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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi,  09.01.2019 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local al oraşului Mizil care 
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora  09.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

 Şedinţa a fost convocată  în termen legal de către  d-l Primar prin Dispoziţia nr. 
8/08.01.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 10.279/08.012019. 

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, 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. Banu Aurel.  
      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 a deficitului bugetului local, pe anul 
2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul 
financiar 2019; 

 
      1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă deficitului  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 în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 

legea finanțelor publice la finele anului se stabilește excedentul sau deficitul pentru anul în curs, 
astfel la Spitalul Orășenesc, deficitul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 394.832,45 lei care 
va fi acoperit definitiv din excedentul anilor anteriori și la Serviciul de Gospodărire Comunală, 
din activitatea de la cimitir, deficitul secțiunii de funcționare în sumă de 34.345,09 lei va fi 
acoperit din excedentul anilor anteriori. 

Dl. Ciobanu dorește să știe dacă diferența de execedent se raportează. 
Dna. Dinu precizează că s-au cheltuit. 
Dl. Minea dorește să știe dacă Școala nr.2 nu are venituri proprii.    
Dna. Dinu precizează că Școala nr.2 nu are autofinanțate. 
Comisia 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. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul 

financiar 2019; 
 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. 3809/2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 și în 
urma stabilirii rezultatului execuției bugetului local pe anul 2018, au fost efectuate operațiunile de 
încheiere a execuției bugetului local, ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii din sectorul administrației publice locale și a bugetelor activităților finanțate 
integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul bugetar, precum și 
stabilirea excedentului bugetar pe secțiuni este prezentat în raport astfel: excedentul secțiunii de 
funcționare la Primărie, în sumă de 134.165,49 lei se raportează în exercițiul financiar următor și 
se utilizează pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, excedentul secțiunii de dezvoltare 
este de 312.156,26 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, și pentru fiecare 
instituție este prezentat din raportul de specialitate.  

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

Dl. Radu 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. Banu Aurel, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local Mizil din 
data de 09.01.2019. 

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

 
 
 
 

Întocmit şi redactat, azi 09.01.2019 
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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  14.01.2019 în şedinţa de îndată  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. 
24/11.01.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 10734/11.01.2019. 

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. Tănase 
Loredana – Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local. 

Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Banu Aurel.  
        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 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 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. 

Dl. Minea dorește să știe cum s-a ajuns la aceste sume. 
Dl. Primar precizează că aceste modifcări au fost solicitate de către Ministerul Mediului ca 

urmare a verificărilor intreprinse de Unitatea de Management. acest proiect fiind propus spre 
finanțare prin Banca Mondială. 

Dl. Minea dorește să știe când și cum se va face rambursarea. 
Dl. Primar precizează că rambursarea se face prin Ministerul mediului fiind o investiție a 

lor. 
 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. Banu Aurel, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local Mizil din 
data de 14.01.2019. 

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

 
Întocmit şi redactat, azi 14.01.2019 
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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi,  31.01.2019 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. 
46/25.01.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 11.653/25.01.2019. 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 13 din cei 17 
consilieri  în funcţie (Dl. Banu, Dl. Irimia lipsind motivat din motive medicale, Dl. Mărgărit 
lipsind motivat fiind de gardă la Spital și Dl. Minea lipsind, fiind în concediu de odihnă). 

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 și ca invitat Dna. Toader Daniela - Director al Direcției de Asistență Socială 
Mizil. 

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Bălănescu Cristian.  
        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  următoarele proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor 
pentru închiriere teren garaj și teren module,  în orașul Mizil, pe anul 2019; Proiect de hotărâre 
privind  îndreptarea de eroare materială în conţinutul art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 103/ 
31.07.2018;  
  Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Aprobarea procesului verbal din data de 18.12.2018, 09.01.2019 și 14.01.2019 ; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea statului de funcţii, organigramei și Regulamentul 

de organizare și funcționare a Direcției de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al 
Oraşului Mizil; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților personali  
din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II al anului 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de 
asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2018 ; 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări  de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, pentru anul 2019 ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea 
cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru anul 2019; 

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

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit Postului de Jandarmi 
Mizil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova a unui spaţiu din imobilul situat în 
str. Erou Radu Nicolae, nr. 2B, Mizil; 

9. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj și teren 
module,  în orașul Mizil, pe anul 2019; 
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10. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea de eroare materială în conţinutul art. 1 al 
Hotărârii Consiliului Local nr. 103/ 31.07.2018; 

11.  Diverse. 
  Dl. Președinte trece la prezentarea primului punct şi anume: Aprobarea proceselor  verbale 

din data de 18.12.2018, 09.01.2019 și 14.01.2019; 
 Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea statului de funcţii, organigramei și 

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local al Oraşului Mizil; 

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

Dna. Toader precizează că după reorganizarea serviciului în direcție s-a solicitat Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici avizul pentru funcțiile deținute în cadrul direcției și am primit 
aviz fiind necesară și aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentul de organizare și 
funcționare și de către Consiliul Local. 

Comisia administrație publică locală, juridică 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. 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților 
personali  din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II 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 la data de 31.12.2018 sunt în plată un număr de 14 asistenți ai 
copiilor cu handicap grav, un număr de 142 de indemnizații pentru persoanele adulte cu handicap 
grav și un număr de 6 indemnizații acordate reprezentanților legali ai copiilor cu handicap grav, și 
pentru care nu sunt înregistrate restanțe la plata salariilor asistenților personali. Totodată 
precizează că asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihnă, iar pentru perioada 
concediului , Direcția de asistență are obligația de a asigura un alt însoțitor sau găzduirea într-un 
centru de tip respiro iar în Orașul Mizil nu există asemenea centre și s-a luat măsura legală de 
acordare pentru persoana cu handicap cu handicap grav a unei indemnizații echivalente cu salariu 
net al asistentului personal.  

Comisia administrație publică locală, juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de 

asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II 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 DAS Mizil există compartimentul asistenți medicali 
comunitari și mediatori sanitari care are prevăzute 4 posturi, 2asistenți medicali comunitari și 2 
mediatori sanitari, toate ocupate. Asistrnți comunitari medicali și mediatorii sanitari își desfășoară 
activitatea la cabinetele medicilor de familie din orașul Mizil. Personalul medical comunitar 
asigură, de asemenea, și permanența în perioada de caniculă la punctele de prim ajutor stabilite de 
Primărie, precum și servicii medicale la domiciliu pentru persoanele asistate social care nu se pot 
deplasa. Mediatorii sanitari asigură dezvoltarea unei relații de comunicare între autoritatea locală și 
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comunitatea rromă, participând la acțiuni punctuale. Totodată precizează că s-a încheiat protocol 
de colaborare cu Școala Sf. Nicolae, Liceul Tase Dumitrescu și Poliție în vederea monitorizării 
abandonului școlar,  altor probleme cu care se confruntă elevii și cadrele didactice. 

Dl. Iacob arată că sunt foarte multe probleme în rândul elevilor care vin din mediul rural în 
general și sistemul de învățământ nu prea are ce să facă, sunt elevicare vin la jumătatea semestrului 
care spun că a venit acum din străinatate.  

Comisia administrație publică locală, juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări  de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, pentru anul 2019 ; 

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, o invită pe Dna. 
Toader să prezinte pe scurt raportul. 

Dna. Toader precizează că în conformitate cu prevederile legislative, numărul de ore pe care 
trebuie să le presteze fiecare beneficiar de ajutor social se stabilește proporțional cu suma 
reprezentând ajutorul social cuvenit familei sau persoanei ingure de către personalul DAS. Astfel 
numărul minim de ore este de 11 ore pe lună pentru o persoană singură și de 60 ore pentru familia 
formată din 11 persoane. Beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă în folosul 
comunității sub supravegherea personalului Serviciului Public de Gospodărire Comunală și a S.C 
Salub Interserv SRL, acestea punându-le la dispoziție materialele necesare desfășurării activității, 
saci de gunoi, mături, lopeți, greble, cazmale, etc. Totodată precizează că cei care refuză 
nejustificat efectuarea orelor de muncă atrage suspendarea dreptului la ajutor social și inclusiv a 
plății. 

Comisia administrație publică locală, juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea 
cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru anul 2019; 

  Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de vedere. 
Dna. Toader precizează că Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor aparținând 

minorității rrome pentru anul 2019 a fost întocmit de către Grupul Local de Lucru și a fost întocmit 
în conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome. 

Comisia administrație publică locală, juridică 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. 

7. 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 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. 
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit Postului de Jandarmi 

Mizil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova a unui spaţiu din imobilul 
situat în str. Erou Radu Nicolae, nr. 2B, Mizil; 

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de 
vedere. 
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Dl. Iacob arată că se încheie contract de comodat pe 4 ani, și consideră că ar trebui să se 
facă pe perioada existenței postului de Jandarmi și că ar trebui specificat în contract clauza că, 
dacă interesul local o cere  contractul să poată fii reziliat și ei să fie mutați în altă locație. 

Dl. Primar precizează că este o soluție de provizorat până vom avea o clădire nouă și să 
putem muta și arhiva, pentru că clădirea actuală este într-o stare avansată de degradare. 

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj și teren 
module,  în orașul Mizil, pe anul 2019; 

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de 
vedere. 

Dl. Crăciun precizează că aceste tarife se vor indexa cu indicele de inflație conform 
comunicării Direcției de statistică și ca atare Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

Se supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi. 
la punctul diverse , Dl. Președinte de ședință dă citire referatului nr. 11.817/28.01.2019 

întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care specifică că S.C. Viorica SRL, cu sediul în orașul 
Tohani, nr.2, solicită concesionarea terenului în suprafață de 160 mp situat pe str. Aurel Vlaicu f.n, 
colț cu str. Budureasca pentru amenajarea unei parcări, și că terenul respectiv nu este înscris în 
proprietatea orașului și nici înscris în cartea funciară. 

Dl. Primar precizează că se va face o parcare ecologică, firma respectivă are deja un 
contract de finanțare cu fonduri europene și are nevoie de parcare pentru angajați. 

Domnii consilieri sunt de acord ca la ședința viitoare să fie prezentat proiect de hotărâre. 
Dl. Alexe specifică că s-a deplasat împreună cu membrii Comisiei de urbanism și cu 

salariatul de la Biroul Urbanism la Bl. 5, din str. Teilor, pentru a vedea balconul pentru care a 
solicitat concesionarea terenului, dl. Banu și a constatat că este o construcție mai veche, adică 
proprietarul actual așa a cumpărat-o, este cea mai îngrijită din zonă, este în spatele blocului și 
gardurile învecinate sunt deteriorate. Totodată precizează că în zonă mai sunt 6 astfel de 
construcții. 

Dl. Iacob precizează că domnul vrea să intre în legalitate printr-o legalitate a noastră. 
Dl. Primar precizează că dânsul așa a cumpărat, construcția este mai veche de 10 ani, el așa 

a gasit-o. 
Dl. Crăciun dorește să știe dacă celelalte balcoane au autorizații. 
Dl. Primar precizează că e posibil să aibă autrizații mai vechi, din perioada când se acordau 

mai ușor, și arată că trebuie să i se dea în concesiune pentru a intra în legalitate. 
Dna. Tănase precizează că poate îi dăm noi autorizația dar va avea probleme la ISC că îî 

trebuie expertiză tehnică și îl costă foarte mult. 
Dl. Ciobanu precizează că o să aibă probleme dacă a spart peretele. 
Dl. Iacob ridică o altă problemă privitoare la traficul din zona centrală pe str. Nicolae 

Bălcescu, se parchează, fiecare cum vrea, blochează pe ceilalți, poate ar trebui că cei de la Poliția 
Locală să stea mai mult prin zonă. 

Dl. Primar arată că nu știe unde să-i trimită mai întâi. 
Dna. Tănase aduce la cunoștiința domnilor consilieri că în Hotărârea Consiliului Local nr. 

