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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  09.01.2018 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 10:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
11/08.01.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 11.333/08.012018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 11 din cei 17 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negrau Silviu – Călin, şi dna. Panait 
Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local, Dna. Tănase Loredana – Secretarul 
Orașului Mizil fiind în concediu de odihnă și ca invitat Dna.Dinu Daniela  – Director Executiv în 
cadrul Primăriei. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Irimia Gheorghe – Marian.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea 
şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este aprobată în 
unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului local, pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului  local 
al orașului Mizil, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017; 

 
      1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului local, pe anul 2017; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dna. 

Dinu să susţină proiectul de hotărâre. 
Dna. Dinu precizează că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3244/2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 s-a 
procedat la stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local, iar după efectuarea 
operațiunilor de regularizare cu bugetul de stat și cu celelalte bugete, pe secțiuni a rezultat că 
orașul Mizil datorează bugetului de stat suma de 404.840 lei astfel: total sume defalcate din TVA 
aprobate pentru finantarea cheltuililor cu salarii sporuri hot. Judecătoresti și sume acordate 
conform legii nr. 85/2016 , cu alte cuvinte sumele alocate au fost mai mari decât cheltuielile 
descentralizatelor așa cum este prezentat în raportul de specialitate. 

Dl. Consilier Crăciun precizeaza că din partea Comisiei nu există nicio problemă fiind în 
conformitate cu prevederile legale, aceasta acordând aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului  
local al orașului Mizil, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017; 
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 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dna. Dinu 
să susţină proiectul de hotărâre. 

Dna. Dinu precizează că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3244/2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 și în 
urma stabilirii rezultatului execuției bugetului local pe anul 2017, a rezultat un excedent al 
bugetului, secțiunea dezvoltare în cuantum de 609.166 lei, aceasta fiind încasată de la Ministerul 
dezvoltării pe data de 27.12.2017 conform contractului de finanțare pentru obiectivul ”Bloc 
locuințe sociale” și se justifică utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru plata facturilor emise de 
S.C Panco conform lucrărilor executate la bloc.  

Dl. Presedinte de şedinţă solicită punct de vedere Comisiei buget – finanţe a Consiliului 
Local. 

Dl. Consilier Crăciun precizeaza că din partea Comisiei nu există nicio problemă, aceasta 
acordând aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Irimia Gheorghe - Marian, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului 
Local Mizil din data de 09.01.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
   Dl. Consilier  Irimia Gheorghe - Marian                                    Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 09.01.2018 
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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  25.01.2018 în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
76/22.01.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 12.558/22.01.2018. 

La şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 14 din cei 17 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negrau Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil și  dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

 La şedinţă mai participă ca invitaţi, D-șoara. Sturz Petronela – Șef serviciu DIAMPE din 
cadrul Primăriei Oraşului Mizil şi Dl. Roșu Leonard  –  Manager Spital Orășenesc Mizil. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Irimia Gheorghe – Marian constată că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi 
propusă de executiv solicitând să fie introdus pe ordinea de zi şi  următorul proiect de hotărâre: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 
“CONSTRUCȚIE PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.1 MIZIL” (faza 
expertiză tehnică + SF)”; 
      Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc ”Sf. 
Filofteia” Mizil; 

2. Proiect de hotărâre 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)”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE 
PENTRU “MODERNIZAREA  LICEULUI TEHNOLOGIC ”TASE DUMITRESCU„ MIZIL” 
(faza expertiză tehnică + SF)”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE 
PENTRU EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ 
MIZIL”.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE 
PENTRU “CONSTRUCȚIE PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.1 MIZIL” 
(faza expertiză tehnică + SF)”. 

 
    1. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Orășenesc ”Sf. Filofteia” Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
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Dl. Roșu precizează că pentru orice propunere de modificare avem nevoie de aprobare și 
trebuie să ne preocupăm de amenajarea celor două paturi pentru medicul oftalmolog că să 
efectueze inervenții chirurgicale și să să obținem avizele necesare pentru cabinetul psihiatrului ca 
să-l convingem să rămâna la noi. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre 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)”; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 
 Dșoara. Sturz precizează că este vorba de mai multe unități de învățământ pentru care este 
necesar achiziționarea de studii de fezabilitate pentru a putea solicita finanțare pe Programul 
Operațional Regional pentru îmbunătățirea infrasctructurii educaționale. Totodată pecizează că 
așa cum s-a prezentat și în referate, La Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu este vorba de clădirea 
internatului. 
 Dl. Primar precizează că de anul trecut funcționează învățământul dual, această axă ne 
permite să facem ateliere în care se realizează și modernizare și dotarea acestor, dar pentru a 
putea depune proiecte este nevoie de studiu de fezabilitate. 
 Dl. Iacob arată că au fost improvizate în internatul vechi, ateliere în special pentru 
învățământul dual și ar propune să se desfințeze garajele și să se facă teren de sport. 
 D-șoara. Sturz precizează că valoarea achiziției este de 97.000 lei pentru Liceul tehnolgic. 
Totodată precizează că se solicită finanțare pentru construirea unei grădinițe cu 4 săli de clasă 
având o valoare de 1.000.000 lei iar pentru achiziționarea de servicii de proiectare și SF valoarea 
estimată este de 21.000 lei. 
 La Grădinița nr. 5 se vor face lucrări de extindere, dotarea și modernizare, iar valoarea 
achiziției pentru SF este de 60.000 lei. 
 Dl. Crăciun precizează că aceste achiziții să se țină cont să fie prinse în buget. 
 Dl. Ciobanu dorrște să știe dacă există locație pentru construirrea grădiniței. 
 Dl. Primar specifică se va demola clădirea veche din curtea liceului teoretic. 
 Dl. Minea ar dori să știe dacă este  programul Ministerul educației. 
 D-șoara Sturz precizează că nu este programul ministerului, este pe fonduri europene prin 
programul POR. 
 Dl. Președinte de ședință supune la vot toate cele 3 proiecte și anume 2. Proiect de hotărâre 
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)”; 3. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE PENTRU 
“MODERNIZAREA  LICEULUI TEHNOLOGIC ”TASE DUMITRESCU„ MIZIL” (faza 
expertiză tehnică + SF)”;5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de  „SERVICII 
DE PROIECTARE PENTRU “CONSTRUCȚIE PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 
NORMAL NR.1 MIZIL” (faza expertiză tehnică + SF)”, și acestea se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de  „SERVICII DE PROIECTARE 
PENTRU EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ 
MIZIL”.  
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 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 
 D-șoara Sturz precizează că pentru modernizarea străzilor de pământ este necesar ca acestea 
să trebuie să aibă apă și canal. 
 Dl. Primar arată că este vorba de 2,6 km și se va realiza conducta de apă, iar valoarea SF-
ului este de 23.000 lei.  
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Irimia Gheorghe - Marian, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local Mizil din data de 25.01.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
   Dl. Consilier  Irimia Gheorghe - Marian                                    Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 25.01.2018 
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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  31.01.2018 în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
89/25.01.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 12.911/25.01.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 13 din cei 17 
consilieri  în funcţie, lipsind motivat Dna. Vasile Tania fiind internată în spital,, Dl. Mărgărit, Dl. 
Pașol și Dl. Minea lipsind nemotivat.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil și  dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Irimia Gheorghe – Marian constată că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi 
propusă de executiv solicitând să fie introduse pe ordinea de zi şi  următoarele proiecte de 
hotărâre: Proiect de hotărâre 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; Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru închiriere teren 
garaj și teren module,  în orașul Mizil, pe anul 2018 ; Proiect de hotarare privind prelungirea 
termenului de închiriere la contractele pentru teren module, teren garaje şi chirie spaţii pentru 
care chiriașii au solicitat prelungirea valabilității contractelor; Proiect de hotarare privind  
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Mizil, pentru anul 2018;  
      Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

 1. Aprobarea proceselor verbale din data de  18.12.2017,21.12.2017 și 09.01.2018 
  2. Proiect de hotărâre  privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul 

Orașului Mizil; 
3.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  participării echipelor  de handbal J3 și J4 Băieți și 

Junior 4 și Junior 3 Fete  la Campionatele naționale în anul 2018; 
 4. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea unei Secţii de Karate în cadrul Clubului Sportiv 

Orăşenesc Mizil; 
  5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei Secţii de Skandenberg în cadrul Clubului 

Sportiv Orăşenesc Mizil 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de 

asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2017 ; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților personali  

din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II al anului 2017  
 8. Proiect de hotărâre 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; 
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9. Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de înmormântare pentru 
familiile și persoanele care se află în situaţii de necesitate; 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Șogârdea Elena 
domiciliată în oraşul Mizil, str. Tohani, nr.79, judeţul Prahova ; 

11. Proiect de hotărâre 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 ; 

 12. Proiect de hotărâre 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  

 13. Proiect  de hotărâre 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 ; 

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a statului de fincții al aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Mizil; 

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orașului Mizil și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local 
Mizil; 

 16. Proiect  de hotărâre 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;  

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru închiriere teren garaj și teren 
module,  în orașul Mizil, pe anul 2018 ; 

18. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de închiriere la contractele pentru 
teren module, teren garaje şi chirie spaţii pentru care chiriașii au solicitat prelungirea valabilității 
contractelor; 

 19 . Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mizil, pentru anul 2018; 

    20 . Diverse. 
 
 Dl. Crăciun propune că ședința să se înceapă cu punctele 14 și 15 proiectele privind 
aprobarea organigramei și salarizarea personalului din administrație. 
 Dl. Președinte de ședință supine discuției și aprobării punctul 14 de pe ordinea de zi 14. 
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a statului de fincții al aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Mizil; 
   După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Mandalac precizează că având în vedere cu angăjarile făcute și personalul existent, 

sumele sunt impresionante și pentru a nu se mai forța bugetul, consideră că această organigramă 
să ramână definitivă și să nu se mai facă alte angajări. 

Dl. Primar precizează că în anul 2018 s-au suspendat orice angajare conform ordonanței 
90. 

Dl. Mandalac arată că ar trebui să rămână așa acest aparat ca să nu încercăm suplimentarea 
bugetului la absolut orice să se blocheze angajările. 

Dl. Mastragociu precizează că nu există o lege care să ne împiedice să angajăm dacă se 
impune acest lucru. 
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Dl. Crăciun precizează că a solicitat și o aprobare a organigramei de anul trecut și din 
punctul de vedere al Comisiei nu este nicio problemă, avizând favorabil doar o singură propunere 
ar avea și aceea că serviciul de impozite și taxe să fie Serviciul de impozite și taxe locale. 

Dl. Primar specifică faptul că ar o fi cheltuială suplimentară că trebuiesc schimbate 
ștampile și tot sistemul informatic dar dacă așa se propune se vor face demersurile necesare. 

Dl. președinte supune la vot propunerea d-lui. Crăciun de completare a denumirii 
serviciului de impozite și taxe locale, și este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului 
domnilor consilieri şi este adoptat cu 11 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă” (Dl. Mandalac, 
Dna. Stoica). 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului orașului Mizil și din serviciile publice din subordinea Consiliului 
Local Mizil; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 
 Dl. Crăciun precizează că s-a aprobat în anul 2017 salariile conform prevederilor legale și 
atunci a ridicat problema serviciului de asistență socială și a zis la momentul respectiv că fiind un 
serviciu important și cu multă răspundere să fie la nivelul șefului din alte servicii, ca atare ceream 
să fie de 6300 și nu 5700 lei, să fie același și nu a fost așa în hotărâre apărând alt salariu și 
consideră că trebuie sancționat cel care a greșit. 
 Dl. Primar precizează că dacă este așa cum a precizat dl. Crăciun este foarte grav și se va 
sancționa cel care a greșit că nu s-a dus la îndeplinire hotărârea. 
 Dl. Iacob precizează că dacă s-a aliniat, s-a pus problema șefilor de servicii de la SPGC și 
Dna. Toader. 
 Dna. Tănase arată că între Dna. Toader și Dl. Dragomir există diferențe, au alte atribuții, au 
alte responsabilități. 
 Dl. Primar specifică că legea nu prevede nicăieri că trebuie plătit diferit. 
 Dl. Iacob precizează că se vorbește de functii nu de oameni, în condițiile în care se dau 
aceste salarii. 
 Dl. Primar precizează că prin hotărârea de astăzi s-au egalizat funcțiile. 
 Dl. Crăciun precizează referitor la salarii că s-a analizat în comisie și consideră că s-a 
respectat prevederile legale privind cele 25 % la brut și pe net aproximativ de 4% la personal și 
personal de conducere, la sef poliția locală care a fost nedreptățit în luna iulie avem o creștere și 
la sef servicii, o altă creștere a fost cu 30% la consilier și referent de specialiate, la președintele 
clubului sportiv o mărire de 69% , el a avut 4105 mai puțin decât un șef de birou. 
 Dl. Primar precizează că în conformitate cu prevederile legale, s-au aliniat la toți șefii de 
servicii aceleași salariu. 
 Dl. Crăciun precizează că s-au respectat creșterile prin lege, s-a asigurat o salarizare 
echilibrată și de aceea Comisia de buget – finanțe avizează favorabil. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului 
domnilor consilieri şi este adoptat cu 12 voturi ”pentru” și o abținere (Dl. Mandalac). 
 Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume: 
Aprobarea proceselor  verbale  din data de 18.12.2017,21.12.2017 și 09.01.2018. 
 Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
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2. Proiect de hotărâre  privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la 
nivelul Orașului Mizil; 

        După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită 
puncte de vedere. 

         Dl. Crăciun precizează că în conformitate cu prevederile legale obligativitatea este să 
se țină numai în format electronic și ca atare așa trebuie procedat. 

       Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi cu precizarea că registrul 
agricol se va ține în format electronic. 
       Având în vedere că la ședință și dna. Comănescu, consilier resurse umane în cadrul primăriei, 
dl. Președinte propune Consiliului local să se discute punctul  19 . Proiect de hotarare privind  
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Mizil, pentru anul 2018; 
 După ce dă citire proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 
 Dna. Comănescu precizează că este vorba de funcțiile publice vacante care trebuiesc 
aprobate în fiecare an și trebuies transmis acest plan și Agenției Nationale a Funcționarilor 
publici. 
 Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și 2 voturi 
”împotrivă” (Dl. Mandalac, Dna. Stoica). 
 3.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  participării echipelor  de handbal J3 și J4 
Băieți și Junior 4 și Junior 3 Fete  la Campionatele naționale în anul 2018; 

După ce dă citire proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Mastragociu consideră că nu există campionat pe 2018. 
Dl. Radu precizează că au deja primul turneu oficial în week-end. 
Până când sosește la ședință dl. Mareș la ședință se continuă ședința cu următoarele puncte de 

pe ordinea de zi. 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de 

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

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților 

personali  din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II 

al anului 2017; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
 Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
8. Proiect de hotărâre 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; 
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După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dna. Viceprimar precizează că nu se va mai ocupa Dl. Vasilescu Dumitru și va fi altcineva, 
dl. Mitu a fost în ultima perioadă bolnav și a avut concedii medicale. 

Dna. Tănase precizează că Dl. Dragomir ca șef de serviciu va desemna o persoană pentru 
această activitate. 

Dl. Banu consideră că nu trebuie dat afară dacă a fost în concediu. 
Dl. Primar precizează că nu se pune problema de așa ceva, doar se va ocupa de altă activitate 

și Dl. Dragomir va desemna o altă persoană pentru supravegherea celor cu ajutor social. 
Dl. Mandalac precizează că acesta nu a fost sancționat, nu i s-a adus nicio plângere, și-a 

îndeplinit sarcinile de serviciu și consideră că nu ar trebui înlociut. 
Dna. Viceprimar precizează că Dl. Mitu este în concediu medical și consideră că cineva 

trebuie să se ocupe de supravegherea oamenilor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și 2 voturi 

”împotrivă” (Dl. Mandalac, Dna. Stoica). 
Se trece la discuțiile privind proiectul de hotărâre privind participarea celor două echipe de 

handbal la camionatele de profil, întrucât a ajuns la ședință dl. Mareș. 
Dl. Radu îl întrabă pe dl. Mareș când au fost înregistrate aceste echipe la campionat. 
Dl. Mareș specifică că au fost înregistrate cu două săptămâni în urmă și precizează că sunt la 

cele 4 echipe 125 de copii legitimați. 
Dl. Primar precizează că bugetul se aprobă pe un an. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
4. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea unei Secţii de Karate în cadrul Clubului Sportiv 

Orăşenesc Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Mandalac dorește să știe dece 25.000 lei, și nu o altă sumă. 
Dl. Mareș precizează că este o sumă estimativă. 
Dl. Mandalac precizează că aceasă sumă nu este fundamentată și nu se poate aproba o sumă 

fără o fundamentare adecvată. 
Dl. Mareș precizează că se dorește înființarea acestei secții și nu știe cât poate costa. 
Dna. Tănase arată că nu se poate face o estimare întrucât nu știe nici numărul copiilor care vor 

fi la această secție. 
Dl. Primar precizează că după discuțiile purtate cu antrenor de la un club privat sumele se 

ridică între 60 și 100 milioane, pe an, nu poți să faci o estimare. 
Dl. Mandalac preizează că este ok cu înființarea acestei secții, ai un buget, există o propunere, 

este o cheltuială pe buget trebuie o fundamentare. 
Dl. Crăciun specifică că această sumă să fie fundamentată și prezentată la buget.  
Dl. Primar arată că pentru înregistare se percepe niște taxe, la un club privat se pleacă la 

turnee în țară pe banii părinților dar acum se vor lua în calcul și acestea. 
Dl. Crăciun precizează că se discută înființarea acestei secții dar în hotărâre să nu se scrie și de 

sumă, aceasta fiind prezentată la aprobarea bugetului local, cu o fundamentare a tuturor 
cheltuielilor. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fără sumă, fără art.3 și se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
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 5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei Secţii de Skandenberg în cadrul Clubului 
Sportiv Orăşenesc Mizil; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Mandalac propune și înființarea unei secții de șah întrucât consideră că sunt mulți copii 
care ar dori acest sport. 

Dl. Primar precizează că trebuie fundamentată această sumă și se aprobă doar înființarea 
acestei secții. 

Dl. Iacob arată că este aceași situație ca la karate și ca la aprobarea  bugetului local să fie 
fundamentat corespunzător. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fără sumă, fără art.3 și se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de înmormântare pentru 
familiile și persoanele care se află în situaţii de necesitate; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Șogârdea Elena 

domiciliată în oraşul Mizil, str. Tohani, nr.79, judeţul Prahova ; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre și propune o sumă de 2.000lei. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
11. Proiect de hotărâre 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 ; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre și propune o sumă de 2.000lei. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
12. Proiect de hotărâre 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  
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
13. Proiect  de hotărâre 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 ; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
16. Proiect  de hotărâre 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;  

 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

  Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru închiriere teren garaj și teren 
module,  în orașul Mizil, pe anul 2018 ; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

 Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
18. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de închiriere la contractele pentru 

teren module, teren garaje şi chirie spaţii pentru care chiriașii au solicitat prelungirea 

valabilității contractelor; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Mandalac precizează că  de ce pe 5 ani și consideră că ar trebui prelungite până la 

terminarea legislaturii, ca celălt consiliu să își asume răspunderea pentru acestea. 
Dl. Primar precizează că așa s-a procedat până acum și d-aia s-a mers pe aceeași perioadă. 
Dl. Alexe arată că este vorba de construcții provizorii și că oricând se pot rezilia aceste 

contracte. 
Dl. Mandalac precizează că să fie pe 3 ani. 

Se supune la vot în forma prezentată de executiv, şi se aprobă cu 11 voturi ”pentru” Dl. 
Crăciun și Dl. Mastragociu nu participă la vot în cf cu prevederile art.46, alin.(1). 

