Biroul Patrimoniu. 
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil, Serviciului 

Buget-contabilitate şi Biroului Patrimoniu 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 rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul 2018 

 
   Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2018; 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.38.170/17.12.2018; 
- raportul de specialitate nr. 38162/17.12.2018 întocmit de Direcţia economică, prin care 
solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
2018; 
- prevederile Deciziei nr. 5113/2018 a Directorului General al DGRFP Ploieşti,prin care 
se majorează cota de 43% din impozitul pe venit pe anul 2018; 
- Hotărârile Consiliului Județean nr.184/14.12.2018 și nr.197/18.12.2018 prin care s-a 
aprobat sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, precum 
și alocarea de fonduri pentru realizarea în parteneriat a unor obiective de interes public; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 2/2018 legea bugetului de stat 
pentru anul 2018, privind finanţele publice locale; 
       În temeiul art.45, alin 2) lit. a) 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 rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2018,  
conform anexelor  1, 2, 3 și 4, 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 prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Consilier                                                                           SECRETAR, 
                 Alexe Ilie                                                           jr. Tănase Loredana Marcela  
   
 
 
Mizil, 18.12.2018 
Nr. 147 
7 ex/Tehnored.  PV 

La şedinţa au fost prezenţi  14 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 concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 3 m2, situată în Mizil, str. 

Nicolae Bălcescu, nr.34,bl.42B, sc.A, Tarla 53, parcela Cc1759/1 teren proprietate privată a 
oraşului Mizil  

 
 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2018; 
 Având în vedere: 

 adeverința nr. 67/12.12.2018 a Asociației de Proprietari nr.4 prin care dă acceptul pentru 
construirea unui balcon; 

 Tabel nominal cu locatarii Blocului nr. 42B,sc.A care sunt de acord cu concesionarea 
terenului aferent balconului adiacent apartamentului proprietarului Stoica Vasile Nicolae; 

 cererea nr. 31.075/24.09.2018 a D-lui. Stoica Vasile Nicolae, domiciliat în oraşul Mizil, str. 
N. Bălcescu, nr. 34 bl.42B, sc.A, ap.2 prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 3 mp 
situată adiacent apartamentului proprietate personală pentru construirea unui balcon; 

 raportul de specialitate nr. 33866/25.10.2018   întocmit de Dna. Răduna Veronica Arhitect Șef 
al Orașului Mizil  prin care precizează că terenul în suprafată de 3mp este proprietatea privată a oraşului 
Mizil  şi este înscris în cartea funciară nr. 22566 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; 
 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a şi art. 45, alin. (3) ale Legii 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 concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 3m2, situată în 
Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.34,bl.42B, sc.A, Tarla 53, parcela Cc1759/1 , având nr. cadastral 
22.566, 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 stabilirea coeficienților aferenți salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul conteactual din cadrul familiei ocupaionale „Administrație” din cadrul 
aparatului de specialitate al Prmarului orașului Mizil și din serviciile publice din 

subordinea Consiliului Local Mizil  
 

  Potrivit prevederilor art. 3, alin 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15octombrie1985, ratificată 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“; 
 Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința ordinară din data de  18.12.2018; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 - raportul de specialitate nr.38.088/14.12.2018 întocmit de Inspectorul de resurse umane 
din cadrul Primariei orașului Mizil și Secretarul orașului Mizil; 

- Expunerea de Motive a Primarului orașului Mizil nr. 38314/18.12.2018; 
- H.G.R nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în 

plată;  
În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d) raportat la alin. (6), lit „a”, punctul 2, art.45,  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, Consiliul Local al Oraşului Mizil 
adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