103/2018 privind concesionarea terenului în suprafață de 17mp din str. I.L.Caragiale, s-a strecurat 
o eroare în sensul că s-a prezentat la materialele de ședință și caietul de sarcini și schița, au fost 
aptrobate dar nu a fost scis și în hotărâre ca și anexe, nr.1-schița și anexa nr.2 caietul de sarcini, și 
supune aprobării îndreptarea de eroare materială în conținutul hotărârii. 
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Domnii consiliri aprobă cu unanimitate de voturi îndreptarea de eroare materială în 
cuprinsul HCL nr.103/2018. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Bălănescu Cristian, declară închise lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local Mizil 
din data de 31.01.2019. 

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  31.01.2019 
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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,  12.02.2019 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. 
88/11.02.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 12.837/11.02.2019. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 13 din cei 17 
consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Mastragociu, Dl. Mărgărit, Dl. Militaru și Dl. Minea. 

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 și ca invitat D-șoara. Sturz Petronela- Șef Serviciu DIAMPE. 

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Butuceanu Adrian.  
        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 şi a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru investiţia ” Modernizare străzi din pământ, județul Prahova” 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/17.10.2017 
privind aprobarea  finanțării proiectului ” Modernizare străzi din pământ, județul Prahova”; 

 
  Dl. Președinte trece la prezentarea primului punct şi anume: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea  devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 
investiţia ” Modernizare străzi din pământ, județul Prahova”. 

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

D-șoara. Sturz  precizează că a fost finalizat proiectul tehnic pentru obiectivul menționat și 
devizul final de lucrări, au rămas sumele certe, situația de bază. 

Dl. Crăciun specifică că acum lucrarea se derulează pe 4 ani, și dacă s-au prins banii în 
buget. 

Dl. Primar specifică ca s-au cuprins sumele per total nu pe ani. 
Dl. Crăciun arată că având în vedere faptul că a scăzut contribuția bugetului la aproape 

jumătate este o mare realizare. 
Dl. Alexe dorește să știe cate străzi mai rămân neasfaltate. 
Dl. Primar precizează că nu poate spune cu exactitate dar teoretic aproape 4 km. 
Dl. Alexe precizează că suma va fi mai mică decât pentru celelelate străzi și poate se gasesc 

fondurile necesare și pentru cei 4 km rămași. 
Dl. Irimia precizează că de ce se fac un număr mare de străzi, dacă nu se face de la un capăt 

la altul. 
Dl. Primar precizează că nu putem să cheltuim în plus și acestea au fost cuprinse în anul 

2016, noi doar le-am actualizat. 
Dl. Stanciu dorește să știe ce vor face cei care își vor face branșamente la apă și canal sau 

gaz. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro
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Dl. Primar precizează că au fost trimise notificări pe străzi. 
Dl. Rânceanu precizează că ar trebui discutat la nivel înalt cu cei de la gaze, să le spunem ce 

avem de făcut să poată să facă branșamentele înainte de a moderniza strada. 
  Nemai fiind 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/17.10.2017 
privind aprobarea  finanțării proiectului ” Modernizare străzi din pământ, județul Prahova”; 

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

D-șoara Sturz precizează că având în vedere că s-au schimbat sumele și respectiv contribuția 
fiecărei instituții este nevoie de modificarea hotărârii privind finanțarea proiectului. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
   Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 

şedinţă, Dl. Butuceanu Adrian, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local 
Mizil din data de 12.02.2019. 

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  12.02.2019 
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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,  28.02.2019 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. 
136/22.02.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 13.886/22.02.2019. 

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 și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al 
Consiliului Local și ca invitat Dna. Dinu Daniela - Director economic la Primăria Mizil. 

Ședința fiind publică participă și cetățeni ai orașului Mizil, Dl. Minculeț Bogdan și locatari 
ai Blocului nr. 246 de pe str. Nicolae Bălcescu. 

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Butuceanu.  
        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  următoarele proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind modificarea 
statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil; Proiect de hotărâre privind 
amenajarea unei parcări pentru riveranii blocului nr.246  din str. Nicolae Bălcescu, oraşul Mizil, 
proprietatea privată a 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 2019; 
  Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 31.01.2019 și 12.02.2019 ; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2018 ale 

bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii ; 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova; 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de locuinţă  
pentru Organizaţiei PRO România - filiala Mizil pentru sediul organizaţiei; 

5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului 
în suprafaţă de 160 mp situat în Mizil, str. Aurel Vlaicu, fn; 

6. Proiect de hotărâre privind acordul pentru aprobarea contribuției din bugetul local a cotei 
de 10% din valoarea investiției pentru dotare aparatură medicală necesară Spitalului Orășenesc 
Sfânta Filofteia Mizil; 

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

8. Proiect de hotărâre privind amenajarea unei parcări pentru riveranii blocului nr.246  din 
str. Nicolae Bălcescu, oraşul Mizil, proprietatea privată a Orașului Mizil; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2019; 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro
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10. Diverse. 
 

        Dl. Președinte trece la prezentarea primului punct şi anume: Aprobarea proceselor  
verbale din data de31.01.2019 și 12.02.2019; 

 Nefiind discuţii şi completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi 
„pentru” și o abținere (Dl. Minea). 

Dna. Tănase precizează că având în vedere că Spitalul Orășenesc are nevoie de hotărârea 
Consiliului privind aprobarea finanțării pentru aparatură medicală, întrucât trevbuie să se prezinte 
la Direcția de Sănătate astăzi, propune să fie discutat proiectul de pe ordinea de zi de la punctul 6 
și anume Proiect de hotărâre privind acordul pentru aprobarea contribuției din bugetul local a cotei 
de 10% din valoarea investiției pentru dotare aparatură medicală necesară Spitalului Orășenesc 
Sfânta Filofteia Mizil; 

Dl. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care solicită puncte de vedere. 
Dl. Mărgărit precizează că anual se trimite Ministrrului sănătății o notă de fundamentare 

privind necesitatea de fonduri pentru cheltuieli de investiții de echipamente și aparatură medicală,  
și pentru aprobarea de la Minister este nevoie și de contribuția din bugetul local 

Dl. Primar precizează că valoarea investiției este de 688.000 cu TVA dar nu se vor achiziționa 
toată această aparatură, ci o parte care va avea și finanțare de la Ministerul Sănătății. 

Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre și precizează că aceste sume 
trebuiesc avute în vedere la fundamentarea bugetului local. 

Dl. Mărgărit precizează că a fost angajat medic specialist recupera, medică fizică și 
balneologie și acolo este nevoie de aparatură medicală. 

Dl. Crăciun arată că la dosar nu există raportul de specialitate al direcției economice. 
Dl. Primar precizează că vom avea obligația sa prindem cei 68.000 lei în buget. 
Dna. Dinu precizează că această sumă va fi prinsă în buget și la momentul când se vor abroba 

achiziționarea de aparatură se va prezenta și în Consiliul Local pentru aprobare. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Întrucât sunt invitați la ședință Dl. Președinte supune discuției și aprobării Consiliului 

Local,  Proiect de hotărâre privind amenajarea unei parcări pentru riveranii blocului nr.246  
din str. Nicolae Bălcescu, oraşul Mizil, proprietatea privată a Orașului Mizil; 

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

Dl. Alexe dorește să știe dacă primăria contribuie cu ceva la această amenajare. 
Dl. Primar precizează că este vorba de amenjarea unei parcări cu fondurile cetățenilor 

blocului. 
Dl. Minea dorește să știe dacă este conform PUG-ului, și dacă avem acest PUG. 
Dl. Primar precizează că avem plan urbanistic aprobat acum este la reavizare. 
Dl. Alexe precizează că dacă se întrunesc condițiile de amenajare a acestei parcări, Comisia 

de urbanism avizează favorabil proiectul  de hotărâre. 
Dna. Viceprimar arstă că acolo este un teren viran unde se depozitează gunoaie. 
Un locatar al blocului 246 precizează că este suficient loc pentru ca mașinile de pompieri 

sau salvare să poată trece pe lângă mașini.  
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2018 
ale bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii ; 
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După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, o invită pe Dna. 
Dinu să prezinte pe scurt conturile. 

Dl. Crăciun precizează că membrii comisiei s-au întâlnit și au discutat împreună cu Dna. 
Dinu aceste conturi și discuția a fost pe creșterile salariale, și acestea se datorează normei de hrană 
care este  obligatorie prin lege și ca urmare Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

Întrucât numai sunt discuții, dl. Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre și acesta a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea). 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova; 

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

Comisia pentru sănătate și învățământ  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de 
locuinţă  pentru Organizaţiei PRO România - filiala Mizil pentru sediul organizaţiei; 

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

Dna. Tănase precizează că acest spațiu a fost atribuit PSD-ului și care încă nu a venit să 
încheie contract și nici că renunță la spațiu și că în termen de 30 de zile să ne comunice opțiunea, 
și pentru acest motiv acest proiect de hotărâre se amână. 

Dl. Banu precizează că o să se rezolve până în 30 de zile. 
Dl. Președinte supune spre aprobare propunerea de amânare și se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a 

terenului în suprafaţă de 160 mp situat în Mizil, str. Aurel Vlaicu, fn; 
  Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de vedere. 

Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl. Minculeț precizează că așa cum este precizat în PUZ acest teren trebuie să fie drum. 
Dl. Primar precizează că nu este așa, acest teren este viran și a fost solicitat de o firmă să 

amenajeze o parcare pentru angajați. 
Dl. Minculeț precizează că este un teren pe care nu circulă nimeni. 
Dna. Viceprimar precizează că este un teren care nu este înscris în proprietatea orașului și 

care se va scoate la licitație pentru concesiune și poate să participe cine dorește, nu este numai 
pentru cel care face solicitarea. 

Dl. Minculeț precizează că trebuie facut spațiu verde nu parcare. 
Dna. Tănase precizează că se află la categoria curți construcții și nu se poate schimba 

destinația. 
Dl. Minculeț arată că în urmă cu doi ani a făcut solicitare pentru amenajarea drumului și nu a 

primit niciun răspuns. 
Dna. Arhitect Șef precizează că PUZ -urile pot avea valabilitate de 5 ani sau 10 ani și terenul 

are categoria și ca spațiu verde trebuie înscris întrun registru și trebuie să aibă o destinație. 
Dna. Tănase precizează că nu a fost ca spațiu verde acolo și că trebuie să se respecte 

categoria de folosință. 
Dl. Primar precizează că acum se face doar înregistrarea în patrimoniul orașului.  
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu 15 voturi „pentru” și două abțineri (Dl. Minea și Dl. Stanciu). 
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6. 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 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. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, 

de asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2019; 
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de 

vedere. 
Comisia administrație publică, juridică și respectarea drepturilor omului avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi. 
La punctul diverse , Dl. Președinte de ședință dă citire Adresei Spitalului Orășenesc Sfânta 

Filofteia prin care solicită relocarea spațiului din incinta spitalului care a fost atribuit D-nei. Achim 
Adela. 

Dl. Mărgărit precizează că acest spațiu a fost dat pentru perioadă determinată și ca este 
necesar pentru a face cabinetul de balneologie și totodată precizează că Dna. Achim funcționează 
cu două spații. 

Dl. Primar precizează că Dna. Achim a solicitat încă un spațiu de 12 mp pentru a-și putea 
muta arhiva și totodată precizează că la următoarea ședință se va face proiect pentru relocarea 
spațiului. 