La punctul Diverse se prezintă adresa Clubului Sportiv prin care solicită aprobarea majorării 
bugetului clubului ca urmare a încheierii contractelor de activitate sportivă cu Dl. Moise Marian 
și Dl. Tița. 

Dna. Tănase precizează că în ședința anterioară s-a aprobat că cei doi antrenori să aibe 
contract și să fie remunerați. 

Dl. Iacob precizează că este un ca și un contract de prestări servicii și nu trebuiesc aprobate de 
consiliu local. 

Dna. Tănase precizează că trebuie să aibe aprobare pentru aceste sume. 
Dl. Crăciun precizează că aceste sume să fie introduse în bugetul clubului și aprobate la 

bugetul local al orașului. 
 Dna. Tănase precizează că este o cheltuială și trebuie aprobare în consiliu că la buget I se va 

cere hotărârea consiliului. 
Dl. Primar specifică că se cere aprobare pentru angajarea celor doi antrenori în limita 

fondurilor prevăzute în buget. 
Dl. Ciobanu precizează că membrii Consiliului Local sunt de acord cu cei doi antrenori și 

remunerarea acestora în limita fondurilor disponibile și prevăzute în buget. 
Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 

şedinţă, Dl. Irimia Gheorghe - Marian, declară închise lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului 
Local Mizil din data de 31.01.2018. 
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Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
   Dl. Consilier  Irimia Gheorghe - Marian                                    Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 31.01.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  19.02.2018 în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
216/15.02.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 14.436/15.02.2018. 

La şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 11 din cei 14 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil și  dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

 La şedinţă mai participă ca invitaţi, Dna. Dinu Daniela  – Director economic în cadrul 
Primăriei Oraşului Mizil. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Mastragociu Radu constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de 
executiv. 
      Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizǎrii excedentului  bugetului local, la nivel UAT, 
sursa E și F, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi bugetul 
instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018. 
       La ședința Consiliului Local participă și cetățeni ai orașului Mizil care sunt însoțitori 
persoane cu handicap și care solicită ajutor din partea Consiliului Local pentru a face demersurile 
necesare pentru angajarea acestora 
 Dl. Primar precizează că această problemă a fost discutată cu Serviciul de Asistență, din 
informațiile care le au, asistenți personali sunt la acest moment de 50 de persoane, majoritatea 
sunt părinți care nu au fost la serviciu și sunt copii care necesită supraveghere și îngrijire 
permanentă și este nevoie de o persoană care trebuie să-i meargă vechimea. 
 Totodată precizează că se fac demersurile necesare pentru ca la începutul anului 2019 să 
fie angajate aceste persoane, dacă se vor găsi fonduriel necesare poate și mai devreme. 
 Dl. Ciobanu menționează că  poate există o soluție ca măcar cei înregistrați să poată fii 
angajați. 
 Dl. Primar precizează că nu există această posibilitate întrucât nu există fondurile necesare 
dar se vor face demersuri în acest sens. 
 O doamnă însoțitoare persoană cu handicap precizează că înțelege punctul de vedere al 
primăriei și că se vor face demersuri și totodată specifică că sunt multe persoane care poate nu 
doresc să se angajeze de aceea se vor strânge declarații că să se poate știi numărul exact de 
persoane care vor să se angajeze. 
 Dl. Ciobanu precizează că există disponibilitatea să ajutăm și urmează să facem 
demersurile necesare pentru a solicita fondurile necesare pentru salarii. 
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 Doamnele însoțitoare mulțumește domnilor consilieri pentru înțelegere și părăsește sala de 
ședințe. 
 Dl. Președinte de ședință prezintă Ordinele Prefectului prin care se constată încetarea, de 
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatelor de consilier local a D-lor. Mandalac 
Florin, Pașol Nicolai și a d-nei. Stoica Andreea – Iuliana. 
 Dna. Tănase precizează că se aduce doar la cunoștința Consiliului Local, nu se votează și 
se ia doar act de ordinele prefectului. 
 

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizǎrii excedentului  bugetului local, la nivel 
UAT, sursa E și F, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, o invită pe Dna. 
Dinu să susțină proiectul. 

Dna. Dinu precizează că este vorba de utilizarea excedentului pentru activitatea finanțată 
din venituri proprii, suma de 98.874,52 lei de la sursa E și la sursa F 2.423.537,77 lei spitalul 
orășenesc Sf. Filofteia și acestea confrom legislației vor fi folosite în anul curent ca sursă de 
finanțare a cheltuielilor secțiunii de finanțare. 

Comisia de buget – finanțte avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi 
bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018. 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dna. Dinu 
să susţină proiectul de hotărâre. 
 Dna. Dinu precizează că urmare a Legii bugetului de stat nr. 2/2018 pentru aprobarea 
bugetului de stat pe anul 2018, Deciziile Directorului DGRFP Prahova nr.1185,2910și 2985/2018 
privind repartizarea pe ani a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, a scrisorilor MFP nr. 
462010/2018 şi 462250/2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor și 
sunt venituri în sumă totală de 29512,79 mii lei. Veniturile previzionate a se încasa în anul 2018 
au fost fundamentate în baza HCL nr. 154/2017, nr.160/2017 și 24/2018 privind nivelul 
impozitelor și taxelor locale și  a tarifelor pentru închiriere  prevăzute pe anul 2018 precum și 
sumelor alocate prin actele menționate mai sus. Sumele alocate de DRGFP sunt, cote defalcate 
din impozitul pe venit cota de 43% este de 5035 mii lei, de la Consiliul Județean suma de 343,5 
mii lei pentru drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare suma 
de 2124 mii lei față de 2735 mii lei cât s-a cerut, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale este 1968 mii lei; veniturile nefiscale în sumă de 2831,20 mii lei provenite din 
concesiuni, închirieri, evem sume de la DSP pentru finanțarea cheltuielilor de personal și 
materiale necesare dispensarelor medicale precum și venituri încasate din chirii la sala de sport, 
casa de cultură, taxe piață și obor, specificând că detalierea veniturilor se regăsește în Anexa nr.1 
– secțiune generală și anexele 1.1 secțiunea de funcționare și 1.2 secțiunea de dezvoltare 
prezentat ca material la dosarul de ședință.  
  Totodată Dna. Dinu precizează că detalierea cheltuielilor pe clasificaţia funcţională şi 
economică se găseşte în anexa2- cheltuielile bugetului local pe capitole şi subcapitole,  
cheltuielile de capital sunt destinate finanțării obiectivelor de investiții propuse de către 
ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite se găsesc detaliate în anexa nr.3 
bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și subvenții pe ordonatori de credite se 
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regasești detaliat în anexele nr. 20,21,22,23,24,25,26, 29 și 30 toate acestea se găsesc în raport şi 
anexele prezentate ca material de şedinţă.    
 Dl. Presedinte de şedinţă solicită punct de vedere Comisiei buget – finanţe a Consiliului 
Local. 
 Dl. Consilier Crăciun precizeaza că membrii Comisiei au analizat cele 30 de anexe si este 
un buget tipic pentru orasul Mizil,  bugetul de aproape 300 milioane lei cu aproape 10 milioane  
mai mult  decât anul anterior, sunt aproape 37% cheltuieli de capital  şi ca urmare a acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre considerând că bugetul a fost realizat în conformitate cu 
prevederile legale. 
 Totodată precizează că participând la ședința consiliului de administrație de la Școala 2 i s-a  
spus că plouă prin acoperiș și ca măcar SF să fie prins în acest buget pentru această cheltuială și 
hidranții de la școala 3 să fie luate în calcul și aceste cheltuieli și totodată precizează ca pe viitor 
poate se face și dezbatere publică pentru aprobarea bugetului. 
 Dl. Primar precizează că pentru o dezbatere publică trebuie să o faci să ai și prezenta dar 
având în vedere că sumele ne-au fost transmise cu câteva zile înaintea ședinței, trebuie să ai ce 
prezenta. 
 Dl. Crăciun precizează că bugetul din venituri proprii se poate prezenta și că se poate 
specifica că este un buget informativ care poate fii actualizat. 
 Dl. Minea precizează că are aceași problemă ca dl. Crăciun aceea că nu s-a făcut dezbatere 
publică și ar dori să știe dacă cifrele care apar pe taxe locale sunt potrivit bazei impozibile 
existente.  
 Dna. Dinu precizează că au fost încasate 60% dinimpozitele și taxele locale. 
 Dl. Minea arată că anul acesta cheltuielile cu salariile sunt de 650.000 lei pe lună, anul 
trecut au fost de 550.000 lei, deci au crescut cu 10.000 lei. O altă constatare a fost aceea că 1380 
mii lei pt întreținere parcuri, la salubritate este de 895.000 lei. 
 Dna. Dinu precizează că întreținerea parcurilor este în atribuțiile Serviciului de gospodărire. 
 Dl. Minea arată că la măturatul stradal, la începutul anului trecut au fost facturi de 50.000 
lei. 
 Dna. Dinu arată că au fost facturi și de 50.000 lei și de mai mult, de 60.000 lei. 
 Dl. Minea ar dori să știe ce se mai întâmplă cu litigiu cu Romprest. 
 Dl. Primar: suntem în continuare în litigiu. 
 Dl. Minea arată că mai sunt fonduri de 1800000 lei ce se preconizează a se realiza cu acești 
bani. 
 Dl. Primar arată că se vor face asfaltări pe aleile dintre blocuri, și alte lucrări care au fost 
prevăzute. 
 Dl. Minea la investiții ?? 
 Dl. Primar arată că la investiții facem străzi și cam atât, continuare lucrări,avem și fonduri 
pe PNDL vom avea parteneriate pentru anumite lucrări. 
 Dl. Minea precizează că la veniturile proprii i se pare că se fac lucruri mult prea puține 
pentru cetățenii orașului Mizil. 
 Dl. Radu arată că ar trebui ca Dl. Minea să prezinte proiecte de investiții, să vină cu 
amendamente concrete. 
 Dl. Primar arată că este un buget mic. 
 Dl. Crăciun sugerează că ar trebui să facem un SF pentru acoperișul la Scoala 2 și pentru 
hidranți. 
 Dl. Primar arată că din cunoștințele sale nu știe că ar ploua la școala 2, doar că este vechi și 
că dacă exista această problemă s-ar fi luat măsuri. 
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 Dl. Iacob precizează că la școala nr.3 exista instalație pentru hidranți, doar să o refacă pe 
aceea. 
 Dl. Primar arată că dacă sunt aceste probleme cu acoperișul și cu hidranții se vor prinde la o 
rectificare de buget. 
 Dl. Ciobanu precizează că aceste cheltuieli se pot rezolva din cheltuieli materiale. 
 Dl. Iacob arată că bugetul școlilor este mult mai mic. 
 Dna. Dinu arată că nici pe ăia nu i-au cheltuit.  
 Dl. Crăciun precizează că problemele dacă sunt și există, se vor rezolva, asta trebuie reținut. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” (Dl. Minea). 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Mastragociu Radu, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Mizil din data de 19.02.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
        Dl. Consilier  Mastragociu Radu                                        Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 19.02.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  28.02.2018 în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
252/22.02.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 15.083/22.02.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 15 din cei 17 
consilieri  în funcţie. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil și  dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați Dna. Toader Daniela – Elena – Șef SPAS Mizil și Dna. 
Baicu Estera, reprezentantă a Asociației E- Romnja. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Mastragociu Radu constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de 
executiv solicitând să fie introduse pe ordinea de zi şi  următoarele proiecte de hotărâre: Proiect  
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în 
parcările de reședință din Orașul Mizil; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de 
acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; Proiect de 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; Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru 
anul 2018; Proiect de hotărâre privind constatarea ocupării locului vacant în Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  de către Dl. Stanciu Atanasie, consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al 
Oraşului Mizil din 5.06.2016; Proiect de hotărâre privind constatarea ocupării locului vacant în 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  de către Dl. Butuceanu Adrian, consilier 
supleant pe listele de candidaţi ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru 
Consiliul Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016; Proiect de hotărâre  privind constatarea 
ocupării locului vacant în Consiliul Local al Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  de către Dl. 
Bălănescu Cristian, consilier supleant pe listele de candidaţi ale Alianței Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016   
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Aprobarea proceselor verbale din data de  25.01.2018, 31.01.2018  și 19.02.2018; 
2. Proiect de 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; 
3. Proiect de 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 ; 
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 4. Proiect de 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;  

5. Proiect de 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; 

6. Proiect de 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; 

7. Proiect de 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; 

8. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor 
de parcare în parcările de reședință din Orașul Mizil; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea 
cetățenilor români aparținând minorității rome; 

10. Proiect de 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. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2018; 

12. Proiect de hotărâre privind constatarea ocupării locului vacant în Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  de către Dl. Stanciu Atanasie, consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al 
Oraşului Mizil din 5.06.2016;  

13. Proiect de hotărâre privind constatarea ocupării locului vacant în Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  de către Dl. Butuceanu Adrian, consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al 
Oraşului Mizil din 5.06.2016; 

14. Proiect de hotărâre  privind constatarea ocupării locului vacant în Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, în condiţiile legii,  de către Dl. Bălănescu Cristian, consilier supleant pe listele de 
candidaţi ale Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile locale, pentru Consiliul Local al 
Oraşului Mizil din 5.06.2016   

 
 Dna. Tănase precizează faptul că pentru a putea valida mandatele celor trei consilieri este 
nevoie de completarea Comisiei de validare ca urmare a încetării mandatului D-lui. Mandalac și 
solicită să se facă propuneri pentru completare. 
 Dna. Viceprimar propune pe Dl. Consilier Irimia.  
 Întrucât nu sunt și alte propuneri, dl. Președinte supune la vot propunerea și aceasta se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
 După completarea Comisiei, se trece la verificarea documentelor pentru validarea mandatelor 
noilor consilieri. 
 Dna. Tănase îi invită pe rând pe Dl. Butuceanu, pe dl. Bălănescu și pe Dl. Stanciu în fața 
Consiliului Local să depună jurământul. 
 După depunerea jurământului și validarea mandatelor de consilier ale Domnilor Butucenu 
Adrian, Bălănescu Cristian și Stanciu Atanasie, dl. Președinte de ședință  trece la prezentarea 
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primului punct de pe ordinea de zi şi anume: Aprobarea proceselor verbale din data de  
25.01.2018, 31.01.2018  și 19.02.2018. 

Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 14  voturi 
”pentru” și o abținere . 

Dl. Consilier Minea precizează că nu a fost prezent la ședințe și nu poate să confirme dacă 
cele prezentate sunt certe sau nu și de aceea se abține. 

Întrucât la ședință participă și invitați, dl. Mastragociu propune că ședința să se înceapă cu 
punctele pe care aceștia au venit să le suțină și supune discuției Punctul 7 și anume Proiect de 
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; 
  După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă și o invită pe Dna. 
Toader să facă precizările necesare pentru acest proiect. 
 Dna. Toader precizează că Monitorul oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului, nr. 
797/2017 prin care s-a aprobat regulmentele cadru de organizare și funcționare a direcțiilor  de 
asistență socială de la nivel județean, ale servcilor publice de asistență socială înființate în 
subordinea consiliilor locale ale municipiilor și ale compartimentelor de asistență socială la 
nivelul comunelor. În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, consiliile 
locale au obligația aoptării hotărârilor de reorganizare a direcțiilor și serviciilor de asistență 
socială în conformitate cu aceste reglementări. Totodată precizează că structura orientativă de 
personal pentru aparatul propriu al serviciilor publice de asistență socială de la nivelul orașelor se 
prezintă altfel: pe lângă cele 3 persoane minime, două pe domeniul social și una pe beneficiile 
sociale se mai adaugă un responsabil de caz la 50 de cazuri de copii pentru care se află în 
implementare un plan de servicii, un manager de caz  la 100 de asistenți personali, un manager de 
caz la 50 de persoane adulte cu handicap grav și un manager de caz la 50 de persoane vârstnice. 
Organigrama actuală cuprinde 11 posturi din care 9 ocupate iar organigrama propusă va avea 15 
posturi și avem obligația să avem aistenți personali, acum există doar un singur asistent social 
calificat.  
 Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre, precum și Comisia de 
sănătate și cultură. 
 Dl. Crăciun precizează că este necesar sau mai degrabă oblibatorie această reorganizare, a 
sesizat că organigrama este de 40 de posturi față de 35 câte sunt acum, și cele 5 posturi în plus se 
încadrează în prevederile legale bugetare. 
 Dna. Tănase precizează că pentru Colegiul director ar propune pe Dna. Mălina Tudorie  ea 
fiind și psihologul care colaborează cu primăria, și mai trebuie o propunere din partea D-lui, 
Primar pentru un responsabil în domeniul educației. 
 Dl. Primar arată că ar putea face parte din Colegiul director Dna. Nicoleta Tudorache. 
 Se aprobă propunerile ca în locul D-nei. Dr. Petre să fie Dna. Tudorie și se completează cu 
Dna. Tudorache Nicoleta. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului 
domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea 
cetățenilor români aparținând minorității rome; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 
 Dna. Toader prezintă Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 
aparținând minorității rome, întocmit de către Grupul Local de Lucru conform HG nr. 18/2015, 
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acesta a fost întocmit pe domenii de acțiune, împreună cu partenerii au fost identificate și 
activități toate aceste sunt prezentate în plan atașat proiectului de hotărâre. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului 
domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 2. Proiect de 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

3. Proiect de 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 ; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 4. Proiect de 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;  

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
   Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
6. Proiect de 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Crăciun precizează faptul că, întrucât de discută că este un preț foarte mare și analizând 
celelalte proiecte prin care s-au aprobat alte prețuri, consideră că acesta este prețul pieței și că este 
un preț sub 25,60 Euro, ceea ce este corect pentru zona respectivă.  

Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu 14 voturi ”pentru” și o obținere (Dl. Minea). 
8. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a 

locurilor de parcare în parcările de reședință din Orașul Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
 Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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Dna. Tănase specifică faptul că s-a discutat cu Comisia buget-finanțe și taxa este de 100 lei 
pentru toate zonele. 

 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Întrucât punctul 9 a fost discutat, dl. Președinte de ședință dă citire punctului 10. Proiect de 
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 solicitând puncte de vedere. 

Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil 
pentru anul 2018; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia  administrație publică locală, juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Dl. Crăciun precizează referitor la faptul că nu au fost respectate discuțiile din ședința din 

27.07 privind salariul Șefei de la SPAS și Dl. Primar este dator cu un răspuns oficial. 
Dl. Primar precizează că a analizat și că într-adevăr a fost o eroare, au fost foarte multe 

discuții referitoare la măririle de salariu și s-a înțeles greșit și nu a fost aplicată corespunzător și 
că trebuie să găsim o soluție de rezolvare. 

Dna. Tănase arată că a fost o neînțelegere, care a fost discutată cu Dna. Toader. 
Dl. Crăciun arată că s-a ridicat problema pentru Seful de la asistență ca acest serviciu este 

unul foarte complex care necesită multă responsabilitate și că trebuie ca salariul să nu fie mai jos 
de șefii de servicii din primărie. 

Dl. Primar arată că au fost aprobate aceste salarii și am lăsat la latitudinea consiliului local și 
s-au înțeles alte lucruri. 

Dl. Iacob precizează că hotărârea respectivă a fost abrogată și cred că doar Dna. Toader să 
facă o simplă cerere pentru despăgubire. 

Dna. Tănase precizează că după discuțiile purtarte cu Dna. Toader, aceasta nu dorește să facă 
această cerere, și nici la momentul respectiv nu dorea nicio mărire întrucât nici angajații din 
suborbine nu au primit această mărire. 

Dl. Crăciun precizează că a fost o sesizare din partea dânsului referitor la această problemă 
care s-a discutat. 