 ART.1 (1) Se aprobă stabilirea coeficienților aferenții salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaionale „Administrație” din 
cadrul aparatului de specialitate al Prmarului orașului Mizil și din serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local Mizil  
 (2) Coeficienții aferenți fiecărei funcții, grad/treaptă profesională prevăzuți în Anexa nr.1 
(Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din Primăria orașului Mizil și din cadrul serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local Mizil) și Anexa nr.2 (Nomenclatorul și ierarhia 
funcțiilor contractuale din Primăria orașului Mizil și din cadrul serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Mizil) fac parte din prezenta hotărâre. 
 (3) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit 
dispozițiilor art.10 din Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice. 
 ART.2 Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară      
prevăzute în statele de funcții, sunt cele prevăzute în anexele la Legea –cadru nr. 153/2017 și se 
acordă conform prevederilor art. 38 din lege.   
 ART.3  (1) În cazul modificării salariului minim brut pe țară, fiecare ordonator de credite 
va asigura gestionarea sistemului de salarizare a funcționarilor publici și a personalului 
contractual  și vor emite acte administrative individuale privind stabilirea salariului de bază 
lunar pentru salariații din subordine, în conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr. 
153/2017.  



 (2) Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, 
împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se 
încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru  cheltuielile de personal. 

ART.4  Pe data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2018. 
 ART.5  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Prahova în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice,  Compartimentului Resurse Umane  și  
șefilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Mizil, pentru luarea la cunoștință și 
conformare.  
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 H O T Ă R Â R E 

privind asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în 
comun a obiectivului de interes public “ Dotări și centrale termice la licee, oraș Mizil” 

 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2018; 
  Având în vedere: 

- referatul nr. 38476/18.12.2018 întocmit de D-na. Dinu Daniela, Director executiv în 
cadrul Primăriei orașului Mizil, prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind  
asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a 
obiectivului de interes public  “Dotări și centrale termice la licee, oraș Mizil”        

 Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 197/18.12.2018 privind asocierea Judeţului 
Prahova cu localităţi din judet, precum și alocarea unor sume din bugetul județean  în vederea 
realizării unor obiective de interes public; 

În conformitate 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, Consiliul 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 finanțării și  realizării în comun a obiectivului de interes public “ Dotări și 
centrale termice la licee, oraș Mizil” a cărui valoare este în sumă de 89.000 lei, din care 
suportată de Consiliul Judeţean Prahova pe bază de parteneriat în sumă de 80.000 lei, diferenţa 
în sumă de 9.000 lei din bugetul local al Oraşului Mizil în anul 2018. 

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. 
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 H O T Ă R Â R E 

privind asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în 
comun a obiectivului de interes public “ Dotări cu centrale termice Spitalul Orășenesc „Sf. 

Filofteia” Mizil” 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2018; 
  Având în vedere: 

- referatul nr. 38.477/18.12.2018 întocmit de D-na. Dinu Daniela, Director executiv în 
cadrul Primăriei orașului Mizil, prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind  
asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și realizării în comun a 
obiectivului de interes public “ Dotări cu centrale termice Spitalul Orășenesc „Sf. Filofteia” 
Mizil” 

 Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 197/18.12.2018 privind asocierea Judeţului 
Prahova cu localităţi din judet, precum și alocarea unor sume din bugetul județean  în vederea 
realizării unor obiective de interes public; 

În conformitate 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, Consiliul 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 finanțării și  realizării în comun a obiectivului de interes public “ Dotări cu 
centrale termice Spitalul Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil” a cărui valoare este în sumă de 
78.000 lei, din care suportată de Consiliul Judeţean Prahova pe bază de parteneriat în sumă de 
70.000 lei, diferenţa în sumă de 8.000 lei din bugetul local al Oraşului Mizil în anul 2018. 

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. 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 

“Extindere rețea apă și canalizare zona cartier Oraș Mizil” 
 
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
12.12.2018; 
 Având în vedere: 

 referatul nr. 37.845/11.12. al D-șoarei. Sturz Petronela Șef Serviciu DIAMPE, 
prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre, în regim de urgență, pentru aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea apă și 
canalizare zona cartier Oraș Mizil” 

 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; 

        În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) al Legii nr.215/2001 – legea administratiei 
publice locale, republicata in 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 devizul general actualizat al obiectivului de interes public 
“Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil” în sumă 1.956.852,87 lei 
inclusiv TVA, din care C+M  1.643.854,24 lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcţia economice și 
Serviciului dezvoltare, investitii, achizitii, mediu si proiecte europene din cadrul 
Primariei orasului  Mizil. 
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