Ordinea de zi a fost epuizată. 
Dl. Minculeț precizează că există în orașul nostru câteva probleme și că cea mai importantă 

este cea legată de gunoi, și că ce se poate face? 
Dl. Mărgărit precizează că pentru asta trebuie umblat la educația cetățenilor și că dacă tot s-

a ridicat această problemă poate vine și cu soluții. 
Dl. Minculeț precizează că problema a apărut din momentul când se cântărește gunoiul și 

lumea aruncă gunoiul la marginea orașului. 
Dl. Primar precizează că tariful s-a modificat la rampa de gunoi și că de la 1 ianuarie s-a 

mărit cu 30 lei pe tonă. 
Dl. Minculeț precizează că aceste gunoaie au fost depozitate pe marginea pârului și că 

primăria nu a făcut nimic. 
 Dl. Mărgărit precizează că trebuie să vină cu soluții nu cu acuzații și ca atare dumnealui se 
retrage de la ședință. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Butuceanu Adrian, declară închise lucrările şedinţei 
ordinară a Consiliului Local Mizil din data de 28.02.2019. 

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  28.02.2019 
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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,  12.03.2019 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. 
151/07.03.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 15.002/07.03.2019. 

La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 15 din cei 17 
consilieri  în funcţie lipsind Dl. Irimia întrucât avea programare la medic și Dl. Mărgărit.  

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 și ca invitat D-șoara. Sturz Petronela - Șef serviciu DIAMPE. 

Ședința fiind publică participă și cetățeni ai orașului Mizil, Dl. Minculeț Bogdan. 
Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Crăciun.  

        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 hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2017 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a 
investiţiei ”Creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, propusă 
a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Domeniul major de 
intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  

2.  Proiect de hotărâre privind redarea în administrarea Spitalului Orășenesc„Sf. Filofteia” 
Mizil,  a imobilului în  suprafata de 47,41mp, situat în orasul Mizil, str. Spitalului,  nr 21, 
proprietatea publica a orasului Mizil    

 
 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2017 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-
economici, a investiţiei ”Creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” 
Mizil”, propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  

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

D-șoara. Sturz precizează că suntem în procesul de evaluare a proiectului și a intervenit o 
schimbare a datelor strict tehnice și sunt cei aprobați de cei de la ADR sud și este nevoie de 
aprobarea Consiliului. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro
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 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 redarea în administrarea Spitalului Orășenesc„Sf. 
Filofteia” Mizil,  a imobilului în  suprafata de 47,41mp, situat în orasul Mizil, str. Spitalului,  nr 
21, proprietatea publica a orasului Mizil ;   

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. 

 Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de 
şedinţă, Dl. Crăciun Nicolai, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Mizil din data de 12.03.2019. 

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

 
Întocmit şi redactat, azi 12.03.2019 
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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, 28.03.2019 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. 
193/22.03.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 15.994/22.03.2019. 

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

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 și ca invitat Dna. Toader Daniela- Director executiv la Direcția Asistență Socială 
Mizil. 

Ședința fiind publică participă și cetățeni ai orașului Mizil, Dl. Minculeț Bogdan, Dl. 
Fulgeanu Valentin, Dl. Vlad Viorel și Dna. Badea - Președinta CAR Pensionari Mizilși Dna Pătru- 
director economic la CAR pensionari Mizil. 

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Crăciun Nicolai.  
        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  următoarele: Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Mizil și Adresa 
DAS privind cheltuielile legate de violența domestică. 
  Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel: 

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 28.02.2019 și 12.03.2019 ; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea postului 

vacant de biolog debutant din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil ; 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de locuinţă  

pentru Organizaţiei PRO România - filiala Mizil pentru sediul organizaţiei; 
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante grad superior în 

funcţii publice de grad inferior existente în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate 
al Primarului Oraşului Mizil;    

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 3 
m2, situată în Mizil, str. Cuza Vodă, nr.9, bl. 34 , sc.B, , ap. 22, parter Tarla 57, parcela Cc1851 
teren proprietate privată a oraşului Mizil; 

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a spațiului cu destinația de 
cabinet medical în suprafață de 9,45mp,  proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil) ;  

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a spațiului cu destinația 
de cabinet medical în suprafață de 16,73mp,  proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, 
str. Mihai Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil)  

8.  Proiect de hotărâre privind  scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a terenului, 
în suprafaţă de 15mp, situat în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, Tarla 30, Parcela Cc 867, teren 
proprietate privată a Oraşului Mizil în vederea construirii unui garaj metalic cu caracter provizoriu; 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro
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9. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a 
terenului în suprafaţă de 1240 mp situat în Mizil, str. Decebal, Tarla 42, parcela din A 1438, cu 
destinația de cale de acces; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Mizil; 

11. Diverse. 
         
 Întrucât la ședință participă și invitați, dl. Președinte de ședință propune ca ședința să înceapă 

cu problemele pentru care aceștia au venit la ședință. 
Dl. Fulgeanu precizează că în principal este vorba de atribuirea de suprafețe de teren prin 

hotărâri ale Consiliului Local, fie date în concesiune, fie în folosință gratuită, acestea fiind 
amplasate alipit blocurilor de locuințe și ce vrea să precizeze că aceste suprafețe ocupă  o parte 
propietatea în indiviziune a proprietarilor de apartamente așa cum rezultă din actele de proprietate, 
adică suma suprafețelor ocupate de fiecare apartament este mai mare decât strict suprafeța strict 
construită a blocului, și anume amprenta blocului, care din eroare, zice dânsul, doar aceea a fost 
intabulat fără a se ține cont de actele de proprietate și solicită să nu se mai atribuie suprafețe de 
teren alipite blocurile de locuințe până nu se clarifică această situație care în final de sjunge la o 
problemă pentru că pe măsură ce de intabulează acest drept de proprietate al fiecărui proprietar de 
apartament suma suprafețelor intabulate depășește acea suprafață adică amprenta blocului.  

Dl. Rânceanu precizează că intabularea se face individual pentru fiecare proprietar. 
Dl. Fulgeanu specifică faptul că domnii consilieri au fost duși în eroare. 
Dl. Primar consideră că planurile nu sunt eronate că sunt eliberate de OCPI și că sunt legale. 
Dl. Crăciun arată că dânsul a făcut aceste sesizări la primărie și nu a primit niciun răspuns. 
Dna. Arhitect - Șef precizează că Dl. Fulgeanu a fost la dânsa a discutat și i s-a explicat faptul 

că planurile cadastrale au fost făcute corect doar că nu i-a convenit răspunsul și din acest motiv a 
venit la ședință. 

Dl. Radu precizează că aceste sunt doar ipotetice, așa credeți dumneavoastră că sunt mai mari, 
așa spune legea și că din câte știe v-ați judecat cu cei de la CAR și cu primăria. 

Dna. Pătru specifică că sunt în litigiu cu acest domn și că din acest bloc numai cu dânsul sunt 
probleme. 

Dl. Crăciun dorește să știe dacă este vorba de cei 12mp . 
Dna. Pătru arată că este vorba de o rampă de acces.  
Dl. Primar precizează că numai Dl. Fulgeanu face reclamație, pe ceilalți locatari nu-i 

deranjează. 
Dl. Fulgeanu precizează că această rampă s-a construit pe terenul alipit de bloc care aparține 

locatarilor. 
Dl. Irimia precizează că fiind o asociație sunt obligați prin lege să aibă cale de acces pentru 

persoanele cu dizabilități. 
Dl. Fulgeanu precizează că blocul are două intrări și una ar fi putut fii amenajată cu rampă. 
Dna. Pătru precizează că tot dânsul a fost cel care s-a împotrivit pentru a putea face intrare pe 

acolo. 
Dl. Președinte de ședință îi mulțumește d-lui. Fulgeanu pentru prezență și pentru problemele 

ridicate și îi transmite că va primi și răspuns la sesizarea dânsului și trece la următoarea problemă 
de la punctul diverse și anume adresă CAR Mizil prin care solicită sprijin pentru intabularea 
suprafeței de teren de 12,74 mp. 

Dna. Tănase precizează că întâi să intabulăm acest teren și atunci ne vor spune al cui e terenul 
și ce se poate face. 
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Dl. Primar precizează că pentru acest teren s-a judecat și că Hotărârea de Consiliu a fost legală, 
doar a anulat autorizația de construcție pentru că au considerat că nu a fost în regulă expertiza 
pentru construirea rampei. 

Dl. Iacob dorește să știe dscă nu se poate da autorizație pe construcție provizorie. 
Doamnele de la CAR mulțumește domnilor consilieri pentru sprijin și părăsește sala de ședințe. 
 
Dl. Președinte de ședință dă citire punctului 10 al ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică la nivelul Orașului Mizil, după care o invită pe dna. Toader Daniela să 
precizeze în ce constă acest proiect. 

Dna. Toader specifică că în conformitate cu prevederile legii pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice suntem obligați să constiuim o echipă mobilă de intervenție în asemenea 
cazuri așa cum a prezentat și în raport, din echipa mobilă pot face parte reprezentanți ai direcțiilor 
de asistență socială, reprezentanți ai poliției locale, asistenți medicali comunitari, specialiști din 
cadrul aparatului propriu, voluntari și totodată pentru aceste activități este necesar și un mijloc de 
transport necesar intervenției în regim de urgență și acestea trebuiesc stabilite prin hotărâre a 
Consiliului Local. 
 Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi 

Dna. Toader precizează că totodată trebuiesc stabilite și cheltuielile cu aceste servicii și 
consideră că 1000 lei ar fi o sumă maximă. 

Dl. Primar arată că pentru ședința viitoare vom face un proiect de hotărâre și poate până atunci 
se va discuta și bugetul. 

Dl. Președinte de ședință supune spre aprobare primul punct al ordinii de zi și anume: 
aprobarea proceselor verbale din data de 28.02.2019 și 12.03. 2019; 

Dl. Minea ridică două problemă care consideră că nu au fost scrise corect în procesul verbal 
din data de 28.02.2019 și anume că la proiectul cu amenajarea parcării, s-a precizat că pug-ul este 
la finalizare și că la discuția cu gunoiul la punctul diverse s-a specificat de o taxă. 

Dl. Primar arată că PUG-ul este la reavizare și la partea cu gunoiul probabil s-a înteles că e 
vorba că de la 1 ianuarie s-a mărit cu 30 lei pe tonă. 

Dl. Președinte de ședință precizează că se vor face completările în procesul verbal și supune 
spre aprobare procesele verbale și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

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

Întrucât la ședință este prezentă și Dna. Arhitect, Dl. președinte de ședință solicită acordul 
domnilor consilieri pentru a discuta proiectul de hotărâre de la punctul 9, Proiect de hotărâre 
privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 1240 
mp situat în Mizil, str. Decebal, Tarla 42, parcela din A 1438, cu destinația de cale de acces; 

Dl. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care solicită puncte de vedere. 
Dl. Primar precizează că este o zonă între calea ferată și locuințele solicitanților și nu au cale 

de acces la proprietățile dânșilor. 
Dl. Iacob precizează că prin lege trebuie să aibă o cale de servitute. 
Dl. Crăciun dorește să știe dacă este îngrădită. 
Dl. Stanciu precizează că este îngrădită dar trebuie să-și ia gardul de acolo și consideră că 

trebuie înregistrată în proprietatea publică a orașului. 
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Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi „pentru” și două abțineri (Dl. Minea și Dl. 
Stanciu). 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea 

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

vedere. 
Dl. Primar dorește să mulțumească domnilor doctori pentru ceea ce face la spital, pentru că 

face față atacurilor și că mulțumește pe toată lumea și că pentru cei care fac naveta o sa le 
asigurăm o locuință. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  3.  Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de 

locuinţă  pentru Organizaţiei PRO România - filiala Mizil pentru sediul organizaţiei;  
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de 

vedere. 
Dl. Crăciun precizează că la proiectul de hotărâre trebuie adăugat un articol prin care să se 

revoce hotărârea Consiliului Local de atribuire a acestui spațiu Partidului Social Democrat, 
amendament propus de Dl. Minea. 

Totodată precizează că s-a discutat în ședința de comisie și membrii comisiei acordă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. 