Dl. Militaru dorește ca pentru ședința următoare să fie prezentat un raport de activitate al 
poliției locale pe anul 2017 și să fie prezentate câte sancțiuni care au fost date pentru aruncarea 
gunoiului menajer în alte spații decât cele amenajate. 

Dl. Minea precizează că la Grădinița nr.5 a fost aprobată înființarea unei clase în plus pentru 
care nu are spațiu. 

Dl. Primar precizează că există un contract de comodat cu Școala nr.1 și ar avea un spațiu 
disponibil. 

Dl. Minea precizează faptul că SALUB a început să emită facturi fără bază legală, fără bon 
de cântărire. 

Dl. Primar specifică faptul că cei de la Salub nu poate face așa ceva și că va ferifica ceea ce 
s-a spus. 
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Dna. Tănase precizează că trebuiesc completate comisiile de specialitate și membrii în 
Consiliile de administraȚie. 

Dl. Iacob arată că se poate face în această ședință propunerile că să se completeze comisiile 
de specialitate urmând ca în ședința următoare să se completeze membrii în Consiliile de 
administrație. 

Dl. Președinte solicită propuneri. 
În Comisia de urbanism se propune ca membru Dl. Bălănescu, în Comisia de sănătate se 

propune Dl. Banu Aurel iar dl. Butuceanu să facă parte din Comisia buget – finanțe, iar Dl. 
Stanciu Atanasie să fie în comisia de  prestări servicii. 

Dl. Președinte supune spre aprobare propunerile și cu unanimiate de voturi se aprobă 
modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.   

Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Mastragociu Radu, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Mizil din data de 28.02.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
      Dl. Consilier  Mastragociu Radu                                           Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 28.02.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi,  14.03. 2018 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 14:30 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
297/13.03.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.16.654/13.03.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 17 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negrau Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana 
– Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local, 
și ca invitat Dna.Dinu Daniela  – Director Executiv în cadrul Primăriei. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Radu Eduard.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei 
şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este aprobată în 
unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea trimestrialității sumelor și cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2018; 

 
  Proiect de hotărâre privind modificarea trimestrialității sumelor și cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2018; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dna. Dinu 

să susţină proiectul de hotărâre. 
Dna. Dinu precizează că s-au efectuat modificări a cotelor defalcate din impozitele pe venit 

pe unități administrativ teritoriale pe anul 2018, astfel, se majorează cu 894.000 lei față de 
repartizarea inițială de 1259 mii lei și diminuarea sumelor prevăzute în trimestrul IV cu suma de 
894.000 lei și modificarea sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
unități administrativ teritoriale pe anul 2018, pe trimestrul I se majorează cu 66,50 mii lei față de 
repartizarea inițială de 454,50 mii lei prin diminuarea cu suma de 66.50 mii lei în trimestrul IV 
2018; 

Dl. Consilier Crăciun precizeaza că din partea Comisiei nu există nicio problemă fiind în 
conformitate cu prevederile legale, aceasta acordând aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Radu Eduard, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local Mizil din 
data de  14.03.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
          Dl. Consilier  Radu Eduard                                            Tănase Loredana   
  

 

Întocmit şi redactat, azi 14.03.2018 
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PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi,  19.04. 2018 în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
399/17.04.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.19.309/17.04.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 13 din cei 17 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negrau Silviu – Călin, dna. Panait Victoria 
Violeta – consilier juridic al Consiliului Local, Dna. Tănase Loredana – Secretarul Orașului Mizil 
fiind în concediu medical. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Minea Claudiu - Remus.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei 
şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este aprobată în 
unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Proiect de hotărâre 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” 

 
  Proiect de hotărâre 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” 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că drumul județean de la Urlați până la Ciorani, și unul dintre DJ-uri 
trece și pe domeniul UAT Tomșani și acesta este motivul pentru care se discută din nou acest 
proiect. 
 Dl. Consilier Crăciun precizează că din partea Comisiei nu există nicio problemă aceasta 
acordând aviz favorabil proiectului de hotărâre și mai precizează că finanțarea proiectului se face 
de către Consiliul Județean, bugetul local nefiind afectat, și că suma este de peste 150 milioane lei, 
iar 4 milioane este partea de expropieri și consideră că aceasta ar trebui să fie mai mare.și că acest 
proiect să se demareze cât mai repede. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
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şedinţă, Dl. Minea Claudiu - remus, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Mizil din data de  19.04.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR, 
          Dl. Consilier  Minea Claudiu – Remus                                            Tănase Loredana   
  

 

Întocmit şi redactat, azi 19.04.2018 
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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  25.04.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
403/19.04.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 17.770/19.04.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 14 din cei 17 
consilieri  în funcţie. 

La şedinţă au participat de drept, Dna. Dumitru Oana – Filofteia – Viceprimarul Orașului 
Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil fiind în concediu medical. 

La ședință participă ca invitați Dna Baicu Estera și alte două colege de la Asociația E-
Romnja. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Minea Claudiu - Remus constată că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi 
propusă de executiv.  
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

 1.  Aprobarea procesului  verbal din data de  29.03.2018; 
2. Proiect de hotărâre  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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului 
Public de Interes Local Poliţia Locală Mizil; 

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

 5. Proiect de 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; 

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

7.  Proiect de hotărâre privind  darea în administrare Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil a 
Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil; 

8. Diverse. 
 
 Întrucât la ședință participă și invitați, dl. Minea propune că ședința să se înceapă cu punctele 
pe care aceștia au venit să le susțină și o invită pe Dna. Baicu să prezinte problemele comunității. 
 Dna. Baicu dorește să știe când se vor asfalta străzile din cartier. 
 Dna. Viceprimar precizează că s-au făcut demersurile în sensul că s-a depus proiect pentru 
reabilitarea strazilor, se așteaptă răspuns. Totodată precizând că pentru a se putea investii în acea 
zonă este necesar ca cetățenii să intre în legalidate cu casele. 
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 O altă problemă ridicată de o cetățeană care locuiește pe str. Mesteacănului o reprezintă 
șerpii care s-au înmulțit și care intră în locuințe datorită mormanelor de pământ și gunoaielor de 
la marginea drumului și a vegetației foarte mari și solicită ajutorul Primarului pentru a risipi 
mormanele de pământ și a tăia vegetația. 
 Dl. Alexe precizează că ar trebui ca și membrii comunității să păstreze curățenia și să numai 
arunce gunoaie acolo și să numai aștepte mereu ajutor din partea Primăriei. 
 Dl. Președinte de ședință precizează că s-a luat la cunoștiință de doleanțe și executivul va lua 
măsurile care se impun. 
  Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume: 
Aprobarea proceselor  verbale  din data de 29.03.2018 și suplimentar și procesul verbal din data 
de 19.04.2018. 

 Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre  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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

   Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi ”pentru”și o abținere ( Dl. Minea). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Serviciului Public de Interes Local Poliţia Locală Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia  buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre, precum și Comisia de 

administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
4. Proiect de hotărâre privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din Oraşul Mizil Judeţul Prahova; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia de sănătate, cultură și sport avizează favorabil proiectul de hotărâre, precum și 

Comisia de administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 5. Proiect de 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; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi ”pentru”și o abținere ( Dl. Minea). 

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

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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7.  Proiect de hotărâre privind  darea în administrare Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil a 
Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl. Bălănescu consideră că stadionul trebuie să fie al orașului și să fie deschis zilnic. 
Dl. Radu arată că stadionul este deschis zilnic. 
 Se supune la vot şi cu 6 voturi „pentru” (Dl. Radu, Dl. Crăciun, Dl. Iacob, Dl. Militaru, Dl. 

Alexe și Dl. Ciobanu), 1 vot „împotrivă” (dl. Minea) și 7 abțineri (Dna. Dumitru, Dl. Irimia, Dl. 
Mastragociu, Dl. Banu, Dl. Butuceanu, Dl. Stanciu și Dl. Bălănescu) proiectul de hotărâre este 
respins.  

La punctul Diverse, Dl. Minea solicită axecutivului actualizarea listei membrilor Consiliului 
Local de pe pagina de internet a Primăriei, și totodată precizează că în baza informațiilor 
prezentate într-un ziar local referitoare la activitatea Serviciului Public de Gospodărire Comunală, 
prin care se aduce la cunoștință faptul că s-au făcut angajări fictive la acest serviciu și solicită 
constituirea unei comisii pentru a verifica cele prezentate. 

Dl. Crăciun precizează că se știe reputația ziarului respectiv și nu trebuie să luăm în seamă, 
dar se poate verifica și fără a constitui o comisie și consideră că executivul să fie cel care verifică 
cele prezentate și să aducă la cunoștința Consiliului Local dacă sunt nereguli sau nu. 

Solicitarea D-lui. Minea a fost respinsă urmând ca executivul să analizeze situația prezentată. 
Domnul Iacob ar dori să știe dacă nu este vreo problemă în cea ce privește cheltuielile 

privind întreținerea stadionului și a sălii de sport întrucât proiectul de hotărâre a fost amânat și 
totodată dorește să știe care sunt problemele de la stadion. 

Dna. Viceprimar precizează că a aflat târziu de acest proiect și ar dori mai întâi să discute cu 
dl. Primar și după să fie prezentat în Consiliul Local. 

Dl. Alexe ar dori să știe totuși ce probleme sunt. 
Dna. Viceprimar precizează că au fost făcute investiții la stadion de către SPGC și până nu se 

lămurește situația nu poate discuta. 
Dl. Minea precizează faptul că proiectul a fost supus odată la vot și respins, executivul având 

posibilitatea să vină cu un nou proiect într-o ședință viitoare. 
Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 

şedinţă, Dl. Minea Claudiu - Remus, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Mizil din data de 25.04.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR, 
        Dl. Consilier  Minea Claudiu – Remus                                              Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 25.04.2018 
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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  23.05.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia 
nr.476/17.05.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 21.785/17.05.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 15 din cei 17 
consilieri  în funcţie. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana – 
Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați Dna. Dinu Daniela – Director economic în cadrul Primăriei 
Orașului Mizil. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Butuceanu Adrian constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de 
executiv solicitând să fie introduse pe ordinea de zi şi  următoarele proiecte de hotărâre:  Proiect 
de 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; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 
2018; Proiect de 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”. 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

 1.  Aprobarea procesului  verbal din data de  25.04.2018; 
2. Proiect de hotărâre  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; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 ale 
bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii şi bugetul creditelor interne;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Sfânta 
Filofteia” Mizil; 

 5. Proiect de 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; 

6. Rediscutarea Proiectului de hotărâre privind darea în administrare Clubului Sportiv 
Orăşenesc Mizil a Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil; 

7. Proiect de 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 
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candidaţi ale Partidului Național Liberal la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului 
Mizil din 5.06.2016; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2018; 
9. Proiect de 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”; 

  10. Diverse. 
 
  Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume: 
Aprobarea procesului verbal  din data de 25.04.2018 și nefiind discuţii şi completări pe marginea 
acestuia, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre  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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă precizează că este un 
proiect care nu se votează, ci se ia doar act de demisia D-nei. Florea (Vasile) Tania – Cristina și 
vacantarea locului de consilier. 

Dna. Secretar precizează că întrucât Partidul Național Liberal a prezentat și susținut 
mandatul de consilier al D-lui. Rânceanu, prezintă Comisiei de validare documentele necesare 
pentru validarea mandatului. 

Comisia de validare după verificarea documentelor validează mandatul de consilier, 
invitându-l pe Dl. Rânceanu Justin – Laurențiu să depună jurământul. 

Dl Rânceanu depune jurământul, pe care-l citește în fața domnilor consilieri. 
După depunerea jurământului, Dl. Președinte de ședință prezintă următorul punct de pe 

ordinea de zi, și anume, 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea conturilor anuale de execuţie 
pe anul 2017 ale bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi bugetul creditelor interne, invitând-o pe Dna. Dinu să 
precizeze pe scurt în ce constă acest proiect. 

Dna. Dinu precizează că în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale, 
ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare Consiliului local până la data 
de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor, și astfel veniturile totale 
încasate la bugetul local în anul 2017 au fost în sumă de 31.404.553 lei față de prevederile 
bugetare definitive în sumă de 32.705.010 lei, respectiv 96.02% . conform structurii pe secțiuni, 
veniturile sectiunii de funcționare find în sumă de 26.132.913 lei iar la secțiunea de dezvoltare 
fiind în sumă de 5.271.640 lei acestea au fost prezentate pe structura calificației bugetare, 
veniturile încasate sunt detaliate în anexa 1 laraport. Au fost aplicate scutiri conform codului 
fiscal în sumă de 76.109 lei pentru persoane fizice și 1.639.528 lei pentru persoane jurice și s-au 
acordat bonificații de 10 % persoanelor fizice și juridice conform HCL nr.132/2016 privind 
impozitele și taxele locale, până la primul termen de scadență în sumă de 212.012,13 lei.   

Dl. Crăciun arată că s-au discuat în comisie și Comisia  buget - finanțe avizează favorabil 
proiectul de hotărâre avizează cu 4 voturi pentru și o abținere și consideră că ar trebui să se 
intensifice acțiunile de executare silită ca să numai intrăm la masa credală. 

Dl. Minea dorește să știe care este valoare restanței la 31.12.2017 și cât s-a încasat până acum. 
Dna. Dinu precizează că este aproximativ 4 mil lei și nu știm cât s-a încasat. 
Dl. Dl. Crăciun dorește să știe dacă s-au făcut demersuri pentru recuperarea datoriilor. 
Dna. Dinu arată că au fost făcute popriri, executări silite, cele mai multe neplătite sunt 

amenzile. 
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Se supun la vot şi se aprobă cu 14 voturi „pentru” și o „abținere”(Dl. Minea). 

Dl. președinte propune să se discute și punctul 8, și anume Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2018; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, o invită pe Dna. 

Dinu să precizeze în ce constă această rectificare. 
Dna. Dinu arată că urmare a solicitării Clubului sportiv orășenesc Mizil privind 

suplimentarea bugetului cu suma de 2000 lei cu titlu de sponsorizări și au fost suplimentate 
cheltuielile cu bunuriel și serviciile cu suma de 311.170 lei, din care cu suma de 300.000 lei au 
fost majorate cheluielile cu obiecte de inventar consând în dotări aferente obiectivului de 
investiții Construcție 10 săli de clasă și diferența de 11.170 lei provenită din încasări din anii 
precedenți, toate aceste modificări regăsindu-se în anexele la raport. 

Comisia de buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru și o 
abținere( Dl. Minea). 

   Se supun la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” și 2 „abțineri”(Dl. Minea și Dl. Irimia). 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului Orășenesc 

„Sfânta Filofteia” Mizil; 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de sănătate, cultură și sport avizează favorabil proiectul de hotărâre, precum și 
Comisia de administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Dl. Mărgărit precizează că în fiecare an se aprobă statul de funcții. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitte de voturi. 

 5.  Proiect de 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

9. Proiect de 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”; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că a fost aprobat doar acest pentru construirea unei platforme de gunoi 
și acest teren era chiar în mijloc și împreună cu proiectantul s-a decis să fie mutat într-o parte. 

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
7.  Proiect de hotărâre privind  darea în administrare Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil a 

Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Primar arată că întrucât la ședința anterioară nu a fost prezent și îșî cere scuze pentru asta, 

și ar dori să știe care sunt discuțiile legate de acest proiect.  
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Dl. Crăciun precizează că din discuțiile purtate s-a înțeles că ar fii neînțelegeri legate de 
administrarea acestor bunuri și până nu se pun capăt acestor neînțelegeri la nivelul executivului. 

Dl. Primar nu consideră că ar fi probleme la Clubul sportiv și se știe ce activități și 
performanțe au cei de la handbal. 

Dl. Crăciun precizează că a fost de acord cu amânarea acestui proiect pentru a se rezolva 
problemele la nivel de conducere. 

Dna. Viceprimar dorește să știe dacă Stadionul și Sala de sport ar rămâne la oraș, dacă Clubul 
sportiv poate să funcționeze și fără acestea. 

Dl. Primar arată că poate să funcționeze încontinuare și fără acestea. 
Dna. Viceprimar precizează că Stadionul și Sala de sport să rămână în administrarea orașului. 
Dl. Crăciun precizează că legea ne obligă să-l administrăm. 
Dl. Radu arată că întreținerea sălii și a stadionului se face de către alte persone decât cele de 

la club. 
Dl. Ciobanu consideră că este necesar ca cineva ar trebui să aibă grijă de ele. 
Dl. Alexe precizează că Dl. Primar și Dna. Viceprmar ar trebui să discute să găsească o 

soluție. 
Dl. Primar dorește să știe și întreabă membrii consiliului cine se îngrijește de sală și de 

stadion. 
Dl. Crăciun precizează că ar trebui să se găsească soluții. 
Dna. Tănase propune ca președinții comisiilor de specialitate buget, cultură și sport să se 

întâlnească și până la ședința viitoare să vină cu propuneri concrete. 
 Întrucât tot mai există neînțelegeri legate de acest proiect Dl Primar retrage proiectul de 

hotărâre de la discuții și aprobare. 
La punctul Diverse, Dl. Președinte prezintă referatul nr. Întocmit de Dl. Elisei Constantin 

prin care propune la solicitarea D-nei. Solomon, închirierea spațiului pe perioadă determinată. 
Dl. Primar specifică faptul că acesta l-a avut închiriat pe o periodă de 6 luni și solicită 

prelungirea pentru o peroadă mai mare. 
Dl. Rânceanu arată că ar trebui cel puțin pe o timp 1 an. 
Dna. Viceprimar precizează că ce se întâmplă dacă mai sunt și alte solicitări. 
Dl. Primar arată că se va face prin licitație publică și poate participa cine dorește. 
Dl. Tănase precizează că perioada poate fi de 3 sau de 5 ani. 
Domnii consilieri au fost de acord ca perioada contractului să fie pe 3 ani. 
O altă adresă prezentată la punctul Diverse este cea a D-nei. Achim prin care solicită 

concesionarea a 15 mp din terenul afrent blocului reprezentând balcoane, rampă și cale de acces. 
Dna. Tănase precizează că după intabularea terenului se va întocmi proiect de hotărâre, dar 

așa cum s-a mai discutat în ședințele anterioare vi le prezentăm înainte. 
Dl. Președinte prezintă solicitarea unor cetățeni din orașul Mizil pentru  mutarea talciocului 

undeva în centrul orașului. 
Dl. Primar precizeză că a purtat discuții cu dl. Ana și că i-a transmis că în centru nu se poate 

și că să găsească o altă locație. 
Dl. Alexe propune ca ar putea desfășura această activitate de talcioc  undeva între stadion și 

școala 3. 
Dl. Minea solicită un punct de vedere al execuivului referitor la activitatea SPGC legat de ce 

s-a discutat în ședința anterioară, referitor la angajările fictive. 
Dl. Primar precizează că cere să se facă un audit la SPGC. 
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Dl. Președinte dă citire referatului nr. 21.837/17.05.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin 
prin care solicită schimbarea destinației imobilului din str. DJ 102H, nr.1 pentru a se putea 
desfășura alte activități. 