Dl. Crăciun precizează că a discutat acest proiect și cu Dna. Dinu, aceasta precizându-i, 
faptul că paridul PPDD, care a avut sediul înainte aici are restanță foarte mare la bugetul local și că 
trebuie să găsim o modalitate ca acesta să fie constrâns să plătească datoriile, și consideră că ar 
trebui să se instituie o garanție. 

Dl. Butuceanu precizează că în unele contracte se specifică că pentru neplata a trei luni 
consecutive se reziliază contractul si propune se constituie o garanție pe trei luni. 

Dl. Crăciun propune ca proiectul de hotărâre să fie completat și cu acest amendament, să se 
constituie garanție egală cu chiria pe trei luni. 

Dl. Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu modificările propuse 
și acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante grad superior 
în funcţii publice de grad inferior existente 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, juridică și respectarea drepturilor omului avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 

3 m2, situată în Mizil, str. Cuza Vodă, nr.9, bl. 34 , sc.B, , ap. 22, parter Tarla 57, parcela 
Cc1851 teren proprietate privată a oraşului Mizil; 

  Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de vedere. 
Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 

consilieri şi este adoptat cu 15 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea). 
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6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a spațiului cu destinația 
de cabinet medical în suprafață de 9,47,  proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil) ; 

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

Comisia pentru urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl. Președinte de ședință precizează că la dosar Dna. Petrescu a depus o cerere prin care 

solicită o suprafață mai mare de cabinet și dorește să știe cum se aprobă, pe care dintre suprafețe. 
Dl. Primar arată că în urma discuțiilor purtate cu amândouă doamnele medic, acestea au 

solicitat inițial o suprafață și ulterior Dna. Petescu dorește să se extindă cu cabinetul și îi trebuie o 
suprafață mai mare pentru a aduce încă un medic. 

Dl. Crăciun precizează că trebuie lămurită doar suprafața pentru care se concesionează și 
consideră că se poate aproba ca și procedură. 

Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor 
consilieri cu precizarea că se va modifca doar suprafața şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a spațiului cu destinația 
de cabinet medical în suprafață de 16, 73mp,  proprietate privată a oraşului Mizil, situat în 
Mizil, str. Mihai Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil)  

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

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

consilieri  cu precizarea că se va modifica doar suprafața şi este adoptat cu unanimitate de voturi 
 8. Proiect de hotărâre privind  scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a 

terenului, în suprafaţă de 15mp, situat în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, Tarla 30, Parcela Cc 
867, teren proprietate privată a Oraşului Mizil în vederea construirii unui garaj metalic cu 
caracter provizoriu; 

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de 
vedere. 

Se supune la vot și se adoptă cu 15 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea). 
La punctul diverse , Dl. Președinte de ședință dă citire Adresei D-lui. Stanciu Atanasiu, 

consilier local prin care precizează că în urma solicitărilor unor cetățeni de etnie romă din cartierul 
NV al orașului, pentru acordarea unor terenuri pentru construirea de locuințe, propune inițierea 
unui proiect de hotărâre pentru lotizarea terenului rămas liber în zona Aerodrom. 

Dl. Primar precizează că acolo este un teren viran și că trebuie gândită foarte bine această 
problemă. 

Dl. Stanciu precizează că există acest teren și că poate fi atribuite cetățenilor. 
Dl. Primar precizează că sunt costuri foarte ridicate pentru PUD și o să încerce să facă 

aceste demersuri și îi mulțumește domnului consilier pentru demersurile sale. 
Ordinea de zi a fost epuizată. 
Dl. Minculeț dorește să știe unde se va duce molozul rezultat în urma demolării unor 

construcții. 
Dl. Primar precizează că orice deșeuri se duce, unde există o  la rampa de corespondență iar 

la gospodării se ridică de către salub. 
Dl. Minculeț precizează că pe strada Zorile dumnealui nu a văzut coșuri de gunoi. 
Dl. Vlad dorește să știe dacă există o situație clară a celor care plătesc gunoiul. 
Dl. Primar arată că sunt aproimativ 500 de gospodării care nu au contract. 
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Dl. Vlad precizează că acestea ar putea arunca gunoiul în alte părți decât cel amenajat. 
   Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Crăciun Nicolai, declară închise lucrările şedinţei ordinară 
a Consiliului Local Mizil din data de 28.03.2019. 

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

 
Întocmit şi redactat, azi  28.03.2019 



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, 23.04.2019 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.

283/17.04.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 18.054/17.04.2019.
La şedinţa ordinară a Consiliului  Local al oraşului Mizil  au fost prezenţi  14 din cei 17

consilieri  în funcţie, lipsind  Dna. Dumitru Oana - Filofteia, Dl. Mastragociu Radu și Dl. Mărgărit.
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 și ca invitat Dna. Dinu Daniela- Director economic la Primăria Orașului Mizil.

Ședința fiind publică participă și cetățeni ai orașului Mizil, Dl. Minculeț Bogdan.
 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Ciobanu Marian. 

       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 privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea apă și canalizare zona cartier Oraș Mizil”
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea procesului verbal din data de 28.03.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi bugetul

instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeţei  de teren de 18

mp, situată în Mizil, str. Blajului nr. 3-5, proprietate publică a oraşului Mizil, în vederea extinderii
spaţiului comercial;

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cheltuielilor  cu  asistența  juridică   și  asistența
medicală pentru victimele violenței domestice;

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 86/28.06.2018
prin care s-a  aprobat  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării prin licitaţie publică a
unui teren în suprafaţă de  229mp situată în Mizil,  Tarla 43,  parcela  1502/1,  teren proprietate
privată a Oraşului Mizil; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc„Sfânta
Filofteia” Mizil;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investiții “Extindere rețea apă și canalizare zona cartier Oraș Mizil”;

8. Diverse.

Dl.  Președinte  de  ședință  supune  spre  aprobare  primul  punct  al  ordinii  de  zi  și  anume:
aprobarea procesului verbal din data de 28.03. 2019;

Nefiind completări  pe  marginea acestora,  se supune la  vot şi  se aprobă cu  unanimitate  de
voturi.
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Dl. Președinte de ședință dă citire punctului 2 al ordinii de zi și anume:  Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului  local  al  oraşului  Mizil  precum şi  bugetul  instituţiilor  finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019 după care o invită pe dna. Dinu Daniela să
precizeze în ce constă acest proiect.

Dna.  Dinu  precizează  că  urmare  a  Legii  bugetului  de  stat  nr.  50/2019  pentru  aprobarea
bugetului de stat pe anul 2019, a Decizia Directorului DGRFP Prahova nr. 3997/20.03.2019  și
HCJ nr.18/2019 privind repartizarea  pe unități  adminisrativ  teritoriale  a  sumelor  defalcate  din
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019. Veniturile previzionate a se încasa în anul 2019
au fost fundamentate în baza HCL nr. 145/2018 privind nivelul impozitelor și taxelor locale și
HCL nr. 11/2019 privind tarifele pentru închiriere  prevăzute pe anul 2019. Potrivit art.6 din Legea
nr.50/ 2019 prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale  din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei
unități administrativ - teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării bugetului
de stat următoarele cote; 15% la bugetul local al județului; 60% la bugetele locale ale comunelor,
orașelor și municipiilor, iar pentru UAT Mizil au fost estimate venituri în sumă de 7931 mii lei și
17,5%  într-un  cont  distinct  deschis  pe  seama  direcției  generale  regionale  pentru  echilibrarea
bugetelor locale, astfel Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt în sumă de 40.300,70
mii lei din care venituri proprii în sumă de 15.701,52 mii lei, constituite din impozite și taxe locale
și cote defalcate din impozitul pe venit, exclusiv donații și sponsorizări, specificând că detalierea
veniturilor se regăsește în Anexa nr.1 prezentat ca material la dosarul de ședință.  Totodată Dna.
Dinu precizează că detalierea cheltuielilor pe clasificaţia funcţională şi economică au fost stabilite
în sumă totală de 40.300,70mii lei se găseşte în anexa2- la raport; cheltuielile de capital au fost
prevăzute Hotărârilor Consiliului Local, privind aprobarea necesității realizării unor obiective de
investiții  de interes local,  finanțate atât  din venituri  proprii  cât  și  cele finanțate prin PNDL și
fonduri UE se găsesc detaliate în anexa nr.3; bugetul activităților finanțate integral din venituri
proprii și subvenții pe ordonatori de credite se regasește detaliat în anexele nr. 4 (sursa E) și 5
(sursa F) toate acestea se găsesc în raport şi anexele prezentate ca material de şedinţă.   

După prezentarea D-nei. Dinu privitoare la bugetul local Dl. Președinte de ședință precizează
că a fost adus un amendament la proiectul de buget formulat de Dl. consilier Minea pe care îl și
prezintă. 

Se precizează în amendsment ca la Spitalul Orășenesc să se suuplimenteze bugetul cu suma de
200.000  lei  pentru  cheltuielile  de  funcționare,  pentru  educație  să  se  suplimenteze  cu  sumade
300.000 lei, câte 50.000 lei pentru cele două licee, 3 școli și o grădiniță pentru achiziționarea de
materiale  pentru  procesul  didactic,  și  pentru  Poliția  Locală  cu  suma  de  50.000  pentru
achiziționarea unui autoturism și cheltuieli de funcționare iar finanțarea acestor cheltuieli să se
facă prin reducerea cu 300.000 lei de la spații verzi și 250.000 lei prin reducerea cheltuielilor cu
salarile din Primărie.

Dna. Dinu face precizări referitor la amendamentele aduse de Dl. Minea și anume că spitalul
are prevăzute în buget sume utilizate din excedentul anului precedent în sumă de 2395,90 mii lei,
în anul 2019,  are contract  de finanțare pentru creșterea eficienței  energetice de 1987.7 mii  lei
partea de 2% o suportă bugetul local, și Spitalul nu a solicitat aceste sume pentru că are suficienți
bani pentru utilități.

Referitor la educație, Dna. Dinu precizează că nu s-au cerut bani pentru materiale didactice și
că din bugetul local plătim naveta, bursele toate lumea dorește dar fără sursă de finanțare.

Dl. Primar specifică faptuș că alocarea pe cap de elev este mai mare anul acesta decât anul
anterior.

2



Dna. Dinu precizează că de la deconcentrate vin pe bugetul local.
Totodată precizează că pentru achiziționarea unui autoturism la poliția locală, nu sunt fonduri.
Dl. Primar precizează că de s-au luat deja fonduri de la spații verzi, au avut 197.000 lei în 2018

și au cerut 295.000 lei și au primit 150.000 lei.
Dl. Presedinte de şedinţă solicită punct de vedere Comisiei buget – finanţe a Consiliului Local.
 Dl.  Crăciun precizează  că  împreună  cu  Dna.  Dinu și  membrii  Comisiei  buget  a  analizat

bugetul poziție cu poziție atât la cheltuieli  cât și  la venituri și  au fost scrise corect, am primit
justificările necesare și ca urmare s-a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Dl. Președintr supune la vot amendamentele propuse de Dl. Minea și cu 2 voturi „pentru” (dl.
Minea și Dl. Stanciu) și 12  voturi „împotrivă” acestea au fost respinse.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv și cu 13 voturi „pentru” și
1 vot „împotrivă” acesta este adoptat (Dl. Minea).

Dl. Minea după discuțiile purtate pe seama bugetului local, părăsește ședința specificând că
pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi nu mai dorește să participe la ședință.