Dna. Viceprimar arată că momentan există o societate care vrea să închirieze acolo. 
Dl. Iacob consideră că nu ar trebui schimbată destinația. 
Dna. Tănase precizează că legislația se poate modifica oricând și se impune să ai asemenea 

spații. 
Dna. Viceprimar precizează că pe perioads cât activitatea de adăpost de câini este 

suspendată, se poate închiria. 
Dl. Iacob precizează că se poate găsi această modalitate cu condiția ca să-și păstreze 

destinația, să nu dărâme țarcurile sau să facă modificări. 
Dl. Minea dorește să știe ce se mai întâmplă cu etajul de la piață. 
Dl. Primar specifică că încă se mai caută soluții. 
Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 

şedinţă, Dl. Butuceanu Adrian, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Mizil din data de 23.05.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR, 
           Dl. Consilier  Butuceanu Adrian                                                   Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 23.05.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  20.06.2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 13:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia 
nr.534/18.06.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 24.087/18.062018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 17 
consilieri  în funcţie. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana – 
Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați D-șoara. Sturz Petronela – Șef Serviciu DIAMPE în cadrul 
Primăriei Orașului Mizil. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Bălănescu Cristian constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de 
executiv. 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

 1.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentației tehnico – economice (faza SF) și a 
indicatorilor tehnico-economici ai  investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”;  

2. Proiect de 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”   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  investiției  
“Extindere rețea de apă și canalizare în zona Cartier“;   

4. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Orașului Mizil, județul Prahova; 

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită/ administrare Clubului Sportiv 
Orăşenesc Mizil a Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil; 

 
  Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume:  

 1.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentației tehnico – economice (faza SF) și 
a indicatorilor tehnico-economici ai  investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”;  

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de 
vedere. 

Domnișoara Sturz Petronela precizează că deși inițial s-a prezentat pentru aprobarea 
proiectului și a indicatorilor tehnico – economici, dar firma de consultanță încă nu a trimis 
bugetul proiectului finalizat și nu putem să spunem exact cât reprezintă contribuția și ne trebuie 
hotărâre de aprobare a indicatorilor pentru a putea demara procedura de achiziție pentru proiect 
tehnic al investiției , urmând ca la ședința viitoare să se aprobe proiectul și finanțarea. 
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Dl. Crăciun precizează că acum se discută doar de aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici nu și finanțarea întrucât pentru aceasta era nevoie și de un punct de vedere al 
compartimentului economic pentru sursa de finanțare. 

D-șoara. Sturz precizează că în ședința viitoare se va prezenta și un proiect legat de 
contribuția orașului și totodată precizează că termenele pentru depunerea proiectelor este de 4 
iulie pentru cel cu Liceul Tehnologic și 10 iulie pentru cel cu grădinița. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
2. Proiect de 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”   

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Iacob dorește să știe de ce doar 10 săli de clasă. 
D-șoara Sturz precizează că este vorba de 8 clase deja existente și încă două care se vor face. 
Dl. Crăciun dorește să știe dacă s-a avut în vedere și extinderea pentru clase de creșă. 
Dl. Primar arată că este mai greu de obținut finanțare pentru creșă, trebuiesc obținute foarte 

multe avize și de la Ministerul Educației și durează foarte mult. 
D-șoara Sturz precizează că se poate face ulterior creșă. 
Dl. Primar precizează că dacă se va identifica un spațiu pentru copii de la club, dar acum este 

necesar ca aceste spații să fie aprobate așa cum s-au identificat și ulterior se vor găsi soluții. 
Dna. Viceprimar dorește să știe dacă pentru acest proiect s-a ținut cont și de clasa pregătitoare 

care a fost aprobată de Ministerul educației. 
Dl. Primar precizează că s-au purtat discuții cu Dna. Directoare de la Grădiniță și s-a 

identificat un spațiu în incinta clădirii unde funcționează biblioteca școlii nr.1 și clubul copiilor. 
Dna. Viceprimar precizează că cei de la Scoală au făcut solicitare pentru folosința gratuită a 

spațiilor din clădire și atunci nu va mai exista spațiu și pentru această sală de clasă. 
Dl. Crăciun precizează că să se menționeze în procesul – verbal că Dl. Primar a zis că se va 

face creșă în clădirea pentru care se depune proiectul. 
Dl. Primar specifică faptul că va găsi o soluție pentru grădiniță, mută biblioteca de la scoala  

sau va lua o sală de la clubul copiilor. 
Dl. Rânceanu precizează că trebuiesc amenajate locurile de joacă. 
Dl. Primar precizează că se vor face și acestea. 
Dna. Viceprimar precizează ca să fie evitate pe parcurs alte neînțelegeri consideră că la 

ședință să participe și dna. Directoare de la grădiniță. 
Dna. Directoare precizează că este nevoie de spațiu pentru că sunt mulți copii și așa consideră 

că ar trebui mutată biblioteca școlii în alta sală de clasă și acel spațiu este bun pentru sală de 
clasă. 

Dl. Primar arată că va discuta cu dl. Dragomir pentru a face demersurile necesare pentru a 
putea amenja spațiu pentru sala de clasă. 

Dna. Viceprimar dorește să știe câte grupe sunt la gradinită. 
Dna. Directoare precizează că sunt grupe de 30-35 de copii , cam toate sunt cu 10 copii plus, 

sunt 8 grupe. 
Dna. Viceprimar arată că sunt insuficiente sălile de clasă. 
Dna. Directoare arată că sunt foarte mulți și pe lista de așteptare. 
D-șoara Sturz precizează că atunci când s-a demarat acest proiect au fost cerute informațiile 

necesare de la grădiniță, dna. Directoare a furnizat aceste informații cu numărul copiilor și a 
sălilor de clasă. 
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Dl. Primar arată că se va ține cont de necesarul și al grădiniței și al clubului copiilor și al școlii 
nr.1, pentru că așa cum se știe dacă nu aveau bibliotecă nu aveau avizul ARACIP-ului și când se 
va face sala de sport de la școala nr.1 se va elibera o sală de clasă unde acum ține loc de sală de 
sport, și se va muta biblioteca acolo, se vor găsi soluții, important este să putem obține finanțare 
pentru reabilitarea grădiniței și ulterior vom identifica spațiile necesare pentru cerințele unităților 
de învățământ.  

Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  investiției  

“Extindere rețea de apă și canalizare în zona Cartier“;   
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Crăciun precizează că pentru acest proiect era necesar și punctul de vedere al 

compartimentului economic. 
Dl Primar arată că se vor face achizițiile și se va specifica cu clauză suspensivă pentru 

finanțare în funcție de prevederea bugetară și avem promisiuni de finanțare de la Consiliul 
județean. 

Dl. Crăciun precizează că trebuie să avem bază legală, angajăm bugetul dar nu avem sursă de 
finanțare. 

Dl. Primar precizează că pentru anul 2018 avem bază decât pentru 200 mii lei.  
Întrucât nu avem raportul de specialitate al compartimentului economic, dl. Președinte de 

ședință propune amânarea acestui proiect până la ședința ordinară, propunere cu care domnii 
consilieri au fost de acord in unanimitate. 

 4. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Orașului Mizil, județul Prahova; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită/ administrare Clubului Sportiv 
Orăşenesc Mizil a Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dna. Viceprimar dorește să știe de ce trebuie să aibă contract de folosință gratuită. 
Dl. Primar precizează că pentru buna desfășurare a activității clubului, pentru cheltuieli au 

nevoie de o formă. 
Dna. Tănase precizează că este vorba de cheltuieli. 
Dl. Primar arată că atunci când a venit curtea de conturi primul lucru a cerut hotărârea privind 

administrarea bunurilor și întrucât a expirat s-a adus pentru aprobare. 
Dl. Butuceanu dorește să știe cine plătește cheltuielile acolo. 
Dna. Tănase arată că plata utilităților se face de către de Clubul sportiv. 
Dl. Iacob specifică faptul că acest proiect a maifost discutat și s-a precizat atunci că nu este 

obligatoriu să fie în administrarea sau în folosința clubului, și că acesta poate funcționa și fără. 
Dl. Primar consideră că trebuie găsită o modalitate pentru ca acestea să fie ori în folosință 

gratuită ori în administrare, că este normal ca un club sportiv să administreze baza sportivă. 
Dl. Crăciun precizează că tot s-a mai discutat și s-a precizat și în ședințele anterioare, sala de 

sport și stadionul trebuie să fie în patrimoniul orașului unde să aibă acces toți cetățenii și pentru 
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aceasta considră că trebuie modificat regulamentul clubului sau să se inițieze un regulament de 
organizare și funcționare al Săli de sport în care să se specifice că cei de la clubul sportiv vor avea 
folosință gratuită și propune ca într-o ședință viitoare să se fie un asemenea proiect. 

Dl. Primar consideră că trebuie supus la vot într-o formă sau alta. 
Dl. Crăciun precizează că în această formă nu consideră corect și că sala de sport nu aparține 

Clubului și că trebuie să asigurăm acces și la celelelalte cluburi și că cel mai indicat este un 
Regulament de funcționare al Sălii de sport. 

Dl. Președinte supune la vot proiectul de hotărâre pentru folosință gratuită şi cu 5 voturi 
„pentru” (Dl. Radu, Dl. Rânceanu, Dl. Mastragociu, Dl. Alexe și Dl. Ciobanu), 7 vot „împotrivă”  
(Dna. Dumitru,  Dl. Butuceanu, Dl. Stanciu, Dl. Crăciun, Dl. Militaru, Dl. Iacob și Dl. Bălănescu) 
proiectul de hotărâre este respins.  

Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Bălănescu Cristian, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Mizil din data de 20.06.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR, 
        Dl. Consilier  Bălănescu Cristian                                                     Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 20.06.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  28.06.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia 
nr.547/22.062018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 24.622/22.062018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 15 din cei 17 
consilieri  în funcţie, absenți motivat dl. Minea fiind în concediu de odihnă și Dl. Mărgărit fiind 
de gardă la Spitalul orășenesc Mizil. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana – 
Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați D-șoara. Sturz Petronela – Șef Serviciu DIAMPE și Dna. 
Dinu Daniela – Director economic în cadrul Primăriei Orașului Mizil. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Bălănescu Cristian constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de 
executiv solicitând să fie introduse pe ordinea de zi şi  următoarele proiecte de hotărâre: Proiect 
de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil” și a cheltuielilor legate de proiect;  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; Proiect de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pe 
domeniul public al Orașului Mizil; Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare directă 
de cătr UAT Mizil a Sălii de Sport și a Stadionului orașului Mizil și înființarea Compartimentului 
de administrare a patrimoniului public sportiv al Orașului Mizil în aparatul de specialitate al 
Primarului Orașului Mizil; 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1.  Aprobarea proceselor verbale din data de  23.05.2018 și 20.06.2018; 
2. Proiect de hotărâre  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; 

3. Proiect de hotărâre  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; 

4. Proiect de hotărâre 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 ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  investiției  
“Extindere rețea de apă și canalizare în zona Cartier“;   
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 6.  Proiect de hotărâre 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; 

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

 8. Proiect de hotărâre 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; 

 9. Proiect de hotărâre 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; 

 10. Proiect de hotărâre 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; 

 11. Proiect de hotărâre 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; 

 12. Proiect de hotărâre 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 ; 

 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spațiului în suprafaţă 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; 

   14. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale într-o funcţia 
publică existentă în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 
Mizil ;  

  15. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință cu titlu gratuit  Clubului Copiilor Văleni 
de Munte spațiilor aflate la parterul clădirii din str. Mihai Bravu, nr. 114, proprietatea publică a 
Oraşului Mizil; 

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit  Școlii Gimnaziale nr.1 
Mizil a spațiilor aflate la etajul clădirii din str. Mihai Bravu, nr. 114, proprietatea publică a 
Oraşului Mizil; 

17. Proiect de hotărâre rectificarea și modificarea trimestrialității bugetului local pe anul 
2018; 

18. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de talcioc în Oraşul Mizil ; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 

extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil” și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

20. 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;  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil; 

22. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare directă de cătr UAT Mizil a Sălii 
de Sport și a Stadionului orașului Mizil și înființarea Compartimentului de administrare a 
patrimoniului public sportiv al Orașului Mizil în aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Mizil; 

23. Diverse. 
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 Dl. Primar consideră că trebuie să se facă și Regulamentul la Sala de sport și după trebuie discutat în 
ședința Consiliuui local. 
 Dl. Crăciun precizează că întăi trebuie prelaut în administrare și după executivul împreună cu 
compartimentul de specilitate va face regulamentul. 
 Dl. Primar precizează faptul că trebuie specificat în hotărâre că cei de la Clubul Sportiv nu plătește 
taxe la sală. 
 Dl. Crăciun precizează că este un proiect care a fost discutat împreună înainte de ședință și îl 
aprobăm și disctăm împreună cu toți membrii onsiliului local. 
 Dna. Dinu consideră  referitor la alineatul 4 că nu consideră oprotun, întrucât implică alte cheltuieli , 
se preia personalul de la sala de sport, și că se știe că nu se vor lua taxe Clubului Sportiv, și că implică 
contabilitate separată. 
 Dl. Ciobanu dorește să știe dacă cheltuielile vor fi defalcate pe sală de sport și stadion. 
 Dna. Dinu arată că sunt separate de ce să se țină separat este o muncă suplimentară, trebuie gasită o 
modalitate prin Regulamentul de funcționare și organizare să se precizeze că se dă în administrare și că se 
poate finanța. 
 Dl. Primar precizează că de trei ședințe tot se discută aceste probleme și totuși nu se finalizează. 
 Dl. Crăciun precizează că s-a făcut o analiză, s-a discutat și cu angajați de la club și în care a rezultat 
că managementul este prost. 
 Dl. Primar arată că nu este chiar așa, a discutat cu toți angajați, a făcut programul împreună se poate 
face și înțelegeri și consider că lucrurile se pot rezolva și altfel. 
 Dl. Crăciun precizează că a făcut totul să fie obiectiv, să fie bine. 
 Dl. Primar specifică că toate discuțiile sunt între angajați și Mareș. 
 Dl. Crăciun specifică că nu trebuia să se ajungă aici, să se facă atâtea discuții pe acest subiect, trebuie 
găsită o soluție. 
 Dl. Alexe precizează că pentru a aplana aceste probleme, să încercăm să monitorizăm activitatea 
acetui club, de cineva din primărie, să vedem cu decurge situația, dacă managementul este prost se pot da 
sancțiuni. 
 Dna. Tănase arată că trebuie o soluție pentru acest club sunt angajați acolo, sunt cheltuieli. 
  
 Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume: 
Aprobarea proceselor verbale din data de  23.05.2018  și 20.06.2018. 
 Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 14  
voturi ”pentru” și o abținere . Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe 
ordinea de zi şi anume:  

2. Proiect de hotărâre  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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de 
vedere. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre  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; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de 

vedere. 
   Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
    Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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4. Proiect de hotărâre 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 ; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  investiției 

“Extindere rețea de apă și canalizare în zona Cartier“;   
Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Dl. Crăciun precizează că membrii Comisiei buget – finanțe avizează favorabil proiectul de 

hotărâre cu amendamentul că să se aduge art.3 în care să se precizeze că aceste cheluieli vor fi 
angajate fiecărui an în parte. 

Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 6.  Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Dl. Alexe precizează că este vorba de un spațiu care se scoate la licitație publică și csre aduce 

venit la bugetul local. 
Dl. Militaru precizează că ar trebui realocat acel spațiu, trebuie mutat în altă parte, este 

inestetic. 
Dl. Primar arată că acest spațiu până acum tot acolo și a fost amplasat întrucât au fost cereri 

din partea cetățenilor pentru un asemenea chioșc cu răcoritoare și alte produse de sezon. 
Dl. Iacob ar dori să știe dacă poate și fast – food. 
Dna. Viceprimar arată că pentru fast – food are nevoie de apă și canalizare. 
Dl. Primar precizează că I s-a aprobat spațiul așa cum e, u suntem obligați să-i facem apă și 

canalizare. 
Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea 

postului vacant de medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia administrație publică și comisia de sănătate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Dna. Tănase precizează că spitalul Orășenesc a mai transmis o adresă pe care am primit-o 

înaintea ședinței tot privitor la ocuparea unui post vacant de medic specialist oftalmologie, și dacă 
se poate discută. 

Dl. Președinte de ședință dă citire adresei Spitalului orĂșenesc Sfânta Filofteia Mizil 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; 

Domnii onsilieri cu unanimitate de voturi organizarea concursului pentru ocuparea postului 
vacant de medic specialist oftalmologie la Cabinetul de oftalmologie  din cadrul ambulatoriului 
integrat. 
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8. Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

 9. Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 10. Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 11. Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 12. Proiect de hotărâre 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 ; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spațiului în suprafaţă 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că se va face un magazin de fitosanitare. 
  Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
  Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

14. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale într-o funcţia 
publică existentă în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Mizil ;  

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia administrație publică și comisia de sănătate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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15. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință cu titlu gratuit  Clubului Copiilor Văleni 
de Munte spațiilor aflate la parterul clădirii din str. Mihai Bravu, nr. 114, proprietatea publică 
a Oraşului Mizil; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Banu arată că nu trebuie să se transmită gratuit. 
Dl. Primar arată că avem proiect pentru fonduri europene pentru extindere și reabilitare. 
Dl. Banu doreștre să știe ce se va întâmpla cu copii orașului, că nu sunt spații pentru 

grădiniță. 
Dl. Crăciun arată că aceste proiecte au fost propuse la aprobare după ce a fost aprobat 

proiectul pentru reabilitarea grădiniței. 
Dl. Primar arată că se știe situația grădiniței și că acolo s-a mai derulat un proiect cu fonduri 

europene, „școală după școală” și dacă acest proiect nu trece va pica proiectul cu reabilitarea, am 
identificat această sursă de finanțare pentru a putea reabilita grădinița și nu ne-am gândit că se vor 
ivi atâtea discuții. 

Dl. Crăciun arată că folosința gratuită va fi pe 4 ani. 
Dl. Primar precizează că așa se face pe 4 ani, și între timp poate se va găsi o altă locație 

pentru club. 
Dna. Viceprimar preicează că dl. Primar știe de nevoile grădiniței și ar dori să știe ce se 

întâmplă cu copii care sunt în așteptare. 
Dl. Iacob ar dori să știe cât de mult influențează acest proiect de hotărâre. 
D-șoara Petronela Sturz arată că este esențială pentru proiectul cu reabilitarea grădiniței, 

întrucât dacă acesta nu va trece, nu se justifică extinderea grădiniței și implicit proiectul cade. 
Dl. Primar arată că se vor găsi soluții și pentru club și pentru grădiniță, la Scoala nr.1, o sălă 

de clasă este folosită ca și sală de sport, după construirea sălii de sport de la școală se va elibera 
această sală de clasă. 

Dl. Stanciu precizează că la Scoala nr.2 nu s-a făcut de 20 de ani nimic. 
Dna. Dinu arată că nu este chir așa au fost făcute reabilitări. 
Dl. Crăciun ar dori să știe cumsea rzolva situația copiilor dep lista de așteptare. 
D-șoara. Sturz precizează că la momentul cân s-a dicutat acest roect, doamna directoare nu 

ne-a pututpue la dispozițiiacestă listă. 
Dl. Crăciun arată că acum o are. 
 D-șoara Sturz precizează că acasta nu apare în sistem. 
Dna. Tănase arată că acasta este doar scriptic la dumeaei. 
Dl. Crăciun arată că dl. Primar a promis că va rezolva cu sala de clasă. 
Dl. Pimar precizeazăcă dacăseaprobă proiectul cu reabilitarea, se vor găsi spațiile necesare, se 

va rezolva, se va discuta cu Dna. Directoare de la Scoala nr.1 și să ne vom pune de acord pentru 
bibliotecă și se vor găsi soluții. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit  Școlii Gimnaziale nr.1 

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

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă precizează că este 
legat acest proiect de cel anterior și consideră că s-a lămurit problema și supune la vot. 

Supus la vot acesta se aprobă cu unanimitate de voturi. 
17. Proiect de hotărâre rectificarea și modificarea trimestrialității bugetului local pe anul 

2018; 
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După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, o invită pe Dna. Dinu 
să precizeze în ce constă această rectificare. 

Dna. Dinu arată că urmare a Deciziei Directorului Genearl al DGRFP Ploiești nr. 
4132/14.06.208 și Fișa cu indicatori privind cota de 43% din impozitul pe venit încasat pentru 
bugetul local al orașului Mizil se trimestrul II și modificarea listei de investiții a spitalului din 
surse proprii și rectificarea bugetului local prin suplimentarea cu titlu de donații și sponsorizări. 
Toate aceste modifiări se regăsesc în anexele la proiect. 

Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
18. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de talcioc în Oraşul Mizil ; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Iacob dorește să știe dacă se amenajează ceva acolo. 
Dl. Alexe precizează că fiecare își va expune marfa cum dorește. 
Dl. Stanciu precizează că ar trebui fără taxă. 
Dl. Primar precizează că tebuie stabilită o taxă. 
Dna. Tănase arată că 2 lei ar fi o taxă modică. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 

extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil” și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Iacob dorește să știe dacă acest proiect include și teren și sală de sport. 
D-șoara Sturz precizează că da este inclus și sala de sport totodată este vorba de reabilitarea 

cantinei și a internatului și amenajarea curții inclusiv un teren de sport. 
Dl. Crăciun precizează că membrii Comisiei buget – finanțe avizează favorabil proiectul de 

hotărâre cu amendamentul că să se aduge art.3 în care să se precizeze că aceste cheluieli vor fi 
angajate fiecărui an în parte. 

Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
20. 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;  

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Nefiind exprimate puncte de vedere se supune la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil; 

ate de proiect;  
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dna. Viceprimar precizează că am primit plângeri de la cetățeni și a trebuit să facem un 

regulament pentru aceste spații de joacă. 
Dl. Ciobanu precizează că la terenul de joacă din zona han au putrezit scările și ar trebui ca 

cei de la SPGC să meargă să verifice și să le înlocuiască. 
Dl. Stanciu precizează că ar trebui luate măsuri și cu câinii, să numai intre în spațiile de 

joacă. 
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Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
22. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare directă de cătr UAT Mizil a Sălii 

de Sport și a Stadionului orașului Mizil și înființarea Compartimentului de administrare a 

patrimoniului public sportiv al Orașului Mizil în aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Mizil; 

te de proiect;  
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Primar precizează că ar trebui eliminat alineatul 4 din proiect. 
 Întrucât discuțiile au fost purtate la începutul ședinței, dl. Președinte supune la vot proiectul 

de hotărâre și cu 10 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” (Dl. Radu, Dl. Mastragociu, Dl. 
Ciobanu, Dl. Alexe, Dl. Rânceanu) , proiectul este respins. 

Dna. Tănase precizează că fiind un proiect de patrimoniu pentru a fi aprobat trebuie să aibă 
12 voturi pentru. 

Dna. Tănase arată că pentru Clubul sportiv trebuie venit cu soluții, nu poate rămâne așa. 
Dl. Radu arată că acestea trebuie să vină din partea executivului. 
Dl. Radu propune ca împreună cu Dl. Crăciun să meargă la club și să discute. 
Dl. Crăciun arată că a fost acolo a propus acest proiect nu mai consideră că trebuie să 

meargă și propune ca dna. Viceprimar și Dl. Radu să meargă. 
Dna. Dinu arată că ar trebui ca prin Regulament să fie trecute și patrimoniu. 
La punctul Diverse se aduce la cunoștință și punctul de vedere al D-lui. Minea care a fost 

transmis prin e-mail și care a fost depus la dosarul ședinței și domnii consilieri l-au luat la 
cunoștință. 

Tot la punctul diverse Dl. Butuceanu aduce la cunoștință faptul că spațiile dintre blocuri 
arată jalnic. 

Dl. Iacob ar dori să știe când se va face o dezinsecție la nivel de oraș. 
Dl. Primar precizează că a fost făcută. 

Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Bălănescu Cristian, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Mizil din data de 28.06.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR, 
        Dl. Consilier  Bălănescu Cristian                                                     Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 28.06.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  04.10. 2018 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
806/03.10.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.31.938/03.10.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 14 din cei 17 
consilieri  în funcţie (Dl.Mărgărit este de gardă la spital, Dl. Iacob, Dl. Minea).  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local, și ca invitat Dna.Dinu Daniela  – Director Executiv în cadrul Primăriei. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Mastragociu Radu.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea 
şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este 
aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. 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 și 
canalizare zona cartier Oraș Mizil”; 

2. 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”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat între Clubul Sportiv Orășenesc 
Mizil și Asociația Română de Skandenberg „Braț de Fier”. 

 
 1. 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 și 
canalizare zona cartier Oraș Mizil”; 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dna. 
Dinu să susţină proiectul de hotărâre. 

Dna. Dinu precizează că orice act de asociere trebuie aprobat și Consiliul Județean a 
venit cu suma de 160.000 lei adică 90% și restul de 10% trebuie din bugetul local. 

Dl. Crăciun precizează că membrii Comisiei de Buget – finanțe a analizat proiectul și a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre și dorește să știe dacă sunt prevăzute în bugetul local 
fondurile necesare. 

Dna. Dinu precizează cu sunt prevăzute 2.000.000 lei pentru acest proiect. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului 
domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

2. 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”; 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte 
de vedere. 
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Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat între Clubul Sportiv 

Orășenesc Mizil și Asociația Română de Skandenberg „Braț de Fier”. 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte 

de vedere. 
Dna. Viceprimar ar dori să știe dacă această sumă va fi în plus față de ce s-a alocat până 

în prezent clubului. 
Dl. Primar precizează că aceste cheltuieli vor fi din bugetul clubului și că Dl. Pătrașcu va 

avea o siglă cu Primăria Mizil pe tricou. 
Dl. Banu precizează că la câte probleme sunt în oraș dacă avem fondurile necesare pentru 

această sponsorizare. 
Dl. Crăciun arată că aceste cheltuieli sunt din bugetul Clubului să nu îi luăm din alte 

categorii. 
Dl. Primar arată că este din bugetul clubului. 
Dl. Radu arată că există salariile care nu se poate umbla la ele. 
Dl. Primar arată că se vor găsi fonduri în cadrul bugetului clubului de la un capitol la 

altul. 
Dl. Crăciun arată că pe viitor nu se va veni cu rectificare bugetară pentru această 

cheltuială ci se va face clar din bugetul clubului sportiv. 
Proiectul de hotărare este supus votului domnilor consilieri şi este adoptat cu 13 voturi 

„pentru” și o abținere (Dl. Banu). 
 
Dl. Președinte supune discuției și aprobării un proiect suplimentar la ordinea de zi și 

anume Proiect de hotărâre pprriivviinndd  îînncchheeiieerreeaa  uunnuuii  ppaarrtteenneerriiaatt  îînnttrree    OOrraaşşuulluuii  MMiizziill  şşii  SS..CC  
EEuurroottrraavveell  SSRRLL  pprriivviinndd  ddeessffăăssuurraarreeaa  mmaanniiffeessttăărriilloorr  pprriilleejjuuiittee  ddee  ””SSeerrbbăărriillee  TTooaammnneeii  
MMiizziilleennee””,,  EEddiițțiiaa  aa  XXVV--aa   și solicită puncte de vedere. 

Dl. Primar arată că în data de 12,13 și 14 octombrie se vor ține zilele orașului așa cum s-a 
făcut și anul trecut pe stadion cu aceași firmă orgazatoare. 

Dna. Dinu precizează că din sponsorizări sunt 1600 lei cu acestă destinație și au fost 
prezentați la rectificarea de luna trecută. 

Dl. Crăciun arată că dacă avem contract cu acestă firmă de ce este necesar să alocăm și 
noi bani din buget. 

Dl. Primar precizează că pentru eveniment și artiști va fi fără bani iar cei 1600 lei de la 
buget sunt pentru alte cheltuieli. 

Dl. Crăciun precizează că și sponsorizările sunt tot bani publici și sunt pentru același 
eveniment și trebuie precizat în hotărâre. 

Dna. Viceprimar arată că la acest eveniment să vină mai multe restaurante, nu numai unul 
singur. 

Dl. Alexe arată că nu crede că a venit cineva cu vreo cerere și nu a fost luată în seamă. 
Dl. Primar precizează că aceste solicitări se fac la organizator, la Primăria Mizil nu a fost 

nicio cerere pentru alte restaurante. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 5 voturi „pentru” (Dl. Rânceanu, Dl. Radu, 

Dl. Alexe, Dl. Mastragociu și Dl. Ciobanu) și 9 voturi „împotrivă”, acesta este respins. 
 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte 

de şedinţă, Dl. Mastragociu Radu, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului 
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Local Mizil din data de  04.10.2018. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR, 
          Dl. Consilier Mastragociu Radu                                                 Tănase Loredana   
  

 

Întocmit şi redactat, azi 04.10.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  16.07.2018 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 10:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
573/13.07.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 26.325/13.07.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 17 
consilieri  în funcţie, absenți Dl. Banu, Dl. Irimia, Dl. Mastragociu, Dl. Mărgărit, Dl. Militaru. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana – 
Secretarul Orașului Mizil . 

La ședință participă ca invitați Dna. Dinu Daniela – director economic în cadrul Primăriei 
Orașului Mizil. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Ciobanu Marian  constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de 
executiv. 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Proiectul de hotarâre 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. 

2.Proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2018. 
 

  Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume:  
1. Proiectul de hotarâre 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. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că este vorba de o axă specială pentru 3 județe din regiunea Sud 
Muntenia și avem o șansă, termenul este foarte scurt, din acest motiv s-a făcut și șrdința de îndată 
, ca până la sfârșitul lunii august trebuie depusă documentația, ca și obiective vor fi primăria 
veche, casa de cultură, Scoala Sf. Nicolae, Grădinița nr.4 și străzile Țepeș – Vodă și Zorile.Am 
făcut un un punctaj împreună cu D-șoara. Sturz și ar fi șanse și că pentru străzi nu pot fi mai mult 
de 49% din valoarea investiției. 

Dl. Crăciun  precizează că ar dori detalii mai multe legate de aceste proiecte, ca să numai ne 
trezim în situația ca la proiectul cu grădinița să forțăm întrun fel mâna de vota ca să nu pierdem 
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finanțări, în  ce constă reabilitare și modernizare Școala  Sf. Nicolae, să nu existe condiții 
coletarele. 

Dl. Primar arată că e vorba de moderizare și reabiltare Școală, la care se va face o expertiză 
și dacă expertiza cere și consolidare se va face și consolidare, e vorba de acoperiș, pereți, 
geamuri, termopane tot ceea ce reiese din Studiul de fezabilitate, sunt cheltuieli eligibile. 

Dl. Crăciun dorște detalii și privitoare la casa de cultură. 
Dl. Primar precizează că este vorba de doări de reabilitare, acoperiș reabilitare scenă, tot ce 

înseamnă casă de cultură. 
Dl. Minea dorește să știe dacă s-a depus un proiect la CNI și că nu s-a finalizat. 
Dl. Primar arată că a fost depus un proiet în 2010, o notă conceptuală și nu s-a finalizat, s-au 

depășit standardele de cost și nu s-a putut finaliza. 
Dl. Crăciun arată că pentru centru multifuncțional pentru tineret  se reface primăria veche. 
Dl. Primar arată că s-au mai discutat și specifică faptul că prin bugetul local nu se poate 

reabilita primăria veche și așa s-a găsit o oportunitate de refacere. 
Dl. Crăciun dorește să știe de terenul de sport dacă este în această cerere și dacă este benefic 

acest teren. 
Dl. Primar arată că este inclus și că nu sunt 6 cereri de finanțare, este una singură pentru 

toate cele 6 proiecte și că dacă nu se aprobă și terenul proiectul pică din start, așa prevede axa 13, 
cu aceste proiecte. 

Dl. Crăciun precizează că nu este împotriva acestor proiecte doar a cerut detalii legate de 
acestea, să nu se înțeleagă că este împotriva atragerii de fonduri. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru„ și 1 vot „împotrivă” ( Dl. Minea). 
2.Proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2018. 
După prezentarea proiectului de hotărâre Dl. Președinte de ședință solicită punctul de vedere 

al D-nei. Dinu cu privire la această rectificare. 
Dna. Dinu precizează că având în vedere execuția de casă la adat de 11.07.2018 s-a constata 

că au fost încasate pentru activități culturale suma de 770 lei pt Clubul sportiv, modificările vor fi 
efectuate în trimestrul III 2018, conform anexelor 1,2 și 3 la raport. Totodată precizează că având 
în vedere referatele întocmite de șeful Serviciului DIAMPE prin care aduce la cunoștință soluția 
tehnică propusă de SDEE Muntenia Nord privitoare la alimentarea cu energie electrică a blocului 
de locuințe sociale s-a procedat la efectuarea modificărilor în Lista obiectivelor de investiții – 
anexa 3 la raport.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru„ și 1 o abținere ( Dl. Minea). 
Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 

şedinţă, Dl. Ciobanu Marian, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Mizil din data de 16.07.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR, 
        Dl. Consilier  Ciobanu Marian                                                        Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 16.07.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  31.07.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia 
nr.625/25.07.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 27.031/25.07.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 15 din cei 17 
consilieri  în funcţie, absenți Dl. Alexe Ilie și Dl. Iacob Dan.  

La şedinţă au participat de drept, Dna. Dumitru Oana-Filofteia- Viceprimarul Orașului 
Mizil, și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local, dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil fiind în concediu de odihnă. 

La ședință participă ca invitați D-na. Toader Daniela – Director al Direcției de Asistență 
Socială Mizil și Dna. Baicu Estera împreună cu o colegă de la Asociația E-Romnja. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Ciobanu Marian constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de 
executiv solicitând să fie introdus pe ordinea de zi şi  următorul proiect de hotărâre: Proiect de 
hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr.19.718/19.04.2018  
încheiat între Orașul Mizil și PFA Galeș Mariana. 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

 1.  Aprobarea proceselor verbale din data de  28.06.2018 și 16.07.2018; 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților personali  

din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul I al anului 2018; 
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de 

asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2018; 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 

Filofteia” Mizil; 
5. Proiect de 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”; 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc “ 
Sfânta Filofteia” Mizil, judeţul Prahova;  

7. Proiect de hotărâre 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; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere 
nr.19.718/19.04.2018  încheiat între Orașul Mizil și PFA Galeș Mariana  

9. Diverse. 
  

 Având în vedere că la ședința Consiliului participă și invitați, dl. Președinte de ședință 
solicită membrilor Consiliului Local să înceapă cu aceștia. 
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 Dna. Baicu Estera precizează că a venit la ședința Consiliului Local pentru a prezenta 
problemele comunății romme din oraș și se referă la zona de nord unde într-o ședință anterioară a 
prezentat situația de pe str. Mesteacănului unde erau mormane de pământ și specifică că Dl. 
Primar a trimis pe cei de la SPGC și a întins pământul și ar dori să fie tăiate și buruienile. 
 O altă reprezentantă a comunității precizează că datorită buruienilor intră șerpii în casele 
oamenilor și că a prins unul în casa în care locuiește și pe car l-a adus la ședință. 
 Dl. Mărgărit consideră că nu primăria trebuie să se îngrijească de aceste treburi și ei ca 
cetățeni, nu vine Primăria să prindă șerpi și să taie iarba asta mai depinde și de ei. 
 Dl. Ciobanu precizează că s-a demarat procedura curățare, o să se mai facă, s-a luat act de 
cerința D-nei Baicu. 
  
 Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume: 
Aprobarea proceselor verbale din data de  28.06.2018 și 16.07.2018. 
 Dl. Consilier Minea solicită ca aprobarea proceselor verbale să se facă pentru fiecare în parte. 
 Dl. Președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal din data de 28.06.2018 și 
nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 14  voturi 
”pentru” și o abținere .  
 Dl. Președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal din data de 16.07.2018  
nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților 
personali  din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul I 
al anului 2018; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită punctul de 
vedere al D-nei Toader Daniela. 

Dna. Toader precizează că la data de 30.06.2018 sunt în plată un număr de 13 asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap grav, un număr de 132 de indemnizații pentru persoanele 
adulte cu handicap grav și un număr de 8 indemnizații acordate reprezentanților legali ai copiilor 
cu handicap grav.Cheltuiala cu salariile asistenților și cu indemnizațiile s-a ridicat la suma de 
1.145.378 lei și nu sunt restanțe. 

Dl. Minea dorește să știe dacă sunt persoane cu handicap care au și drept de muncă. 
Dna. Toader specifică că sunt și asemenea persoane. 
Dl. Minea propune identificarea persoanelor cu handicap care au drept de munca (cu 

program complet sau partial) si punerea lor in contact cu firmele care, potrivit legii, trebuie sa 
angajeze persoane cu handicap intr-o anumita proportie.  

Dna. Toader precizează că o să întrebe dacă sunt doritori și o să ia legutara și cu societățile. 
Comisia pentru sănătate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

  Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de 

asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2018; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă o invită pe Dna. 

Toader să prezinte pe scurt raportul. 
Dna. Toader precizează că în cadrul Direcției de asistență socială există compartimentul 

asistenți medicali și mediatori sanitari acesta are prevăzute 4 posturi, 2 mediatori sanitari și 2 
asistenți madicali comunitariși activitățile sunt descrise în raportul anexat. 

Dl. Minea dorește să știe dacă sunt și persoane neînscrise la medicii de familie. 
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Dl. Mărgărit precizează că nu se poate știi acest lucru și că cei neînscriși la medici vin la 
spital că sunt obligate să îi consulte.  

   Comisia pentru sănătate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
    Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
    4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 

,,Sfânta Filofteia” Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
 Comisia pentru sănătate și Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de 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”; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc 

“ Sfânta Filofteia” Mizil, judeţul Prahova;   
Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
 Comisia pentru sănătate și Comisia administrație publică avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

7. Proiect de hotărâre 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl. Minea precizează că nu trebuia să înceapă construcția fără a avea documente pentru teren. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu  13 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dl. Minea.) și o 

abținere (dl. Radu) 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere 

nr.19.718/19.04.2018  încheiat între Orașul Mizil și PFA Galeș Mariana.  
Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită pucte de vedere. 
Dl. Minea consideră că nu este legal să se modifice obiectul contractului și că trebuie să se 

facă licitație din nou. 
Dl. Crăciun consideră că s-a aprobat licitație pentru teren și că pentru spațiu trebuie făcută 

licitație din nou, și propune retragerea acestui proiect și scoaterea la licitație publică a spațiului. 
Dl. președinte supune la aprobare propunerea D-lui. Crăciun ca acest proiect să fie retras și 

refăcut pentru scoaterea la licitație, aprobată cu unanimitate de voturi. 
La punctul Diverse se prezintă referatul nr. 27.043/25.07.2018  al D-lui Elisei Constantin, 

prin care precizează că având în vedere cererea Spitalului Orășenesc prin care solicită darea în 
administrare a terenului în suprafață de 2500mp din str. Spitalului nr.21, pentru amplasarea unor 
containere, terenul respectiv este dat în folosință Judecătoriei Mizil.  

Dna. Viceprimar precizează că se va solicita punctul de vedere al Judecătoriei dacă acest 
teren le mai este necesar sau nu. 
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Tot la punctul Diverse se aduce la cunoștința domnilor consilieri și referatul 
nr.24.564/22.06.2018 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care precizează că terenul solicitat de 
Dna. Stănescu Emilia pentru constuirea unui garaj, nu este înscris în cartea funciară, urmând ca 
după înscire să fie prezentat în ședință de consiliu. 

Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Ciobanu Marian, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Mizil 
din data de 31.07.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR, 
           Dl. Consilier  Ciobanu Marian                                                     Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 31.07.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  13.08.2018 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 10:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia 
nr.666/10.08.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 28.201/10.08.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 13 din cei 
17 consilieri  în funcţie, absenți Dl. Irimia fiind bolnav, Dl. Mastragociu fiind în concediu, 
Dl. Mărgărit fiind de gardă la Spitalul orășenesc Mizil, Dl. Minea. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana 
– Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului 
Local. 