 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a suprafeţei  de teren de
18 mp, situată în Mizil, str. Blajului nr. 3-5, proprietate publică a oraşului Mizil, în vederea
extinderii  spaţiului comercial;

Dl. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care solicită puncte de vedere.
Dl. Rânceanu precizează că la piață este un haos că toate spațiile sunt la Blajului 3-5 și că ar

trebui o delimitare.
Dl. Iacob specifică că se poate face o numerotare.
Dl. Rânceanu specifică că să facem o identificare a clădirilor în piață.
Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului avizează favorabil proiectu de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
     4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor cu asistența juridică  și asistența

medicală pentru victimele violenței domestice;
  După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de

vedere.
Întrucât  această  problemă  a  fost  discutată  în  ședința  anterioară,  Comisia  buget  -  finanțe

avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 86/28.06.2018
prin care s-a  aprobat   scoaterea  la  licitaţie  publică  în  vederea concesionării  prin  licitaţie
publică a unui teren în suprafaţă de 229mp 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.

Dl. Iacob precizează că ar trebui să stabilească prin hotărâre acete termene.
Dl. Primar arată că acestă suprafață o folosește de 50 de ani dar nu avea acte pe ea.
Dna. Tănase precizează că s-a omis din caietul de sarcini să e precizeze teremenul și fără

acordul Consiliului Local nu se poate ține licitația.
Dl. Crăciun precizează că s-a mai discutat aceste termene și la alte hotărâri și s-a precizat un

termen de maxim 10 ani.
Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 6.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcții  al  Spitalului
Orășenesc„Sfânta Filofteia” Mizil; 

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de vedere.
Comisia administrație publică și comisia de sănătate 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.
       7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul

de investiții “Extindere rețea apă și canalizare zona cartier Oraș Mizil”;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de

vedere.
Dl.  Primar precizează că  este vorba de o modificare  a tarifului  orar minim în domeniul

construcțiilor solicitare formulată de executantul lucrărilor, modificare potrivit legii.
Dl. Crăciun dorește să știe când se termină aceste lucrări.
Dl. Primar precizează că până la finele anului 2019 trebuie să se termine.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor

consilieri  şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul diverse , Dl. Președinte de ședință dă citire Adresei D-lui. Minculeț Bogdan prin

care propune spre analiza: propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre privind luarea unor
măsuri sporite pentru asigurarea unui climat de siguranță publică a copiilor, tinerilor din orașul
Mizil acesta fiind însoțit de semnături ale copiilor și părinților din cadrul liceelor și școlilor din
Mizil.

Dl. Minculeț precizează că în școli ar trebui mai multă implicare din partea autorităților de
poliție  jandarmerie  și  poliție  locală  în  zona  școlilor  întrucât  se  întâmplă  numeroase  hărțuiri,
tâlhării, bătăi și solicitări de taxe de protecție.

Dl. Primar dorește să știe dacă a întrebat la Poliție dacă au avut asemena cazuri și totodată
prcizează că întotdeauna există cei de la Jandarmerie care patrulează la liceul Tase Dumitrescu și
la școli, cei de la poliția locală sunt la trecerea de pietoni de la lidl, deci există implicări din partea
autorităților.

Dl. Minculeț precizează că aceste hărțuiri se fac în cadrul pauzelor, în școli.
Dl. Primar specifică faptul că a solicitat de la Poliție câte reclamații sau făcut în anul 2018 și

i s-a spus că nu a avut nicio sesizare în acest sens.
Dl.  Minculeț precizează că a făcut o sesizare la Poliție cu mulți  ani în urmă dar nu s-a

rezolvat nimc și că cei care sunt hărțuiți le este frică să spună și că trebuie să fie  în școli mai mulți
de la poliție de la jandarmerie care să se implice.

Dl. rânceanu precizează că este o lașitate din partea cetățeanului să nu se ducă să reclame un
asemeanea incident.

Dl. Radu precizează că nu se poate face  patrule, întrucât nu există atâția oameni care să
patruleze numai la școli.

Dl. Președinte de ședință precizează că Dl. Primar a luat la cunoștință de problemele ridicate
de Dl. Minculeț și va convoca pe cei implicați pentru discuții.

Dl. Iacob precizează faptul că se știe de problemele din școli, acestea au fost din totdeauna,
Poliția  Națională are atribuțiuni,  Jandarmeria are trasee special  stabilite,  există un protocol cu
Inspectoratul Școlar Județean ca să asigure ordinea în școli, exact ceea ce cere Dl. Minculeț.

Dl. Primar precizează că va invita la o ședință pe comandanți celor două instituții pentru a
discuta problemele ridicate.
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O altă problemă ridicată este adresa D-lui. Alexandru Iulian prin care solicită închirierea
unei suprafețe de teren de 2 m pentru aparatul de cafea amplasat în fața magazinului Doctor plant
în vederea închiderii cu termopan. 

Dl. Primar precizează că pentru aceste aparate este necesar ca să aibă și sursă de apă.
Dl Alexe precizează că  pentru cele aflate în interior este în regulă, iar cele de pe stradă așa

cum sunt înschise nu este în regulă.
Dl. Președinte solicită punctul de vedere al Comisiei de urbanism și membrii acesteia nu

sunt de acord precizând că aceste construcții din termopan strică aspectul orașului, sunt inestetice.
Se supune la vot și cu 12 voturi „împotrivă” și o abținere (Dl. Stanciu), solicitarea D-lui.

Alexandru se respinge. 
  Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Ciobanu Marian, declară închise lucrările şedinţei ordinară
a Consiliului Local Mizil din data de 23.04.2019.

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  23.04.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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,  09.05.2019 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.

338/07.05.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 19.033/07.05.2019.
La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 17

consilieri  în funcţie lipsind Dl. Irimia, Dl. Mărgărit, Dl. Militaru, Dl. Minea și Dl. Stoicescu. 
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.  Iacob  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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/20.06.2018
privind  aprobarea  documentației  tehnico  –  economice  (faza  SF)  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici ai  investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic
”Tase Dumitrescu” Mizil”;

    1. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/20.06.2018
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.

Dl. Primar precizează că este vorba de o modificare a numărului de elevi, o neconcordanță
între ceea ce s-a specificat în cererea de finanțare și hotărârea Consiliului Local. 

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 09.05.2019.

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 09.05.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 30.05.2019 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.

368/24.05.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 20358/24.05.2019.
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 14 din cei 17

consilieri  în funcţie, lipsind motivat Dl. Ciobanu având o programare la medic la București, Dl.
Rânceanu și Dl. Militaru și- a depus demisia.

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  și  ca invitat  Dna.  Dinu Daniela-  Director  economic la  Primăria  Orașului
Mizil și Dl. Dragnea Stelian - inspector proțecție civilă la Primăria Orașului Mizil.

Ședința fiind publică participă și cetățeni ai orașului Mizil, Dl. Minculeț Bogdan.
 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,  solicitând să fie introdus pe
ordinea de zi şi   următoarele proiecte:  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării  de
drept a mandatului de consilier local al D-lui. Militaru Valentin - Mihnea și vacantarea locului
de consilier local în Consiliul Local Mizil;privind aprobarea  încheierii Acordului de parteneriat
revizuit  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”;  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul
2019;  Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică a două spaţii comerciale,
situate în Oraşul Mizil, str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu, proprietate publică a
Oraşului  Mizil  în  vederea  desfăşurării  de  activităţi  comerciale  nealimentare;  Proiect  de
hotărâre privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
actualizați    pentru  obiectivul  de  investiții     „Construirea  unei  platforme  comunale  de
depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, județul Prahova”;  Proiect de
hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Mușat Maria  domiciliată în oraşul
Mizil, str. Slt. Erou Ionescu Gheorghe, nr. 11, judeţul Prahova;
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 23.04.2019 și 09.05.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de

apărare împotriva incendiilor pe anul 2018, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi
materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2019, a Planului de
analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil precum şi Informarea privind activităţile de
protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei investiţiilor care se regăsesc în planul
de investitii pe anul 2019 la nivelul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului
Mizil de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea unui
post cu 1/2  de normă de medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil;
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5. Proiect de hotărâre  privind înregistrarea în proprietatea  publică a Oraşului Mizil a
suprafeţei de teren de 1.749 mp ( diferență teren internat Școala nr.1) situat în Mizil, str. Mihai
Bravu,fn;

6. Proiect de hotărâre  privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie
publică de nivel superior existentă în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului Oraşului Mizil;   

7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului  de consilier
local al D-lui. Militaru Valentin - Mihnea și vacantarea locului de consilier local în Consiliul
Local Mizil;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Acordului de parteneriat revizuit 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”;

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul 2019;
10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a două spaţii comerciale,

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

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  și  a  indicatorilor
tehnico-economici  actualizați  pentru  obiectivul  de  investiții  „Construirea  unei  platforme
comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, județul Prahova”;

12.  Proiect  de  hotărâre  privind acordarea unui  ajutor  de urgenţă  d-nei.  Mușat  Maria
domiciliată în oraşul Mizil, str. Slt. Erou Ionescu Gheorghe, nr. 11, judeţul Prahova;

13. Diverse.

Dl.  Președinte de ședință supune spre aprobare primul  punct al  ordinii  de zi  și  anume:
aprobarea proceselor verbale din data de 23.04. 2019 și 09.05.2019;

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

Dl. Președinte de ședință dă citire punctului 2 al ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre
privind   aprobarea  Raportului  de  analiză  a  dotării  cu  mijloace  de  apărare  împotriva
incendiilor  pe  anul  2018,  a  Planului  pentru  asigurarea  resurselor  umane  şi  materiale
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2019, a Planului de analiza
şi  acoperire  a  riscurilor  al  Orasului  Mizil  precum  şi  Informarea  privind  activităţile  de
protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul
2018 după care îl invită pe dl. Dragnea să precizeze în ce constă acest proiect.

Dl. Dragnea precizează că la nivelul orașului Mizil există Comitelul Local pntru situații de
urgență care a luat măsuri pentru limitarea și lichidarea urmărilor unor fenomene meteorologice
periculoaseprin organizarea serviciului de permanență la sediul primăriei pe durata avertizării
meteo.  În  timpul  verii  s-au  transmis  în  teritoriu  avertizările  meteo  primite  de  la  INMH în
legătură cu temperaturile foarte ridicate și care acreat starea de disconfort termic și astfel la
nivelul primăriei s-a organizat un punct de acordarea asistenței medicale și de distribuire a apei
potabile.

Todată  precizează că începând din luna august  2017 și  până în  prezent  în  prima zi  de
miercuri a fiecărei luni, între orele  10 și 11 în toate județele țării au avut loc exerciții pentru
verificarea  funcționării  mijloacelor  de  alarmare  a  populației,  astfel  încât  să  fie  centralizate
permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare și alarmare și totodată precizează
că ar mai trebui achiziționată cea de a doua sirenă pentru a acoperi întreagă zonă a orașului. 

Dl. Iacob dorește să știe câte sirene ar trebui.
Dl. Dragnea precizează că 2 sirene ar fi suficiente.
Dl. Crăciun dorește să știe dacă au fost prinse în buget.
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Dl. Primar precizează că a fost prins o singură sirenă la primăria nouă, nu avem fonduri
suficiente și pentru a doua.

Dl. Dragnea precizează că în luna noiembrie a avut loc un exercițiu s-a simulat un incendiu
și la sala de sport s-a făcut un spital mobil.

Dl. Minculeț dorește să știe dacă hidranți din oraș sunt funcționali.
Dl. Dragnea precizează că hidranții sunt în subordinea Hidro.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei investiţiilor care se regăsesc în

planul de investitii pe anul 2019 la nivelul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al
oraşului Mizil de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Dl. Crăciun precizează că aceste lucrări sunt prinse în planul de investiții al Hidro și sunt
plătite din fonduri proprii și ca atare Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de
hotărâre.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea

unui post cu 1/2  de normă de medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta
Filofteia” Mizil;

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

Dl. Mărgărit precizează că există medicul de la ginecologie care are specializare și pe
chirurgie și dorește să ocupe acest post cu jumătate de normă.

Comisia pt sănătate și  comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de
hotărâre.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea  publică a Oraşului Mizil a

suprafeţei de teren de 1.749 mp ( diferență teren internat Școala nr.1) situat în Mizil, str.
Mihai Bravu,fn;

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

Comisia buget - finanțe și Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 6.  Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  unei  funcţii  publice  vacante  într-o

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

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de
vedere.

Dl. Minea dorește să știe dacă acest post este prins în buget pentru că la discuțiile cu
aprobarea bugetului fundamentarea s-a făcut pe posturile ocupate.

Dl. Primar precizează că e transformare de post
Dl. Minea doreșt să știe dscă există finanțare pentru acest post.
Dna. Dinu arată că este o transformare de post și se poate suplimenta, noi aprobăm doar

ocuparea postului.
Dl. Crăciun preizează că trebuia să existe și un referat al compartimentului economic.
Dl. Minea precizează că fundamentarea bugetului s-a făcut pe organigrama ocupată nu si

pe posturile vacante.
Dl. Iacob precizează că una e transformarea postului și alta e ocuparea postului..
Dl. Crăciun dorește să știe dacă există sursă de finanțare pentru acest post.
Dna. Dinu arată că nu a fost  până acum necesar acest post.
Dl. Primar precizează că este vorba de o transformare de post.
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Dl. Crăciun arată că nu iei în considerație și posturile care sunt blocate, ca și cheltuială cu
bugetul.

Dna. Dinu precizează că la momentul respectiv nu avut sursă de finanțare, până atunci n-
am urmând să suplimentăm bugetul.

Dl. Primar precizează că sunt proiecte în derulare și avem nevoie de cineva care să aibă
studii tehnice și d-aia se transformă postul.

Se  supune  la  vot  și  cu  6  voturi  „pentru”  (Dl.  Minea,  Dl.  Mărgărit,  Dl.  Radu,  Dl.
Mastragociu,  Dl.  Alexe și  Dl.  Iacob),  1 vot „împotrivă” (Dl.  Crăciun) și  7  „abțineri  (Dna.
Viceprimar, Dl. Bălănescu, Dl. Butuceanu, Dl. Banu, Dl. Stanciu, Dl. Stoicescu, Dl. Irimia)
aceta se respinge.

7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local  al  D-lui.  Militaru  Valentin  -  Mihnea  și  vacantarea  locului  de  consilier  local  în
Consiliul Local Mizil;

Se  aduce  la  cunoștiința  Consiliului  Local  de  vacantarea  postului  și  demisia  D-lui.
Militaru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Acordului de parteneriat revizuit
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”;

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care 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.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil, pe anul
2019;

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care o invită pe Dna. Dinu
să precizeze în ce constă această rectificare.

Dna.  Dinu precizează că  această  rectificare s-a  făcut ca  urmare a solicitării  Clubului
sportiv care a încasat sponsorizări în sumă de 11.370 lei și la liceul teoretic 2000 lei.

Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
 Punctul 10 de pe ordinea de zi se retrage întrucât cel care a solicitat spațiile s-a răzgândit

și numai este necesar să se scoată spațiile la licitație.
11.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea studiului  de fezabilitate și  a indicatorilor

tehnico-economici  actualizați  pentru  obiectivul  de  investiții  „Construirea  unei  platforme
comunale  de  depozitare  și  gospodărire  a  gunoiului  de  grajd  în  Orașul  Mizil,  județul
Prahova”;

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarâre după care solicită puncte de
vedere.

Dl. Minea dorește să știe dacă diferența este cuprinsă în buget.
Nefiind  exprimate  alte  puncte  de  vedere,  proiectul  de  hotărare  este  supus  votului

domnilor consilieri  şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
12.   Proiect  de  hotărâre  privind acordarea unui  ajutor  de  urgenţă  d-nei.  Mușat

Maria   domiciliată  în  oraşul  Mizil,  str.  Slt.  Erou  Ionescu  Gheorghe,  nr.  11,  judeţul
Prahova;

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

Dl. Crăciun precizează că aprobăm o sumă de 4000 lei are de unde să-i plătească.
Dna. Dinu arată că Direcția de asistență socială are articol bugetar cu ajutoare de urgență.
Dl. Primar propune o sumă de 5000 lei, întrucât cheltuielile sunt destul de mari.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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La punctul diverse , Dl. Președinte de ședință dă citire Referatului D-lui. Elisei prin care
aduce la cunoștință cerea d-lui.  Costache care solicită cumpărarea terenului în suprafață de
97,70 mp situat pe str. B-dul. Gării f.n.

Dl. Stanciu precizează că este o construcție provizorie care se află în zonade siguranță a
unității militare.

Se supune la vot cererea de cumpărare și cu uanimitate de voturi aceasta se respinge.
Un alt  punct la  Diverse este  și  adresa Liceului  Teoretic Grigore  Tocilescu prin care

propune a se atribui titlul de „Cetățeni de onoare ai orașului Mizil”, cătorva personalități ale
învățământului mizilean.

Dl. Crăciun precizează că ar trebui să avem un regulament de acordare a acestor calități.
Dl. președinte de ședință dă citire Raportului de specilitate al D-lui. Jugănaru Adrian -

Arhitect șef  prin care aduce la cunoștință că Dl. Sîrbulescu Sorin dorește atribuirea unui teren
în zona Han pentru construirea unei troițe din fonduri proprii.

Domnii consilieri sunt de acord cu atribuirea terenului.
Dna. Tănase precizează că ar trebuie un aviz de amplasament.
O altă  problemă ridicată  la  punctul  diverse  este  și  Raportul  de  specialitate  al  D-lui.

Jugănaru prin care aduce la cunoștiință că urmare a cererilor unor cetățeni din zona Voinicelu
care solicită construirea de garaje pe latura de sud a terenului de sport.

Dl. Crăciun precizează că este singura parcare din zonă și nu se poate să fie stricată, e
frumos amenajată.

Domnii consilieri cu unanimitate de voturi au respns solicitarea de construire de garaje,
menționând că este frumos amenajat și să rămână parcare.
  Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Iacob Dan, declară închise lucrările şedinţei ordinară a
Consiliului Local Mizil din data de 30.05.2019.

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  30.05.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 10.06.2019 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.

411/07.06.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 21.321/07.06.2019.
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 16

consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Irimia, Dl. Mărgărit,  Dl. Rânceanu și Dl. Stanciu.
La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negraru Silviu – Călin, și dna. Panait

Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului  Local,  Dna. Tănase Loredana - Secretarul
Orașului Mizil fiind în concediu de odihnă și ca invitat Dna. Sturz Petronela - Sef Serviciu
DIAMPE la Primăria Orașului Mizil .

 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, solicitând să fie introdus pe
ordinea de zi  și  următorul proiect  de hotărâre:  Proiect de hotărâre privind  acordarea unei
diplome  și  a  unui  premiu  cu  ocazia  împlinirii  vârstei  de  100  de  ani,  domnului  Bozianu
Gheorghe , veteran de război;
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea devizului  general  actualizat  și  a  principalilor
indicatori  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții  „Reabilitarea,  modernizarea,
extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  HCL  nr.  94/28.06.2018  privind  aprobarea
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit
nr. 5, Oraș Mizil”  și a cheltuielilor legate de proiect.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unei  diplome  și  a  unui  premiu  cu  ocazia
împlinirii vârstei de 100 de ani, domnului Bozianu Gheorghe , veteran de război;

Dl. Președinte de ședință dă citire punctului 1 al ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „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. Crăciun precizează că este vorba de o actualizare a salariilor, dumnealui a verificat este
la C-M de la 7.37 în 11,40%  este o diferență de 29.000 lei, și ca urmare Comisia buget -
finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 94/28.06.2018 privind aprobarea

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

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Dl. Crăciun precizează că fiind vorba de buget nu avem de la Direcția economică un raport
de specialitate.
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Dl. Primar precizează că nu va fi angajată nicio cheltuială pe anul 2019 și pentru fiecare
investiție se vor găsi surse de finanțare, vom avea consiliul județean ca sprijin.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unei  diplome  și  a  unui  premiu  cu  ocazia
împlinirii vârstei de 100 de ani, domnului Bozianu Gheorghe , veteran de război;

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

Dl.  Crăciun  precizează  că  ar  trebui  să  existe  o  hotărâre  de  consiliu  pentru  aceste
evenimente.

Dl. Primar precizează că sunt cazuri izolate și putem să dăm hotărâre pentru fiecare în
parte.

Dl. Iacob propune o sumă de 1000 de lei.
Dl. Ciobanu propune ca suma să fie măcar salariu minim pe economie.
Dl. Crăciun propune ca suma acordată ca premiu să fie de 2000 lei. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

  
Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Mastragociu Radu, declară închise lucrările şedinţei de

îndată a Consiliului Local Mizil din data de 10.06.2019.
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  10.06.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 27.06.2019 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.

436/21.06.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 22193/21.06.2019.
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 14 din cei 17

consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Bălănescu fiind în concediu, Dl. Ciobanu, și Dl. Stoicescu fiind
în concediu.

La şedinţă au participat  de drept,  Dl.  Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna.  Tănase
Loredana  -  Secretarul  Orașului  Mizil,  dna.  Panait  Victoria  Violeta  –  consilier  juridic  al
Consiliului  Local,  și  ca  invitat  Dna.  Sturz  Petronela  -  Sef  Serviciu  DIAMPE  la  Primăria
Orașului Mizil.

La ședință participă și membrii familiilor Croitoru și Stoican din str. Nicolae Bălcescu și
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 introdus pe
ordinea de zi  și  următoarele proiecte de hotărâre:  Proiect  de hotărâre aprobarea Listei  de
investiții a Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil;  Proiect de hotărâre privind închirierea
prin  licitaţie  publică  a  două  spaţii  comerciale,  situate  în  Oraşul  Mizil,  str.  Blajului,  f.n,
construcţii cu caracter provizoriu, proprietate publică a Oraşului Mizil în vederea desfăşurării
de  activităţi  comerciale  nealimentare;  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  „Registrului
Local  al  Spațiilor  Verzi  pentru  orașul  Mizil”;  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea
Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de
atribuire a locuințelor sociale; Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali  în
Comisia de analizare a solicitărilor de locuințe sociale și în Comisia de analiză a contestațiilor
depuse constiuite conform „Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză
și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale”; 
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 30.05.2019 și 10.06.2019 ;
2. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier  al  D-lui.  Manolache

Corneliu în Consiliul Local al orașului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de
candidaţi ale  Partidului Social Democrat la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului
Mizil din 5.06.2016 ;

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

4. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  schimbării  sediului  Direcției  de  Asistență
Socială Mizil în  spațiul  situat în Mizil, str. Blajului, nr.5A,  proprietatea publică a Orașului
Mizil;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte
licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 131 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, fn, Tarla 81, parcela Cc476;
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6. Proiect  de hotărâre privind scoaterea la  licitație  publică în vederea concesionării  a
suprafeţei de teren de 150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Horia, nr.16B;

7. Proiect  de hotărâre privind scoaterea la  licitație  publică în vederea concesionării  a
suprafeţei de teren de 150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Horia, nr.18;

8. Proiect  de hotărâre privind scoaterea la  licitație  publică în vederea concesionării  a
suprafeţei de teren de 150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Horia, nr.18;

9. Proiect de hotărâre aprobarea Listei de investiții a Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia”
Mizil; 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a două spaţii comerciale,
situate în Oraşul Mizil, str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu, proprietate publică a
Oraşului Mizil în vederea desfăşurării de activităţi comerciale nealimentare;

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  „Registrului  Local  al  Spațiilor  Verzi  pentru
orașul Mizil”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și
criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale;

13.Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali  în Comisia de analizare a
solicitărilor  de  locuințe  sociale  și  în  Comisia  de  analiză  a  contestațiilor  depuse  constiuite
conform „Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a
cererilor de atribuire a locuințelor sociale”; 

14.  Diverse.

Întrucât  la  ședință  sunt  și  invitați,  dl.  președinte  propune  ca  ședința  să  înceapă  cu
problemele pentru care aceștia au venit în ședință.