La ședință participă ca invitați D-șoara. Sturz Petronela – Șef Serviciu DIAMPE. 
Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Militaru Valentin – Mihnea, care 

constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre 
aprobare ordinea de zi propusă de executiv. 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

 1. Proiect de hotărâre 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 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte 
de vedere. 
 Dl. Primar precizează că având în vedere includerea de către Ministerul Educației a 
construcției unui corp nou care să găzduiască Gradinița cu program normal nr. 1, este 
nevoie de aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat. 
 Dl. Crăciun dorește să știe la art.5 care sunt cheltuielile conexe ce pot apărea, întrucât 
acestea pot fi mult mai multe și să nu ne trezim că nu avem de unde. 
 Dl. Primar arată că acest lucru nu se poate știi și că acest model de hotărâre este cel 
din ghidul solicitantului și cel transmis de liderul de proiect. 
 Dl. Crăciun precizează că nu i se pare normal așa și consideră că trebuie completat 
acest articol ca aceste cheltuieli conexe să fie din aprobate de consiliul local. 

 Se supune la vot cu amendamentul adus de Dl. Crăciun cu privire la completarea art.5 
ca aceste cheltuieli conexe să se facă „numai după aprobarea Consiliului Local” şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul 
preşedinte de şedinţă, Dl. Militaru Valentin - Mihnea, declară închise lucrările şedinţei de 
îndată a Consiliului Local Mizil din data de 13.08.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR, 
   Dl. Consilier  Militaru Valentin – Mihnea                                        Tănase Loredana   
  

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi  13.08.2018 



                                                                                                                                                                                                                                                             
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
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B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120, 
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 

 
PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Mizil din data de 30.08.2018 
 

 Sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Mizil a fost convocata in termenul 
prevazut de lege de catre dl. Primar Negraru Silviu-Călin, prin Dispozitia nr.694/24.08.2018 și  
adusa la cunostinta d-lor consilieri prin convocatorul nr.28.979/24.08.2018. 
 Sedinta a avut loc la sala de sedinte a Consiliului local din B-dul Unirii nr. 14, si au 
participat un numar de 10 consilieri  din totalul de 17 consilieri in functie. 
              La sedinta participa de drept secretarul orasului Mizil, dna Tănase Loredana-Marcela 
si dl. Primar Negraru Silviu-Călin. 
 Pentru inceput se alege ca presedinte de sedinta dl. Rânceanu Justin, care prezinta ordinea 
de zi a sedintei, astfel: 

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 31.07.2018 si 13.08.2018. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în anul competițional 2018-2019 la 
turneele de profil a echipelor de handbal din cadrul Secției de Handbal a Clubului Sportiv 
Orășenesc Mizil. 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea prețului minim evaluat  de la care se pornește licitația 
în vederea concesionarii terenului în suprafață de 229 mp, teren proprietate privată a orașului 
Mizil, situat în Mizil, tarla T43, parcela 1502/1, județul Prahova. 

4. Diverse. 
      Deasemenea arata ca se vine cu o completare a ordinii de zi cu un proiect de hotarare privind 
modificarea H.C.L. nr. 128/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Publică al 
orasului Mizil. 
      Supusa la vot, ordinea de zi este aprobată in unanimitate de voturi a celor 10 consilieri 
prezenti. 

Dl. Rânceanu Justin, președintele de ședință, supune spre aprobare procesele verbale ale 
ședințelor din 31.07.2018 si 13.08.2018, d. Minea solicitând aprobarea seperata a acestora. 

Supuse la vot separat, fiecare proces verbal este aprobat cu 9 voturi pentru si o abtinere – 
dl. Minea. 
      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în anul competițional 2018-2019 la 
turneele de profil a echipelor de handbal din cadrul Secției de Handbal a Clubului Sportiv 
Orășenesc Mizil. 

Președintele de ședință dă citire proiectului de hotărâre și  arată că are avizul de legalitate al 
secretarului . 
    Dl Crăciun sesizează că în la unul din articole se face mențiunea că finanțarea cheltuielilor 
se vor face din bugetul local al orașului Mizil, și corect ar fi că finanțarea se face din bugetul 
CSO Mizil care este parte componenta a bugetului local, in limita creditelor bugetare aprobate. 
    Supus la vot, cu completarea d-lui Crăciun, proiectul de hotarâre este aprobat  in unanimitate 
de voturi. 
  
 



 
 Proiect de hotarâre privind aprobarea prețului minim evaluat  de la care se pornește 
licitația în vederea concesionarii terenului în suprafață de 229 mp, teren proprietate 
privată a orașului Mizil, situat în Mizil, tarla T43, parcela 1502/1, județul Prahova. 

Se prezintă proiectul de hotarâre, avizul de specialitate al secretarului, se arată ca sunt 
atașate, expunerea de motive a primarului, referatul d-lui Elisei Constantin din cadrul 
compartimentului Patrimoniu al Primariei orasului Mizil, raportul de evaluare. 

Dl. Crăciun arată că are și avizul favorabil al comisiei buget-finanțe. 
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care este aprobat cu  9 voturi 

pentru si o abținere- dl. Minea 
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 128/24.07.2008 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Publică al orasului Mizil. 
     Se prezintă proiectul de hotarâre, se arată că are avizul favorabil al secretarului, are solicitarea 
Directorului Poliției Locale, dl. Petrescu Dumitru-Cristian. 
  Dl. Primar arată că este vorba despre mărirea cuantumului minim al amenzilor pentru 
aruncarea gunoiului în locuri nepermise, de la 100 lei la 500 lei avand in vedere că se achita 
jumatate din minimul amenzii, pentru că amenzile nu erau descurajante. 
 D-na secretar Loredana Tănase arată că termenul de achitare a jumatate din minimul 
amenzii s-a mărit de la 48 ore la 15 zile. 
 Dl. Consilier Stanciu Atanasie propune afișarea la locuri vizibile a unui numar de telefon 
pentru sesizari de acest gen. 
         Dl. Mărgărit arata că in centru orașului este scandal mare si dacă se fac sesizări  si se sună 
la poliția locală sesizarea trebuie luată ca atare nu să se spună și cine a sesizat sau alte date. 
 Dl. Minea Claudiu-Remus propune afișarea pe site-ul Primăriei a Regulamentului 
actualizat. 
 Supus la vot proiectul de horărâre se aprobă in unanimitate de voturi a celor prezenti. 
 Diverse. 
� Se arată la la acest punct este Sinteza activităților desfășurate de lucrătorii Poliției 

orașului Mizil in perioada ianuarie-iunie 2018. 
      Avand in vedere că materialul a fost lecturat de toți consilieri nu mai este nevoie sa fie citit 
si -sa luat la cunoștință de conținutul lui, nefiind alte discuții pe marginea acestui punct. 
 Dl. Primar informează ca saptamana viitoare va avea loc o sedinta de indata  si are 
rugamintea sa fie consilierii toti prezenti fiind  vorba despre o investitie buna, un ambulatoriu in 
cadrul spaitalului, o investitie evaluata cam la  un milion de euro ce presupune relocarea 
ambulatoriului in cadrul spitalului  iar spatiile din policlinica vor fi pentru pediatrie..   
          Dl. Bălănescu – se adreseaza d-lui primar intreband daca a purtat discutii cu conducerea 
distribitorului de gaza pe tema extinderii retelei, dl. Primar aratand ca au fost discutii de 
principiu. 
         Dl. Stanciu Atanasie – Pe strada Amurgului sunt 3-4 case iar strada nu este racodata la 
reteaua de gaze, costurile pentru locuitori pentru a se bransa de la reteua de gaze de pe o alta 
strada fiind foarte mari, cca. 10.000 lei. 
 Dl. Primar arata ca investitia este prioritara pentru oras, din punctul de vedere al  
distribuitorului  nu se justifica daca nu este rentabila pentru ei. Se va avea in vedere la 
constituirea bugetului pentru anul viitor. 
 Dl. Presedinte  de sedinta prezinta adresa OCPI Prahova nr. 7358/20.08.2018 prin care 
solicita punerea la dispozitie a unui spatiu pentru deschiderea unui birou teritorial incepand cu 
data de 1.12.2018 , avand in vedere prevederile Legii 7/1996, republicata , cu modificarile 
ulterioare , prin care se prevede infiintarea la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti un 
birou de cadastru si publicitate imobiliara sau , un birou de relatii cu publicul pana la data de 



01.12.2018. 
 Dl. Primar arata ca a gasit si spatiul, fiind vorba de spatiul din spatele fostei băi comunale, 
spatiu  care necesita anumite lucrari de recompartimentare. 
 In continuare dl. Presedinte de sedinta prezinta  cererile a doi cetateni, d-lui Ilie Busuioc 
din Mizil, str. Carpati nr. 31 si cererea d-lui Lincan Ruben Ionut din Mizil, str. Traian Vuia nr. 
14, prin care solicita prin care solicita esalonarea platii taxei de concesiune pe o anumita 
perioada . 
 D-na Secretar Tanase Loredana arata ca a venit cu aceste cereri in sedinta pentru discutii  
ca la sedinta viitoare sa prezinte un proiect de hotarare de modificare a caietului de sarcini. Face 
precizarea ca , intr-adevar in Caietul de sarcini, la elementele de pret,, nu este precizat un termen 
ci se spune ca plata taxei de concesiune se va face de la data punerii in posesie a terenului. 
 Dl. Craciun vine cu precizarea ca termenul este „ de la data de...”, nu se precizeaza plata 
toata odata ci esalonat, poate fi 4-6 ani dar nu mai mult de durata concesiunii, dansul propunand 
un maxim de termen de 10 ani, pe o perioada stabilita de parti dar sa nu depaseasca 10 ani. 
 D-na Secretar  ia nota de propunerea d-lui Craciun Nicolai. 
 Dl. Primar arata ca este vorba de cei din cartier care au deja constructii si doresc sa intre in 
legalitate. 
 Dl. Rânceanu  arata ca este important sa intre in legalitate  si sa plateasca impozitul aferent. 
 In 2016, arata dl. Primar, s-a mers strada cu strada, sunt prinsi la impozite pe baza de 
declaratii si masuratori. 
        Dl Craciun arata ca avantajul concesiunii este ca se plateste intr-o durata de ani pe cand 
vanzarea se achita toata odata.  Plateste dreptul de folosinţă la preţ de vanzare, iar pretul este 
stabilit de evaluator prin raportul de evaluare. 
  Nemaifiind discutii pe acesta tema sunt intrebatii domnii consilieri daca mai au ceva la 
punctul Diverse 
 Dl.Minea arata ca are doua probleme de ridicat si anume, Societatea la care este si Consiliul 
local actionar, S.C. Salub Interserv SA Mizil sicaneaza clientii. Se trimit facturi in iunie 2018 cu 
data facturarii din decembrie 2017 cu taxa pentru gunoi din ianuarie 2017. Considera ca o factura 
nu se trimite dupa 6 luni de la emiterea sa, societatile si-au inchis bilantul. 
 D-na secretar arata ca nu poate decat sa fie chemat si intrebat dl.Stere 
 La cea de-a doua problema ridicata de dl. Minea si anume ca intr-o sedință anterioara a 
Consiliului local a propus sa se prezinte o analiza a activitatii S.P.G.C.Mizil, dl. primar arata ca 
are deja raportul de audit efectuat, din punctul dansului de vedere nu sunt probleme, raport ce o 
sa fie prezentat in sedinta viitoare. 
 Nemaifiind alte discutii , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
 Intocmit prezentul proces verbal intr-un exemplar. 
 

 

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,   SECRETAR, 
                       Rânceanu Justin-Laurențiu                       Tănase Loredana-Marcela 
 

 
Red/dact.D.I. 
1 ex./30.08.2018 
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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  10.09.2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Mizil care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 13:00 în sala de şedinţe a Consiliului 
Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia 
nr.729/06.09.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 29.815/06.09.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 10 din cei 
17 consilieri  în funcţie. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Negraru Silviu – Călin și Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil. 

La ședință participă ca invitați Dl. Roșu – Managerul Spitalului Orășenesc Sf. 
Filoftia Mizil. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Iacob Dan, care constată că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de 
zi propusă de executiv. 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului „Reabilitare, 

extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc 
„Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte 
de vedere. 
 Dl. Mărgărit precizează că se va face o policlinică nouă în cadrul spitalului și din 
bugetul spitalului se vor plăti cheltuielile privind studiul de fezabilitate și consultanța pe 
proiect. Totodată precizează că se vor muta cabinetele de ambulatoriu care funcționează în 
policlinica din Mihai Bravu, acolo rămânnd doar secția de pediatrie. 
 Dl. Roșu arată că a prezentat zilele trecute Direcției economice și lista de investiții în 
care au fost incluse cheltuielile cu SF-ul și consultanța, precum și cheltuieli pt dispensarul 
TBC achiziționând o stație de echipamente post procesare diagnostic. 
 Dl. Primar arată că aceste cheltuieli sunt cuprinse în buget fiind în același capitol 
bugetar. 
 Dl. Minea specifică faptul că în acest proiect trebuie implicată conducerea spitalului. 
 Dl. Primar precizează că  așa se va proceda, și la școli același lucru se va întâmpla. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Dl. Primar arată că spre sfârșitul săptămânii va avea și indicatori pentru proiectul 

integrat pe Axa 13 și va convoca o ședință la momentul respectiv. 
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 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul 
preşedinte de şedinţă, Dl. Iacob Dan, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local Mizil din data de 10.09.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR, 
                  Dl. Consilier  Iacob Dan                                                     Tănase Loredana   
    

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi  10.09.2018 
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 Încheiat astăzi,  17.09. 2018 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
751/14.09.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.30.361/14.09.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 10 din cei 17 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negrau Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana 
– Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local, 
și ca invitat Dna.Dinu Daniela  – Director Executiv în cadrul Primăriei. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Iacob Dan.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei 
şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este aprobată în 
unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul 2018; 
 
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul 2018 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dna. Dinu 

să susţină proiectul de hotărâre. 
Dna. Dinu precizează că având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat precum și decizia Directorului DGFP Prahova cu fișa cu 
indicatori pentru bugetul local pe anul 2018 s-a procedat la rectificarea bugetului local astfel: 
diminuarea cu suma de 355.000 lei a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe trimestre, 
diminuarea cu suma de 445.000 lei a sumelor  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale; majorarea cu suma de 816.000 lei a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pe anul 2018 pe trimestre, toate aceste 
modificări sunt prezentate în raport și în anexele la proiect. 

Comisiei buget – finanțe acordă  aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Iacob Dan, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local Mizil din 
data de  17.09.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
          Dl. Consilier Iacob Dan                                                  Tănase Loredana   
  

 
Întocmit şi redactat, azi 17.09.2018 
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 Încheiat astăzi,  24.09. 2018 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
767/21.09.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.31.052/21.09.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 17 
consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Banu, Dl. Irimia, Dl. Mărgărit (fiind de gardă la spital), Dl. 
Minea, Dl. Radu.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local, și ca invitat D-șoara. Sturz Petronela – Șef Serviciu DIAMPE în cadrul 
Primăriei. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Iacob Dan.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei 
şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este aprobată în 
unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. 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 ; 

2. 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”; 

3. 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”;   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) 
și a indicatorilor tehnico-economici  ai  investiției „Modernizarea, reabilitarea și dotareaCasei de 
Cultură a Orașului Mizil” ; 

5.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 vechii primării a Orașului Mizil” ; 

6. 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”;  

1. 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 ; 

 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe D-șoara. 
Sturz să susţină proiectul de hotărâre. 

D-Șoara. Sturz precizează că având în vedere proiectul integrat propus pentru finanțare pe 
Axa 13, pentru cele 5 obiective trebuiesc aprobate documentațiile tehnico-economice și are ca 
termen de depunere 01.10.2018. Este vorba de modernizarea Școlii sf. Nicolae, Amenajare teren 
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de sport la Șc.1 , reabilitarea Casa de Cultură, schimbarea destinației la Primăria Veche și 
modernizare străzi, proiecte ce au fost prezentate într-o ședință anterioară. 

Dl. Ciobanu dorește să știe dacă Biblioteca va rămâne la Casa de Cultură. 
Dșoara. Sturz precizează că ar putea fi mutată la Primăria veche după ce se va amenaja și 

reabilita. 
Dl. Stanciu precizează că ternul de sport nu se știa că se va amenaja la Școala nr.1, la acest 

teren nu va avea acces toți cetățeni. 
Dl. Bălănescu dorește să știe care va fi cota de participare, doar cea de 2%. 
Dșoara Sturz precizează că pentru aceste proiecte nu avem cheltuieli neeligibile. 
Dl. Iacob dorește să știe dacă la faza aceasta avem garanția că se va aproba. 
Dl. Primar arată că nu există o asemenea garanție. 

 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

2. 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”; 
  După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 
 Întrucât acest proiect a fost discutat în cadrul proiectului anterior și face parte din proiectul 
integrat, dl. Președinte supune la vot pe rând toate cele 5 proiecte. 
 Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi„pentru” și 3 „abțineri” (Dl. Stanciu, Dna. 
Viceprimar și dl. Butuceanu). 
 3. 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”;   
  Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici  ai  investiției „Modernizarea, reabilitarea și 
dotareaCasei de Cultură a Orașului Mizil” ; 

       Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi„pentru” și 3 „abțineri” (Dl. Stanciu, Dna. 
Viceprimar și dl. Butuceanu). 

        5.  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 vechii primării a Orașului Mizil” ; 

       Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi„pentru” și 3 „abțineri” (Dl. Bălănescu, Dna. 
Viceprimar și dl. Butuceanu). 

      6. 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”;  
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere.  
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Ciobanu propune ca cel care se abține să-și motiveze votul. 
Dna. Viceprimar precizează că nu crede că trebuie o motivare pentru vot, fiecare cum 

consideră. 
 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 

şedinţă, Dl. Iacob Dan, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local Mizil din 
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data de  24.09.2018. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
          Dl. Consilier Iacob Dan                                                  Tănase Loredana   
  

 

Întocmit şi redactat, azi 24.09.2018 
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B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi,  27.09. 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care îşi 
desfăşoară lucrările începând cu ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
766/21.09.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.31.049/21.09.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi toți cei 17 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local, și ca invitat D-șoara. Sturz Petronela – Șef Serviciu DIAMPE în cadrul 
Primăriei. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Iacob Dan.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei 
şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv c solicitând să fie introduse pe ordinea 
de zi şi  următoarele proiecte de hotărâre: Proiect  de hotărâre privind  avizarea organizării 
concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de Şef laborator analize medicale la Spitalul 
Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil; Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al oraşului Mizil  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf. 
Filofteia” Mizil; privind transformarea unei funcţii contractuale într-o funcţia publică  existentă în 
structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil; Proiect de 
hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc 
“Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de 
hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice la  Liceul Teoretic 
"GrigoreTocilescu", oras Mizil, judetul Prahova ” și a cheltuielilor legate de proiect      
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Aprobarea proceselor verbale din data de  30.08.2018, 10.09.2018  și 17.09.2018; 
2. Proiect de hotărâre  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 T57/1, parcela Cc1857, jud. Prahova; 

3. Proiect de hotărâre 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; 

4. Proiect de hotărâre 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; 

5. Proiect de hotorâre 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 190 mp situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr. 14, teren proprietate privată 
a Oraşului Mizil;  

6. Proiect  de hotărâre privind  avizarea organizării concursului sau examenului pentru 
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ocuparea funcţiei de Şef laborator analize medicale la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;  
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului 

Mizil  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil; 
8. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale într-o funcţia publică 

existentă în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice la 

Spitalul Orasenesc “Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal” și a cheltuielilor legate de 
proiect;  

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice la  
Liceul Teoretic "GrigoreTocilescu", oras Mizil, judetul Prahova ” și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

11. Diverse. 
 

 Având în vedere că la ședință sunt și invitati, dl. Președinte de ședință propune să fie 
discutate proiectele de hotărâre pe care aceștia au venit să le susțină și prezintă Proiect de 
hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc 
“Sfânta Filofteia” Mizil –Pavilionul principal” și a cheltuielilor legate de proiect;  

Domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dșoara. Sturz să susţină proiectul de hotărâre. 
Dșoara. Sturz precizează că anul trecut a fost aprobat documentația tehnico-economică pentru 

acest proiect și în urma scrisorii de finalizare a evaluării tehnico – financiară , în etapa 
precontractuală se cere și aprobarea proiectului, vom depune proiectul cu toae informațiile ca 
unele ajustări care sunt foarte mici și aceste cheltuieli sunt pe 3 ani din momentul semnării 
contractului, 2018-2021. 

Dl. Crăciun precizează că aceste proiecte au fost oarecum discutate dar, consideră că aceste 
proiecte sunt aduse foarte târziu și nu există timp suficient pentru informare, nu că ar fi împotriva 
acestor proiecte dar modul de lucru este defectuos, nu se aduc proiecte cu câteva minute înainte de 
ședință. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu 16  voturi „pentru” și o „abținere” (dl. Minea). 

Dl. Președinte de ședință dă citire punctului 10 al ordinii de zi și anume,  Proiect de 
hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice la  Liceul Teoretic 
"GrigoreTocilescu", oras Mizil, judetul Prahova ” și a cheltuielilor legate de proiect; solicitând 
puncte de vedere. 

Dl. Crăciun precizează că este foarte mare suma privind cheltuielile neeligibile dar după 
discuția cu dl. Primar am înțeles că este necesară această măsură financiară. 

Dl. Primar precizează că din suma de 1400000, suma pentru structură este de 650000 lei. 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu 16  voturi „pentru” și o „abținere” (dl. Minea). 
Dl. președinte supune spre aprobarea procesele verbale din data de 30.08.2018, 10.09.2018  

și 17.09.2018; 
Dl. Minea precizează că la procesul verbal din 30.08.2018 la proiectul cu regulamentul, cel 

care a ridicat problema este Dl. Militaru, nu Dl. Bălănescu. 
Dna. Tănase precizează că la ședință a participat Dna. Duțu Ionela și probabil nu cunoaște 

pe domnii consileri. 
Nemaifiind alte discuții, dl. Președinte supune spre aprobare procesul verbal din data de 

30.08.2018 și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Dl. Președinte supune spre aprobare procesul verbal din data de 10.09.2018 și se aprobă cu 

16 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Irimia ). 
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Dl. Președinte supune spre aprobare procesul verbal din data de 17.09.2018 și se aprobă cu 
15 voturi „pentru” și două abținere  (Dl. Irimia și Dl. Minea). 

2. Proiect de hotărâre  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 T57/1, parcela Cc1857, jud. Prahova; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 
 Dl. Alexe precizează că membrii Comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului au discutat 
proiectul de hotărâre dar fiind vorba de aprobare preț, Comisia buget – finanțe este cea care dă 
avizul . 
 Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Se supun la vot şi se aprobă cu 16 voturi„pentru” și o abținere (Dl. Minea ) . 
3. Proiect de hotărâre 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că indicat ar fi să se mențină aceași reprezentanți, doar dacă renunță 
sau dorește cineva să se mute la altă instituție. 

Dna. Tănase dă citire reprezenților. La Liceul Teoretic rămân aceași membrii: Dl.Banu, 
Dl.Radu, Dl. Mastragociu 

La Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu, Dl. Iacob ar dori să facă parte din Consiliu de 
Administrație al Liceului și atunci reprezentanți Consiliului Local în CA la Liceul Tehnologicsunt: 
Dl. Irimia, Dl. Dl.Alexe și Dl. Iacob. 

La Școala nr.1 rămâne Dl. Stoicesu, la Școala Sf. Nicolae se propune Dl. Bălănescu, la 
Școala Sf. Maria, Dl. Minea și la Grădinița Dl. Rânceanu. 

Membrii CEAC sunt la Liceul Teoretic -Dl. Stanciu, la Liceul Tehnologic – Dl. Militaru, la 
Școal nr.1 -Dl. Iacob, la Școala Sf. Nicolae – Dl. Butuceanu, la Școal Sf. Maria – Sl. Stoicescu și 
la Gradiniță – Dl. Mastragociu. 

Se supun la vot cu propunerile aduse  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
4. Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de vedere. 
Dl. Iacob dorește să știe de ce la punctul I5 se zice că dacă neplata nu se  în termen a 4 

trimestre consecutive poate duce..... De ce poate, consideră că trebuie eliminată aceasta 
posibilitate. 

Dl. Primar arată că sunt cei care au case construite și vor să intre în legalitate. 
Dl. Crăciun aduce un amendament la acest proiect și după punctul I6 să se introducă punctul 

I7 :„ 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. 

Se supun la vot cu amendamentele aduse  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
5. Proiect de hotorâre 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 190 mp situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr. 
14, teren proprietate privată a Oraşului Mizil; 
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Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, precizează că este aceași 
situație și că trebuiesc aceleși amendamente. 

Se supun la vot cu amendamentele aduse  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
6. Proiect  de hotărâre privind  avizarea organizării concursului sau examenului pentru 

ocuparea funcţiei de Şef laborator analize medicale la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de vedere. 
Comisia pentru sănătate, Comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului 

Mizil  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită propuneri. 
Dna. Tănase precizează că întrucât Dna. Tania numai este consilier trebuiesc făcute 

modificări la Consiliul de Administrație la Spital și precizează că Dl. Primar îl propune pe Dl. 
Mărgărit ca reprezentant al Primarului și pentru asta face dispoziție de primar și pentru 
reprezentanții Consiliului precizează că în locul Dnei. Vasile să fie Dl. Rânceanu și Dl. Irimia ca 
membrii titulari și membrii supleanți Dl. Stanciu și Dl. Radu. 

Se supun la vot cu propunerile aduse  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
8. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale într-o funcţia 

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

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
   Întrucât punctele 8 și 9 au fost discutate se trece la discuții pe marginea punctului Diverse. 
 Dl. Radu precizează că este vorba de solicitarea D-lui. Pătrascu Daniel, component al 

lotului national de skandenberg și  care ar dori să se deplaseseze la Campionatul mondial care va 
avea loc în Turcia și ar dori finanțare din partea Clubului sportiv Orășenesc. 

Dl. Iacob precizează faptul că sprijinim sportul și performanțele dar modul de acordare nu  știe 
dacă este legal. 

Dl. Crăciun specifică faptul că se știe fondurile bugetului local și consideră că o sponsorizare 
ar fi mai indicată. 

Dl. Primar ar dori să că pentru o ședință viitoare după ce se discută și cu Dna. Dinu, un vot de 
principiu pentru un proiect de hotărâre. 

Dl. Președinte solicită votul domnilor consilieri pentru propunerea D-lui. Primar și cu 10 
voturi„pentru” și 7 voturi „împotrivă” (Dl. Bălănescu, Dl. Butuceanu, Dl. Crăciun, Dl. Stanciu, 
Dna. Viceprimar, Dl Iacob, Dl. Banu) această solicitare va fii discutată într-o ședință viitoare. 

Tot la punctul Diverse, Dl. Minea precizează că în ședința anterioară a solicitat ca 
Regulamentul de ordine publică să fie prezentat pe site și a doua problemă este aceea că încă nu a 
fost prezentat auditul de la SPGC. 

Dna. Tănase precizează că a discutat cu Dl. Petrescu pentru Regulament și urmează să-l 
actualizeze și după să-l pună pe site. 

D. Primar arată că la ședința viitoare va prezenta acest audit. 
 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
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şedinţă, Dl. Iacob Dan, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Mizil din 
data de  27.09.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR, 
          Dl. Consilier Iacob Dan                                                  Tănase Loredana   
  

 

Întocmit şi redactat, azi 27.09.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  08.10. 2018 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
811/05.10.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.32.098/05.10.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 10 din cei 17 
consilieri  în funcţie, absentând Dl. Banu, Dl. Bălănescu, Dl. Butuceanu,Dna.Viceprimar, Dl. 
Irimia, Dl. Minea și Dl. Stanciu.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Mastragociu Radu.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea 
şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este 
aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

11..  Proiect de hotărâre privind   îînncchheeiieerreeaa  uunnuuii  ppaarrtteenneerriiaatt  îînnttrree    OOrraaşşuulluuii  MMiizziill  şşii  SS..CC  

EEuurroottrraavveell  SSRRLL  pprriivviinndd  ddeessffăăssuurraarreeaa  mmaanniiffeessttăărriilloorr  pprriilleejjuuiittee  ddee  ””SSeerrbbăărriillee  TTooaammnneeii  

MMiizziilleennee””,,  EEddiițțiiaa  aa  XXVV--aa;; 
 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invită pe Dna. 

Dinu să susţină proiectul de hotărâre. 
Dl. Crăciun arată că și-a exprimat opinia în ședința anterioară în sensul că ar trebui să 

aibă acces toți comercianți la acest eveniment. 
Dl. Primar precizează că nu noi organizăm evenimentul și că nu se face exlusivitate 

pentru restaurant ci pentru parcul de distracții. 
Dl. Crăciun precizează că nu au acces și celelalte societăți. 
Dl. Primar arată că evenimentul are un organizator și el este cel care decide cine are 

acces și cine nu. 
Dl. Crăciun arată că anul trecut din spusele cetățenilor, o friptură a fsot și 40 de lei, 

faptul că nu a avut concurență i-apermis să pună ce preț dorește. 
Dl. Primar arată că la bâlci au fost mai multe restaurante și toate au avut același preț de 5 

lei apa, suc, și nu rezolvă problema. Totodată precizează că la dumnealui nu a ajuns nicio 
solicitare pentru restaurant la acest eveniment. 

Dl. Ciobanu precizează că dacă nu organizăm noi evenimentul nu putem să cerem 
organizatorului ca și alte firme să aibă acces. 

Dl. Primar precizează că i s-a acordat exclusivitate pentru acest comerciant pentru că a 
sponsorizat evenimentul și nu este un impediment să vină și alte firme. 

Dl. Radu arată că înțelege modul de gândire al D-lui. Crăciun dar trebuie să câștige și 
cetățeanul și comerciantul. 

Dl. Crăciun precizează că concurența scade prețul. 
Dl. Primar precizează că acest eveniment a fost organizat în fiecare an, a fost realizat 
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cu fonduri minime din buget, a fost făcut pe sponsorizări, dacă nu se mai dorește nu este o 
problemă, este făcut pentru cetățeni. 

Dl. Crăciun arată că acest proiect trebuia discutat într-o ședință ordinară, trebuie să 
existe înainte o procedură. 

Dl. Primar precizează că noi nu implicăm cu nimic, organizatorul are toate riscurile. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi „pentru” și o abținere (dl. Crăciun) , 

acesta este adoptat. 
 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte 

de şedinţă, Dl. Mastragociu Radu, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului 
Local Mizil din data de  08.10.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR, 
          Dl. Consilier Mastragociu Radu                                                 Tănase Loredana   
  

 

Întocmit şi redactat, azi 08.10.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
 

PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  19.10.2018 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 10:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia 
nr.864/18.10.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 33.054/18.10.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 
17 consilieri  în funcţie, lipsind Dna. Viceprimar, Dl. Irimia, Dl. Mastragociu, Dl. Militaru 
și Dl. Stoicescu . 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana 
– Secretarul Orașului Mizil și Dna. Panait Victoria – Violeta, consilier juridic al 
Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați Dl. Roșu – Managerul Spitalului Orășenesc Sf. 
Filoftia Mizil și Dșoara. Sturz Petronela – Șef Serviciu DIAMPE. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Iacob Dan, care constată că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de 
zi propusă de executiv. 
        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general, 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și 
dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta 
Filofteia” Mizil, județul Prahova”; 

2. Proiect de hotărâre 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 intrastructură Ambulatoriu Integrat 
din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului 

general, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, 
extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc 
„Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte 
de vedere. 
 Dl. Minea precizează că la suprafața de 231mp este la clădirea existentă și că există o 
neconcordanță la suprafețe. 
 Dl. Roșu arată că există o cameră și o sală de concultații și se face o extindere la 
clădirea deja existentă. 
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 Dl. Ciobanu arată că 231 mp este doar parterul. 
 Dl. Minea dorește să știe dacă este cuprins în acest proiect și dotarea cu aparatură. 
 Dl. Roșu arată că este prevăzut și aparatură, ecograf și altele. 
 Dl. Minea dorește să știe ce reprezintă la buget suma de 830.000 lei. 
 Dșoara. Sturz precizează că este vorba de cheltuieli cu managementul proiectului, nu 
sunt eligibile aceste cheltuieli. 
 Dl. Minea dorește să știe dacă din echipa de management sunt și angajați ai primăriei. 
 Dșoara. Sturz arată că managemntul proiectului este format din 4 persoane, managerul 
de proiect, un responsabil tehnic din cadrul spitalului, un responsabil financiar și un 
responsabil achiziții. Echipă externă va fi pe consultanță tehnică și consultanță financiară 
și este alocată suma de 135.000 lei, iar pentru echipa internă se va aloca din bugetul local 
un spor cuvenit pentru derulare de proiecte cu fonduri europene de până la 50%, o 
jumătate de normă din activitatea normală, pentru 6 luni,  10% pentru anulI și 10% pentru 
anul 2 . 
 Dl. Minea precizează că durata de implementare este de 30 de luni. 
 Dl. Crăciun precizează că sunt prevăzute neeligibile de 860.000, acestea sunt cheltuieli 
pt managementul proiectului și ceva la dirigenția de șantier. 
 Dl. Roșu precizează că există hotărâre de Consiliu pentru promovarea acestui proiect 
și consultantul a fost plătit din bugetul spitalului, și suma va fi recuperată dacă proiectul va 
fi aprobat. 
 Dl. Primar arată cu deși pare o sumă mare este o muncă titanică pentru aceste proiecte 
care le avem în derulare. 
 Dl. Mărgărit precizează că suma de 550.000 de lei pt management este o sumă foarte 
mare. 
 Dl. Primar arată că această sumă este pentru toți cei 4 reprezentanți pe o perioada 
derulării proiectului. 
 Dl. Alexe dorește să știe dacă se poate moifica această sumă. 
 Dl. Rânceanu solicită punctul de vedere al Dnei. Secretar. 
 Dna. Tănase precizează că pentru salariații primăriei, salariul nu poate fi mai mare 
decât cel al Viceprimarului, deci nu va avea acel procent de 50%. 
 Dl. Iacob arată că același lucru va fi și pentru ctoți cei 4, adică dacă va scădea la 
manager așa va scădea si la responsabili, să nu ne trezim că responsabilul ia cât 
managerul. 
 Dl. Roșu precizează că ar trebui să mergem așa înainte, se gândește că e votat așa cu 
modificări și asta înseamnă că trebuie modificat tot bugetul proiectului și sf și necesită alte 
costuri. 
 Dl. Crăciun arată că ar trebui găsită o soluție o modificare în sensul ca să fie limitată 
până la 20-30% pentru echipa de management. 
 Dl. Minea precizează că ar trebui ca acest proiect să rămână așa cum este, fiind 
termenul foarte scurt, este un proiect foarte important pentru oraș, să fie un semnal pe 
viitor ca să nu se mai aducă proiecte în ultimul moment și chier pe cifre consideră necesară 
implicarea comisiei buget – finanțe pentru buget. 
 Dl. Primar arată că s-a lucrat în viteză la acest proiect, au fost plătite taxe de urgență. 
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 Dl. Roșu arată că se va aduce și pediatria în cadrul Spitalului. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre 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 intrastructură Ambulatoriu 

Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”. 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă precizează că 

este un proiect legat de cel anterior și supune la vot proiectul. 
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte 

de şedinţă, Dl. Iacob Dan, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Mizil din data de 19.10.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR, 
                  Dl. Consilier  Iacob Dan                                                     Tănase Loredana   
    

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi  19.10.2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi,  31.10. 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care îşi 
desfăşoară lucrările începând cu ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
875/25.10.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.33.907/25.10.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 16 din cei 17 
consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Minea.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați, reprezentanți ai Asociației E-Romnja. 
  Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Radu Eduard.  

Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea 
şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv, solicitând să fie introduse pe 
ordinea de zi şi  următoarele proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind suplimentarea 
statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil; Proiect de hotărâre privind 
aprobarea dotării Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil cu „Echipament screening auditiv 
prin otoemisiuni acustice” și cofinanțarea UAT Mizil  pentru dotare aparatură medicală necesară . 
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 24.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018, 08.10.2018 
și 19.10.2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aderarea la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii 
Regenerabile “AE3 R Ploieşti Prahova”; 

3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea  privată a Oraşului Mizil a 
suprafeţei de teren de 1843 mp situat în Mizil, str.Spicului, fn; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil; 

5. Proiect de hotărâre 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; 

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţia 
publică de nivel superior existentă în structura statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială; 

7. Proiect de hotărâre 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; 

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 21 
m2, situată în Mizil,str. Teilor, nr.5, teren proprietate privată a oraşului Mizil; 

9. Proiect de hotărâre 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; 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil 
cu „Echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” și cofinanțarea UAT Mizil  pentru 
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dotare aparatură medicală necesară . 
11. Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 

,,Sfânta Filofteia” Mizil; 
12. Diverse. 

 
 Având în vedere că la ședință sunt și invitati, dl. Președinte îi invită pe reprezentanții 

Asociației E-Romnja să prezinte problemele pentru care au venit la ședință. 
Dl. Stoican Constantin precizează că cele mai mari probleme cu care se confruntă comunitatea  

din cartier este cea a străzilor și anume dorește să știe când se vor asfalta străzile. 
Dl. Primar precizează că există un proiect de extindere de rețea de apă și canalizare în zona 

din cartier care este în procedură de licitație, urmând ca într-o perioadă foarte scurtă să înceapă 
lucrările. 

Dl. Stoican dorește să știe când se vor asfalta străzile. 
Dl. Primar precizează că fară rețele de apă și canalizare nu se pune discuția de asfaltare, după 

finalizarea lucrărilor la canalizare vom proceda și la asfaltarea străzilor. 
Totodată le transmite reprezentanților asociației că ușa biroului dânsului este mereu deschisă 

și că nu s-a pus problema ca să vină cu vreo problemă și să nu fie primiți. 
Dna. Tănase precizează că Dl. Roșu, managerul spitalului are nevoie urgentă de hotărârea 

privind dotarea spitalului, că cei de la DSP așteaptă hotărârea, astăzi fiind termenul de predare și 
propune ca să fie discutat Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării Spitalului Orășenesc 

Sfânta Filofteia Mizil cu „Echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” și 
cofinanțarea UAT Mizil  pentru dotare aparatură medicală necesară . 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Mărgărit precizează că Ministerul Sănătății dă de la bugetul de stat suma de 9000 de lei 
pentru achiziționarea acestui echipament necesar pentru spital și trebuie 10% și din bugetul local și 
trebuie aprobare de consiliu. 

Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
     Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Întrucât și următorul punct de pe nota suplimentară este legat tot de spital, Dl. Președinte  
supune discuției Consiliului Local, Proiectul de hotărâre privind suplimentarea statului de 
funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil; 
 Dl. Mărgărit precizează că este vorba de un post de medic neonatolog pentru secția de 
obstetrică- ginecologie. 