Dl. Primar precizează că este vorba de mai multe familii care locuiesc pe str. Nicolae
Bălcescu într-un imobil din care vor fi evacuați.

Dl. Stoican precizează că ar dori ca fiecare familie să primească 150mp.
Dl.  Primar  precizează  că  trebuie  găsită  o  soluție  pentru  că  are  termen  de  3  luni  să

elibereze imobilul, și inițial ne gândisem la un teren în zona Dalas dar terenul respectiv are
destinația de piață și nu se poate atribui și alte variantă ar fi în cartier.

Dl. Croitoru precizează că nu dorește în cartier având în vedere că toată viața au stat
aproape de centru nu dorește în cartier, iar zona din Dalas era foarte bine.

Dl. Primar precizează că terenul respectiv are destinația de piață așa este prins în PUZ iar
pentru schimbarea destinației durează cel puțin 2 ani.

Dl. Croitoru specifică faptul că a cerut un loc de casă pentru că proprietarul are hotărâre
de evacuare și că trebuie să dăm 25.000 Euro dacă vrem să stam acolo și nu dorește sub nicio
formă un loc în cartier.

Dl. Primar arată că o altă posibilitate ar fi ca alocăm o parte din terenul de la Tarom sa-l
atribuim acestor familii.

Dl. Stoican arată că dorește să li se dea locul care l-a avut și la dat la stat, a ajuns în
situația din 1984 și că nu dorește să ajungă în cartier.

Dl. Primar precizează că la Tarom nu este în cartier și că ar fi o locație foarte bună și
după ședință să meargă să vadă locația.

Dl. Iacob precizează că terenul din zona HAN a fost prins în PUZ cu piață, cu școală și
grădiniță.

Dl.  Alexe arată că trebuie găsită  soluție,  să fie înțelegere și trebuie văzut locul de la
Tarom, și că trebuie găsită calea cea mai ușoară și mai rapidă.
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Invitații mulțumește domnilor consilieri pentru înțelegere și părăsește sala de ședință.

Dl.  Președinte de ședință supune spre aprobare primul  punct al  ordinii  de zi  și  anume:
aprobarea proceselor verbale din data de 30.05.2019 și 10.06.2019 .

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

Dl. Președinte de ședință dă citire punctului 1 al ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Manolache Corneliu în Consiliul Local al
orașului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de candidaţi ale  Partidului Social
Democrat la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016 ;

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

Comisia  de  validare  după  verificarea  documentelor  validează  mandatul  de  consilier,
invitându-l pe Dl. Manolache Corneliu să depună jurământul.

Dl.Manolache 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 modificarea statului  de  funcţii  al
Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Dl. Mărgărit precizează că este vorba modificarea statului de funcții pentru posturile de
infirmieră pentru a scoate la concurs aceste posturi, o infirmieră iese la pensie și alta și-a depus
demisia.

Comisia de sănătate și comisia de administrație publică avizează favorabil de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
4.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  schimbării  sediului  Direcției  de  Asistență

Socială Mizil în  spațiul  situat în Mizil, str. Blajului, nr.5A,  proprietatea publică a Orașului
Mizil;

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

Nemai fiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor
consilieri şi este adoptat 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 131 mp, teren proprietate privată
a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, fn, Tarla 81, parcela Cc476;
  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 și se aprobă cu 13 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea).
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a

suprafeţei de teren de 150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Horia, nr.16B;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

consilieri şi este adoptat cu 13 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea).
7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a

suprafeţei de teren de 150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Horia, nr.18;

3



Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

consilieri şi este adoptat cu  13 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea).
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a

suprafeţei de teren de 150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Horia, nr.18;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

consilieri şi este adoptat cu 13 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea).
9.  Proiect  de  hotărâre  aprobarea  Listei  de  investiții  a  Spitalului  Orășenesc  „Sf.

Filofteia” Mizil; 

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

Dl Mărgărit precizează că se vor face niște investiții și avem nevoie de aprobare pentru
aceasta.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
10.  Proiect  de  hotărâre  privind  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  două  spaţii

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

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Banu precizează că prețul a fost stabilit print-o hotărâre din anul 2012.
Dl.  Primar  precizează  că  este  pentru  aprobarea  prețului  minim de  la  care  se  pornește

licitația.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi pentru

orașul Mizil”;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-șoara Sturz precizează că s-au inventariat toți pomi din oraș și toate spațiile verzi.
Nemai fiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor

consilieri şi este adoptat cu  13 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea).
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea

și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale;

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

D-șoara Sturz precizează că  având în vedere finalizarea lucrărilor la blocul de locuințe
sociale,  pentru atribuirea acestor locuințe este o procedură cerută de lege și am facut acest
Regulament cadru și care trebuie aprobat de consiliu.

Dl.  Minea  propune  amânarea  acestui  proiect  pentru  o  ședință  viitoare,  întrucât  trebuie
studiat mai aprofundat dat fiind că a fost transmis cu o zi înaintea ședinței.
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Dl.Președinte  supune  la  vot  propunerea  d-lui.  Minea  privind  amânarea  proiectului  de
hotărâre și cu 8 voturi„pentru” (Dl. Minea, Dl. Stanciu, Dl. Irimia, Dl. Butuceanu, Dl. Banu,
Dl.  Manolache,  Dl.  Iacob,  Dl.  Mastragociu)  și  6  voturi  „împotrivă”  (Dna.  Viceprimar,  Dl.
Alexe,  Dl.  Mărgărit,  Dl.Rânceanu,  Dl.  Radu,  Dl.  Crăciun),  proiectul  de  hotărâre privind
aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a
cererilor de atribuire a locuințelor sociale se amână pentru ședința viitoare.

Dl. Președinte dă citire proiectului de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali
în  Comisia  de  analizare  a  solicitărilor  de  locuințe  sociale  și  în  Comisia  de  analiză  a
contestațiilor  depuse constiuite  conform „Regulamentului   privind cadrul,  modalitatea  și
criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale”,  după care
solicită puncte de vedere.

D-șoara Sturz precizează că având în vedere că proiectul cu aprobarea Regulamentului s-a
amânat, nominalizarea se va face când se discută și Regulamentul. 

Dl. Președinte de ședință supune la vot propunerea de amânare și aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi.

Dl. Minea dorește să știe dacă la salub s-a introdus plata defalcată TVA.
Dna. Dinu precizează că a fost introdus de anul trecut, chiar au avut restanta la plata TVA.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Radu Eduard, declară închise lucrările şedinţei ordinare

a Consiliului Local Mizil din data de 27.06.2019.
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 27.06.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 10.07.2019 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil care

îşi desfăşoară lucrările începând cu ora  16.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Şedinţa  a  fost  convocată   în  termen  legal  de  către   d-l  Primar  prin  Dispoziţia  nr.

477/09.07.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 23.255/09.07.2019.
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 11 din cei 17

consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Irimia internat în spital,  Dl. Mastragociu fiind în concediu, Dl.
Mărgărit fiind de gardă la spital, Dl. Minea, Dl. Radu, Dl. Stanciu.

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

 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 și următoarele proiecte de hotărâre:  Proiect de hotărâre aprobarea modificării
Listei de investiții a Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil;  Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2019 la S.C. MERENDA PRIM S.R.L
Mizil;  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 în zona cartier - oraș Mizil”;  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public al Oraşului Mizil în domeniul privat al acestuia a  terenului în suprafață de 4022,23 mp
situat în Mizil, str. Bradului, nr.17
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  de  avizare  a  lucrărilor  de
intervenție D.A.L.I.  şi  a indicatorilor  tehnico-economici a  investiţiei  ”Modernizare străzi  în
localitatea Mizil, jud. Prahova”.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului  privind cadrul,  modalitatea și
criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale;

3. Proiect  privind  nominalizarea  consilierilor  locali   în  Comisia  de  analizare  a
solicitărilor  de  locuințe  sociale  și  în  Comisia  de  analiză  a  contestațiilor  depuse  constiuite
conform „Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a
cererilor de atribuire a locuințelor sociale” ;

4. Proiect de hotărâre aprobarea modificării Listei de investiții a Spitalului Orășenesc „Sf.
Filofteia” Mizil; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. MERENDA PRIM S.R.L Mizil;

6. 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 în zona cartier - oraș Mizil”;

7. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  public  al  Oraşului  Mizil  în
domeniul privat al acestuia a  terenului în suprafață de 4022,23 mp situat în Mizil, str. Bradului,
nr.17.
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1.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea documentaţiei  de  avizare  a lucrărilor  de
intervenție D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici a investiţiei ”Modernizare străzi în
localitatea Mizil, jud. Prahova”.

 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 și se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și

criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale;
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de

vedere.
Dl. Primar precizează că Dl. Mastragociu a transmis amendamente la Regulament care au

fost transmise odată cu materialele și câteva sunt corecte și ar dori să fie discutate.
D-șoara. Sturz precizează că Regulamentul are un cadru general și poate fi modificat.
Dna. Viceprimar precizează că strict să fie selectat să i se facă un istoric .
Dl. președinte de ședință supune spre discuție fiecare articol propus a fi modificat.

-  Art. 7 Reformulare articol, respectiv „La desemnarea persoanelor ce vor beneficia de 
închirierea locuințelor sociale, au prioritate, prin acumularea unui număr cat mai mare de 
puncte, conform anexei, următoarele categorii” 
Introducerea unei noi condiții la punctul 1, respectiv au prioritate persoanele evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate, „dacă cunosc situația de mai puțin de un an” . 
domnii consilieri au fost de acord.
- Art. 10.  Punctul 5 este identic cu punctul 8, respectiv mențiunea despre condițiile de locuit.
Stare  de  sănătate  pare  o condiție  discriminatorie.  La condiția  Locul  de  muncă propun a fi
specificat în mod expres și a fi acordat punctaj pentru persoanele care se încadrează pe un post
în Mizil venind dintr-o localitate ce se află la mai mult de 35 de km și care urmează a presta
servicii într-un post cu impact social mare (doctor, polițist,  pompier, etc.). În acest sens, se
presupune modificarea art. 14 ce prevede necesitatea unei vechimi de 1 an a domiciliului pe
raza orașului, în sensul de a excepta persoanele arătate mai sus. domnii consilieri au fost de
acord fără condiția cu locul de muncă.

Dl. Primar precizează că vor fi 3 locuințe pentru situații de necesitate. 
Apoi, pentru art. 16 nu au fost de acord, art.18 rămâne neschimbat, și nici art. următoare

propuse a fi modificate nu sunt aprobate. 
Dl.  Președinte  precizează  că  au  fost  modificate  doar  art.  7,art.10  celelalte  articole  ale

regulamentului rămân neschimbate.
Nemai fiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor

consilieri cu modificările propuse și discutate şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
3.  Proiect  privind  nominalizarea  consilierilor  locali   în  Comisia  de  analizare  a

solicitărilor de locuințe sociale și în Comisia de analiză a contestațiilor depuse constiuite
conform „Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a
cererilor de atribuire a locuințelor sociale” ;
  După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de
vedere.

Dl. Iacob consideră că din aceste comisii nu ar trebui să facă parte și consilieri, este mult
mai bine să fie doar angajați ai executivului.

Dl. Primar consideră că trebuie să facă parte și consilieri locali și propune ca din fiecare
grup politic să fie câte un reprezentant și întrucât nu sunt prezenți toți membrii Consiliului local
propune amânarea pentru ședința ordinară. 

Se supune la vot propunerea de amânare și se aprobă cu unanimitate .
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4. Proiect de hotărâre aprobarea modificării Listei de investiții a Spitalului Orășenesc
„Sf. Filofteia” Mizil; 

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Dl. Crăciun precizează că lista a fost defalcată pe categorii de bunuri, nemodificându-se
suma per total.