   Se supun la vot cu propunerile aduse  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  Dl. Președinte de şedinţă trece la prezentarea primului punct de pe ordinea de zi şi anume: 

Aprobarea proceselor  verbale  din data de 24.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018, 08.10.2018 și 
19.10.2018; 

Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind aderarea la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii 
Regenerabile “AE3 R Ploieşti Prahova”; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Crăciun precizează că după discuțiile purtate cu Dna. Dinu, această contribușție nu este 
prevăzută în buget și propune ca la art.3 să se adauge că această cotizație se va plăti începând cu 
anul 2019. 
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 Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea  privată a Oraşului Mizil a 

suprafeţei de teren de 1843 mp situat în Mizil, str.Spicului, fn; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

   Se supun la vot  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 

,,Sfânta Filofteia” Mizil; 
Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de vedere. 
Comisia de sănătate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de vedere. 
Dl. Primar precizează că a fost amenjat spațiul de la parterul fostei băi comunale și la etaj 

intenționăm să mutăm Direcția de Asistență Socială. 
Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

   Se supun la vot cu amendamentele aduse  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
6.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţia 

publică de nivel superior existentă în structura statului de funcţii al Direcției de Asistență 
Socială; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de vedere. 
Comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

7. Proiect de hotărâre 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar specifică faptul că terenul este deja in curtea solicitantei și că la măsurători a 
rezultat în plus această suprafață și se scoate la licitație publică pentru concesionare. 

Se supun la vot cu propunerile aduse  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 

21 m2, situată în Mizil,str. Teilor, nr.5, teren proprietate privată a oraşului Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Primar precizează că solicitantul a cumpărat apartamentul cu tot cu balcon care inițial a 

fost de 3 mp și ulterior a fost mărit la 21 mp și el așa a cumpărat cu acest balcon și dorește să intre 
în legalitate. 

Dl. Stanciu precizează că este construit recent. 
Dl. Primar arată că probabil s-a mai extins puțin. 
Dna. Viceprimar arată că este normal să respecte aliniamentul celorlalte balcoane. 
Dl. Primar specifică faptul că dorește să intre în legaliatate și primul pas este de concesionare 
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teren, după care să – și obțină autorizație de construire. 
Dl. Iacob precizează că nu trebuia să facă pe o structură deja existentă. 
Dl. Butuceanu arată că nu poate să facă autorizație fără acceptul proprietarilor. 
Dl. Primar precizează că Primăria a făcut intabularea pe ce a găsit acolo. 
Dna. Viceprimar arată că solicitantul și-a împrejmuit și terenul din jurul balconului și 

deranjează ceilalți locatari. 
Dl. Primar precizează că sunt multe balcoane care nu respectă aliniamentele celorlalte 

balcoane. 
Dl. Stanciu precizează că a spart peretele pentru a avea acces în balcon, e structura blocului. 
Dl. Bălănescu precizează că nu e corect să se umble la structura blocului. 
Dl. Președinte solicită punctul de vedere al Comisiei de urbanism. 
Dl. Alexe precizează că membrii comisiei de urbanism avizează proiectul cu respectarea 

aliniamentului celorlalte balcoane. 
Dl. Crăciun precizează că și dna. Arhitect Sef precizează în referat ca acest balcon să fie pe 

aliniamentul celorlalte balcoane. 
Dl. Rânceanu precizează că faptul că a umblat la structura blocului nu este ok. 
Dl. Mărgărit arată că pentru că a construit fară aprobare, trebuie amendat, o dată, de două ori 

și după își face balconul pe aliniamentul celorlalte balcoane. 
Dl. Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și cu 13 voturi împotrivă și 3 abțineri (Dl. 

Iacob, Dl. Alexe și Dl. Ciobanu) proiectul este respins. 
 9. Proiect de hotărâre 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Mărgărit consideră că mai întâi trebuie să vină cu acordul proprietarilor și după să se 
discute în Consiliul Local. 

Dl. Iacob consideră că pentru solicitările privind concesionare teren pentru construirea de 
balcon să fie atașate la cerere și acordul proprietarilor și acordul asociației de proprietari. 

Dl. Președinte de ședință propune amânarea proiectului pentru ca solicitantul să poată 
depune cele menționate de Dl.Iacob, propunere cu care membrii Consiliului Local este de acord în 
unanimitate. 

  Întrucât punctele 10 și 11 au fost discutate se trece la discuții pe marginea punctului Diverse. 
La punctul Diverse se dă citire referatului nr. 31.593/28.09.2018 întocmit de dl. Elisei 

Constantin prin care aduce la cunoștiință că Dl. Tenchiu Rafael din Mizil, str. Cuza Vodă, nr.9, bl. 
34, sc.B, parter prin care acesta solicită concesionarea a 3 mp de teren pentru construirea unui 
balcon și că acest teren nu este înscris în cartea funciară. 

Dl. Președinte de ședință precizează că întrucât este vorba de construirea unui balcon să fie 
solicitate D-lui. Tenchiu, acceptul proprietarior și avizul asociației și ulterior se vor face 
demersurile pentru concesionarea terenului. 

Tot la punctul Diverse este prezentat punctul de vedere al Auditorului intern cu privire la 
activitatea SPGC Mizil. 

Dl. Primar aduce la cunoștința domnilor consilieri faptul că într-o ședință viitoare va 
prezenta un proiect de hotărâre privind atribuirea Detașamentului de Jandarmi Mizil a spațiului 
aflat la etajul Stadionului. 

Dna. Viceprimar consideră că nu se cade ca un sediu de jandarmerie să fie la stadion. 
Dl. Iacob consideră că ar trebui asigurate condiții bune pentru jandarmerie. 
Dl. Primar consideră că spațiul de la Stadion este foarte bun pentru cei de la Jandarmi mai 
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ales că a fost împreună cu comandantul și au fost de acord. Totodată precizează că spațiul care îl 
deține acum este mic pentru activitatea lor. 

O altă problemă ridicată de Dl. Consilier Irimia este aceea a trecerilor de pietoni pentru 
persoanelor cu dizabilități. 

Dna. Viceprimar precizează că avem măsuri lăsate pentru a face aceste treceri. 
Dl. Primar precizează că urmează să se facă cât mai curând aceste treceri. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Radu Eduard, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Mizil din 
data de  31.10.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR, 
          Dl. Consilier Radu Eduard                                                   Tănase Loredana   
  

 
Întocmit şi redactat, azi 31.10.2018 
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PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi,  16.11.2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr.  
939/14.11.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.35.533/14.11.2018. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 9 din cei 17 
consilieri  în funcţie.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negrau Silviu – Călin, Dna. Tănase Loredana 
– Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local, 
și ca invitat Dna. Leescu Amalia  – Șef Serviciu Buget, contabilitate. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Rânceanu Justin – Laurențiu.  
       Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei 
şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este aprobată în 
unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul 2018; 
 
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul 2018 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită punctul de 

vedere al Comisiei buget – finanțe. 
Dl. Crăciun precizează că au fost analizate materialele prezentate și s-a discutat și cu Dna. 

Dinu, este o diminuare mare negativă de 700.000 lei la PNDL și nu se știa de unde de la blocul de 
locuințe sau de la străzile de pământ. 

Dna. Leescu precizează că este vorba de străzile de pământ. 
Dl. Primar dorește să știe de ce de acolo. 
Dna. Leescu precizează că la începutul anului a fost prinsă o sumă mai mare de bani care nu 

va fi cheltuită până la sfârșitul anului. 
Totodată Dl. Crăciun arată că este specific ca la finele anului să se facă rectificări pe anumite 

obiective.  
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Rânceanu Justin – Laurențiu, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului 
Local Mizil din data de  16.11.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                SECRETAR, 
  Dl. Consilier Rânceanu Justin – Laurențiu                                                  Tănase Loredana   
  

 
Întocmit şi redactat, azi 16.11.2018 



 1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL MIZIL 
CONSILIUL LOCAL 

B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,  
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi,  28.11.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
969/22.11.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.36.250/22.11.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 16 din cei 17 
consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Bălănescu având o urgență medicală.  

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați, Dl. Banu Ionel și Dl. Enache – Șef Asociației de 
proprietari din zona Teilor. 

  Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl.Rânceanu Justin - Laurențiu.  
Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea 

şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv, solicitând să fie introdus pe 
ordinea de zi şi  următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre 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; 
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1.Aprobarea proceselor verbale din data de 31.10.2018 și 16.11.2018; 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărul burselor şcolare ce se 

vor acorda elevilor din unităţile  de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil pentru 
anul școlar 2018-2019; 

3.Proiect de hotărâre 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; 

4.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”; 

5.Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil  

6.Proiect de hotărâre 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; 

7.Diverse. 
 Având în vedere că la ședință sunt și invitati, dl. Președinte îl invită pe Dl. Banu să prezinte 

problema pentru care a venit la ședința. 
Dl. Banu este persoana care a solicitat concesionarea terenului în suprafață de 21mp din str. 

Teilor pentru construirea unui balcon și s-a prezentat în ședința Consiliului Local pentru a 
prezenta situația de fapt precizând că dânsul dorește să intre în legalitate și că așa a cumpărat 
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apartamentul cu tot cu balconul respectiv și că nu are susținerea tuturor vecinilor și acest lucru îl 
oprește să meargă mai departe cu actele. 

Dl. Enache precizează că în anul 2010 a fost o construcție care s-a constat că este legală dar 
acesta s-a extins și că nu trebuaia să spargă peretele i-a transmis acest lucru dar nu a înțeles și a 
continuat lucările, Dl. Banu nu a construit nimic, dânsul așa a cumpărat apartamentul cu tot cu 
balconul existent. 

Dl. Primar precizează că cel care a construit balconul numai este a vândut actualului 
proprietar și trebuie să-i concesionăm pentru a intra în legalitate. 

Dl. Banu prcizează că dânsul a cumpărat apartamentul de 2 ani și dorește să intre în 
legaliatate și cu balconul. 

Dl. Primar arată că a mers la fața locului cu un specialist în construcții și a constatat că s-au 
făcut lucrări la interior s-au finisat pereții, nu s-a lucrat la structură. 

Dl. Stanciu precizează că Dl. Banu  trebuie să găsească o modalitate să  aibă acordul tuturor 
vecinilor întrucât știe ca are o divergență cu vecinul de deasupra. 

Dl. Banu arată că a încercat să vorbească cu vecinul dar nu a ajuns la nicio înțelegere, dar 
mai încearcă și dorește concesionarea acetui teren pentru a intra în legalitate. 

Dna. Viceprimar precizează faptul că Dl. Banu a avut divergențe și cu alti locatari și că 
aceștia susțin că dumnealui a îngrădit accesul prin spate. 

Dl. Enache precizează că nu este adevărat. 
Dl.Președinte de ședință precizează că s-a luat act de problemele D-lui. Banu și că pentru a 

putea merge mai departe cu documentele este nevoie de acordul tuturor vecinilor. 
Întrucât cei doi invitați după ce mulțumește domnilor consilieri, părăsesc sala de ședințe, 

Dl. Președinte trece la discutarea problemelor de pe ordinea de zi și trece la prezentarea primului 
punct şi anume: Aprobarea proceselor  verbale din data de 31.10.2018 și 16.11.2018; 

Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 15  
voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea). 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărul burselor şcolare ce 
se vor acorda elevilor din unităţile  de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil 
pentru anul școlar 2018-2019; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că au fost discuții în comisia de buget – finanțe și pentru a putea 
lămuri situația propune ca acest să fie amânat. 

Domnii consilieri cu unanimitate de voturi aprobă amânarea acestui proiect. 
Dl. Crăciun precizează că după discuțiile purtate cu Dna. Dinu, această contribușție nu este 

prevăzută în buget și propune ca la art.3 să se adauge că această cotizație se va plăti începând cu 
anul 2019. 
 Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
3.Proiect de hotărâre 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; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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   Se supun la vot  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  

 

4.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”; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl. Crăciun precizează că mai sunt și alte spații dintre blocuri. 
Dl. Primar arată că mai sunt în str. M. Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu. 

 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

5.Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil  

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia de sănătate, cultură și sport avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
   Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

6.Proiect de hotărâre 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; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului  avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

Dl. Crăciun dorește să știe de ce s-au făcut demersurile pentru înregistrarea acestei 
suprafețe și de ce o diferență așa mare. 

Dl. Primar precizează că așa cum am mai discutat acolo în clădirea de la stadion se va muta 
Jandarmeria și și pentru asta este nevoie de intabularea terenului. 

Dl.Iacob dorește să știe când s-a făcut ultima măsurătoare. 
Dl. Primar arată că a fost facută prin 2001 și nu a fost făcută cu laserul cum se face acum. 

 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

La punctul Diverse se dă citire adresei nr. 36.087/20.11.2018 a Tribunalului Prahova cu 
privire la realizarea oviectivului „Sediu nou Judecătoria Mzil” , prin care aduce la cunoștință 
punctul de vedere al Ministerului de Justiție prin care precizează că nu poate aprecia când se va 
realiza acest obiectiv. 

Dl. Primar arată că întrucât nu poate preciza un termen pentru acest obiectiv și cum 
Spitalul Orășenesc are nevoie de acest teren pentru a putea amplasa containerele care vor fi 
trimise de Institut pentru ședința viitoare se va face proiect de hotărâre pentru atribuirea 
terenului Spitalului Orășenesc. 

Dl. Minea dorește să știe de la domnii consilieri care sunt membrii în AGA la Salub că 
mandatul D-lui. Stere a expirat sau xpiră în curând, cine asigură continuitate. 
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Dl. Alexe precizează că de când este membru în AGA la Salub nu a participat la nicio 
ședință și nici nu a fost chemat la nicio ședință.  

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Mizil din data de  28.11.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  SECRETAR, 
 Dl. Consilier Rânceanu Justin – Laurențiu                                                    Tănase Loredana   
  

 

Întocmit şi redactat, azi 28.11.2018 
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PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi,  12.12.2018 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil care îşi 
desfăşoară lucrările începând cu ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
1020/11.12.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.37.841/11.12.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 10 din cei 17 
consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Banu, Dl. Irimia, Dl.Mărgărit, Dl. Militaru, Dl. Minea, Dl. Radu și 
Dl. Stoicescu. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

  Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl.Alexe Ilie.  
Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea 

şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv.  
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiții “Extindere rețea apă și canalizare zona cartier Oraș Mizil” 

 Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de vedere. 
Dl. Mastragociu precizează că în deviz apar și la punctele 3.2 și la 3.5.4 sumele privind 

avizele. 
Dl. Primar arată că acestea sunt trecute ca și nume pentru că aceste avize au fost luate atunci 

când s-a făcut SF-ul și aceste sume nu vor fi cheltuite. 
Dl. Iacob dorește să știe dacă este normal așa. 
Dl. Primar arată că s-a plătit o singură dată la momentul când s-a eliberat certificatul de 

urbanism. 
Dl. Ciobanu consideră că ar fi trebuit scăzute din deviz. 
Dl. Crăciun precizează că dacă au fost cheltuite trebuiau să dispară din deviz. 
Dl.Primar specifică faptul că deși s-au cheltuit acele sume ele au fost prinse în deviz de la 

început și trebuiau să apară acolo. 
Dl. Crăciun precizează că ar trebui să se țină cont atunci când se vor deconta cheltuielile. 
Dl. Primar arată că binențeles că se va ține cont. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Alexe Ilie, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local Mizil din 
data de  12.12.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR, 
              Dl. Consilier Alexe Ilie                                                    Tănase Loredana   
  

Întocmit şi redactat, azi 12.12.2018 
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 Încheiat astăzi,  18.12.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
1027/12.12.2018 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.37.919/12.12.2018. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 14 din cei 17 
consilieri  în funcţie, lipsind Dl.Mărgărit, Dl. Minea și Dl. Stanciu. 

La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil şi dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

La ședință participă ca invitați, Dna. Dinu Daniela - Director economic în cadrul 
Primarului Orașului Mizil. 

  Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Alexe Ilie.  
Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea 

şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv, solicitând să fie introdus pe 
ordinea de zi şi  următorul proiect de hotărâre: Aprobarea procesului – verbal din data de 
12.12.2018; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe anul 
2018; Proiect de hotărâre 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; Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților aferenți 
salariilor de bază pentru funcționarii  publici  și  personalul contractual din  cadrul familiei 
ocupaționale “Administrație“ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil și 
din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil; 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”; 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” 
   Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Aprobarea procesului verbal din data de 28.11.2018  și 12.12.2018 ; 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019; 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului intravilan în 

suprafață de 2.500mp către Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia ” Mizil; 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe anul 2018; 
5. Proiect de hotărâre 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;  

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților aferenți salariilor de bază pentru 
funcționarii  publici  și  personalul contractual din  cadrul familiei ocupaționale “Administrație“ 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil și din serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local Mizil; 
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7. 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”; 

8. 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” 

9. Diverse. 
 
Dl. Președinte trece la prezentarea primului punct şi anume: Aprobarea proceselor  verbale 

din data de 28.11.2018 și 12.12.2018; 
Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dna. Dinu precizează că au rămas la nivelul anului 2018 doar adăugându-se rata inflației 
de 1,43%.  
 Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului intravilan în 

suprafață de 2.500mp către Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia ” Mizil; 
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

   Se supun la vot  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe anul 
2018; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, o invită pe Dna. Dinu să 
precizeze în ce constă această rectificare. 

Dna. Dinu precizează că această rectificare s-a făcut ca urmare a Deciziei nr. 5113/2018 a 
Directorului finanțelor publice locale prin care se majorează cota de 43% din impozitul pe venit 
pe anul 2018 cu suma de 540 000 lei pentru bugetul local această modificare regăsindu-se în 
anexa nr.1 la raport. Totodată prin HCJ nr. 184/2018 s-a aprobat orașului Mizil suma de 140.000 
lei cu titlu de „Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local” și prin 
HCL nr. 197/2018 , Consiliul Județean a aprobat suma de 150.000 lei în vedrea realizării în 
parteneriat a următoarelor obiective:„Dotări cu centrale termice la ambulatoriu Spitalului 
Orășenesc Sf. Filofteia Mizil” și „Dotări cu centrala termică și racordare la sistemul de 
alimentare cu energie electrică a obiectivului Școală cu 10 săli de clasă la Liceul Tehnologic 
Tase Dumitrescu și dotări cu aparate de aer condiționat, laptop-uri și televizoare la Liceul 
Teoretic Grigore Tocilescu Mizil”, pe seama surselor de venituri au fost efectuate operațiuni de 
majorare sau micșorare a creditelor bugetare conform anexelor 2 și 3 la raport, acestea fiind 
material la dosarul de ședință. 

Comisia buget – finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
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5. Proiect de hotărâre 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;  

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului  avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

Dl. Butuceanu precizează că ar trebui să se facă pe aliniamentul celorlalte balcoane. 
Dl. Rânceanu precizează că atunci când îi eliberează autorizația de construire să i se ceară 

ca lucrarea să se facă fără intervenția la structura blocului. 
Dna. Tănase precizează că aceste propuneri se vor adăuga în caietul de sarcini. 

   Se supune la vot  cu amendamentele aduse şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților aferenți salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din  cadrul familiei ocupaționale 
“Administrație“ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil și din 
serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil; 

Dl. Președinte de ședință după ce dă citire proiectului de hotărâre, solicită puncte de 
vedere. 

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Dna. Tănase precizează că în conformitate cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, au fost aprobate salariile dar fără a specifica și 
coeficienții în hotărâre.  

 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
7. 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”; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că la solicitarea celor două instituții de învățământ s-au făcut 
demersurile necesare la Consiliul Județean și a fost alocată suma de 80.000 lei și cu o contribuție 
a bugetului local de 9.000 lei. 

 Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
8. 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”. 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Primar precizează că pentru Spital a fost alocată suma de 70.000 lei și contribuția de la 
buget de 8.000 lei. 

Nefiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
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 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Alexe Ilie, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Mizil din 
data de 18.12.2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR, 
              Dl. Consilier  Alexe Ilie                                                  Tănase Loredana   
  

 
Întocmit şi redactat, azi 18.12.2018 