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

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

la S.C. MERENDA PRIM S.R.L Mizil;
Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de

vedere.
Nemai fiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
6. 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 în zona cartier - oraș Mizil”;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

Întrucât nu sunt prezenți decât 11 consilieri și nu se întrunește cvorumul necear pentru
discuția și aprobarea punctului nr.7, proiectul de hotărâre se amână pentru ședința viitoare.

Totodată Dna. Tănase propune ca să fie trecut din public în privat doar suprafața de 700
mp din suprafața de 4022 și trebuie o justificare temeinică pentru acest proiect.

Dl. Primar precizează că așa cum s-a discutat și în ședința anterioară este vorba de cei care
vor fi evacuați din imobilul de pe str. Nicolae Bălcescu și trebuie să le asigurăm o locuință și
cel mai oportun este acest teren.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu, declară închise lucrările
şedinţei se îndată a Consiliului Local Mizil din data de 10.07.2019.

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 10.07.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 31.07.2019 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.

494/25.07.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.24.542/25.07.2019
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 14 din cei 17

consilieri  în funcţie,  lipsind Dna. Dumitru Oana - Filofteia, Dl.  Mărgărit  fiind de gardă la
Spitalul Orășenesc și Dl. Stoicescu fiind la programat pentru analize la București.

La  şedinţă  au  participat  de  drept,  Dl.  Primar  –  Negraru  Silviu  –  Călin,  dna.  Panait
Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului Local.

La ședință mai participă și Dl. Minculeț Bogdan ,cetățean al orașului Mizil.
 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 și următoarele proiecte de hotărâre:  Proiect de hotărâre privind înființarea  la
nivelul  oraşului  Mizil  a  Grupului  de  lucru  local  (G.L.L)   pentru  asigurarea  implementării
Strategiei  de  incluziune a  cetățenilor  români  aparținând minorității  romilor  pentru  perioada
2019-2020;  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru
obiectivul  de  investiții  “Modernizare  străzi  de  pământ  în  orașul  Mizil,  județul  Prahova”;
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Oraşului Mizil în domeniul privat
al acestuia a  terenului în suprafață de 700 mp situat în Mizil, str. Bradului, nr.17.
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 27.06.2019 și 10.07.2019 ;
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   nominalizarea  consilierilor  locali   în  Comisia  de
analizare  a solicitărilor  de  locuințe sociale și  în  Comisia de  analiză  a contestațiilor  depuse
constiuite  conform  „Regulamentului   privind  cadrul,  modalitatea  și  criteriile  de  analiză  și
soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale” ;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și tipului apartamentelor care vor
avea statut de locuințe de necesitate din blocul de locuințe sociale cu 30 de apartamente din
orașul Mizil;

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

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a
suprafeţei de teren de 184mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Bradului nr.33;

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte
licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 18 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Blajului, nr.3-5;

8. Proiect de hotărâre privind înființarea  la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru
local (G.L.L)  pentru asigurarea implementării  Strategiei de incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității romilor pentru perioada 2019-2020;
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investiții “Modernizare străzi de pământ în orașul Mizil, județul Prahova”;

10. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  public  al  Oraşului  Mizil  în
domeniul privat al acestuia a  terenului în suprafață de 700 mp situat în Mizil, str. Bradului,
nr.17.

11. Diverse.

Dl.  Președinte de ședință supune spre aprobare primul  punct al  ordinii  de zi  și  anume:
aprobarea proceselor verbale din data de 27.06.2019 și 10.07.2019 .

Nefiind  completări  pe  marginea  acestora,  se  supune  la  vot  şi  se  aprobă  cu  13 voturi
„pentru” și o abținere (dl. Minea).

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;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  nominalizarea  consilierilor  locali   în  Comisia  de

analizare a solicitărilor de locuințe sociale și în Comisia de analiză a contestațiilor depuse
constiuite conform „Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și
soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale” ;

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

Dl. Primar propune ca din partea grupului politic care-l conduce, ca dl. Rânceanu să facă
parte din comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și Dl. Mastragociu să facă parte
din comisia de  analiză a contestațiilor .

Dl. Stanciu propune din partea grupului ALDE, ca Dl. Butuceanu să facă parte din comisia
de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și Dl. Stanciu să facă parte din comisia de  analiză a
contestațiilor .

Întrucât Dl. Banu nu face propuneri din partea grupului PSD, Dl. Rânceanu președintele de
ședință, propune ca din comisia  de analiză a solicitărilor de locuințe sociale să facă parte Dl.
Manolache și Dl. Crăciun să fie în comisia comisia de  analiză a contestațiilor.

Întrucât numai sunt alte propuneri, Dl. Președinte reamintește componența comisiilor, în
Comisia de analizare a solicitărilor de locuințe sociale: Dl.  Rânceanu, Dl. Butuceanu și Dl.
Manolache și în Comisia de analiză a contestațiilor depuse constiuite conform „Regulamentului
privind  cadrul,  modalitatea  și  criteriile  de  analiză  și  soluționare  a  cererilor  de  atribuire  a
locuințelor sociale” Dl. Mastragociu, Dl. Stanciu și Dl. Crăciun și supune la vot propunerile,
adoptate cu unanimitate de voturi.

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

       4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și tipului apartamentelor care
vor avea statut de locuințe de necesitate din blocul de locuințe sociale cu 30 de apartamente
din orașul Mizil;
  După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de
vedere.

Dl.  Crăciun consideră că nu există un cadru legal pentru aceste locuințe și că trebuie
stabilit un Regulament pentru acordarea locuințelor de necesitate și propune amânarea acestui
proiect de hotărâre.

Dl. Primar precizează că în blocul de locuințe sociale  trebuie să existe asemena locuințe
pentru anumite cazuri urgente.
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Dl. Crăciun precizează că trebuie puțin mai analizat acest proiect că din Legea nr. 114 nu
reiese clar că trebuie să avem aceste locuințe de necesitate.

Dl.  Primar  este  de  acord  cu  propunerea  D-lui.  Crăciun  și  propune  amânarea  acestui
proiect.

Se supune la vot amânarea proiectului și se aprobă cu unanimitate de voturi.
5.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcţii  al  Spitalului

Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de

vedere.
Comisia pt sănătate și  comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de

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

consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a

suprafeţei de teren de 184mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Bradului nr.33;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

consilieri şi este adoptat cu 13 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea).
7.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preţului  minim evaluat,  de  la  care  se

porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 18 mp, teren proprietate
privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Blajului, nr.3-5;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Comisia buget - finanțeavizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Minea precizează că în raportul de evaluare sunt multe erori și consideră că un teren nu

este mai valoros 
Dl. Crăciun precizează că este un raport de la un expert autorizat și fiind o licitație publică

prețul poate ajunge și la 50 de euro.
Nemai fiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor

consilieri şi este adoptat cu 13 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (Dl. Minea).
8. Proiect de hotărâre  privind înființarea  la nivelul oraşului Mizil a Grupului de

lucru local (G.L.L)  pentru asigurarea implementării Strategiei de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității romilor pentru perioada 2019-2020;

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

Dl Minea dorește să știe ce a intervenit de la ultima hotărâre aprobată.
Dl.  Primar precizează că este vorba de actualizarea comisiei  în care s-au cooptat  mai

multe instituții ale statului, școlile, inspectoratul și din acest motiv s-a solicitat o noua hotărâre.
Dna. Panait precizează că în anexa la hotărâre există componența Grupului și din cadrul

acestuia trebuie să facă parte și 2 consilieri locali și solicită propuneri.
Întrucât domnii consilieri nu fac propuneri, dl. președinte de ședință dorește să facă parte

din grup și mai propune și pe dl. Iacob, propuneri cu care domnii consilieri au fost de acord.
Comisia pt sănătate și  comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de

hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul
de investiții “Modernizare străzi de pământ în orașul Mizil, județul Prahova”;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Comisia buget finanțe  avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Oraşului Mizil în
domeniul privat al acestuia a  terenului în suprafață de 700 mp situat în Mizil, str. Bradului,
nr.17.

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

consilieri  şi  este  adoptat  cu 12 voturi  „pentru” și  o  abținere  (Dl.  Minea)și  un consilier  nu
participă la vot (Dl. Mastragociu este avocatul persoanelor evacuate din str. N. Bălcescu nr.12-
14).

La punctul Diverse se prezintă informarea poliției privind sinteza activităților desfășurate
de către lucrătorii Poliției Orașului Mizil în primele 6 luni ale anului.

Dl. Crăciun precizează că s-a citit informarea a fost transmis la materialele de ședință dar
era mai important dacă se prezenta de Șeful Poliției sau de un reprezentant al poliției.

Dl. Primar precizează că la următoarea informare o să-l chemăm și pe dl. comandant.

Un alt punct prezentat la punctul diverse este referatul nr.22.167/21.06.2019 întocmit de
Dna. Dinu Daniela prin care precizează că urmare a solicitărilor de acordare de ajutoare de
urgență persoanelor afectate în urma calamităților naturale și in urma incendiilor.

Dl. Crăciun precizează că are dreptul să ceară aceste ajutoare pentru calamități naturale
dar faptul că nu avem bani pe sursă.

Dl. Primar arată că la următoarea rectificare bugetară nu putem să discutăm de ajutoare.

Dl. Crăciun precizează că se acordă ajutoare pentru anumite cazuri sociale.

Dl. Crăciun precizează că Direcția economică a punctat bine că pentru cei aflați la bloc
vor primi de la asociația de proprietari.

O altă problemă o ridică Dl. Consilier Radu Eduard care specifică faptul că a fost acordat
un ajutor de urgență în sumă de 5000 lei pentru care am fost păcăliți, întrucât a luat foc un
acoperis a unei anexe gospodărești.

Dl. Primar precizează că a luat foc un acoperis și că a solicitat și o mașină de la SPGC
pentru a ridica resturile și că s-a făcut proiectul în baza unei anchete sociale care s-a deplasat la
fata locului, nu crede că am fost înșelați, s-au dat pentru ca avea nevoie.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu, declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 31.07.2019.

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 31.07.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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ROMÂNIA
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 16.09.2019 în şedinţa extraordinară 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.

734/12.09.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.27.772/12.09.2019
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 10 din cei 17

consilieri  în funcţie, lipsind Dl. Banu, Dl. Crăciun, Dl. Iacob, Dl. Irimia, Dl. Manolache, Dl.
Mărgărit și Dl. Stoicescu .

La şedinţă au participat  de drept,  Dl.  Primar – Negraru Silviu – Călin, Dna.  Tănase
Loredana - Secretarul Orașului, dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al Consiliului
Local și ca invitat Dna. Dinu Daniela - Director economic la Primăria Orașului Mizil.

 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, solicitând să fie introdus pe
ordinea de zi  și  următoarele proiecte de hotărâre:  Proiect de hotărâre privind organizarea
manifestărilor prilejuite de ”Serbările Toamnei Mizilene”, Ediția a XVI-a.
 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 2019;
2.Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a
Orasului Mizil.

3.Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de ”Serbările Toamnei
Mizilene”, Ediția a XVI-a;

        1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe
anul 2019;

Dl. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre,  după care solicită punctul de
vedere al D-nei. Dinu Daniela.

Dna. Dinu precizează că în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 și Fisa cu sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat care cuprinde indicatorii aprobați conform Deciziei directorului
DGRFP Prahova   și  s-a  aprobat  orașului  Mizil  suma de  3214 mii  lei,  sume repartizate  în
trimestrul III 2019, astfel au fost analizate și dimunuate veniturile proprii cu suma de824.85 mii
lei, majorarea cu suma 1827,38 mii lei subvenții, din care suma 345,90 mii lei finanțarea PNDL
și suma 1481,48 mii lei în plus prin dispoziția nr. 493/2019 s-a aprobat majorarea bugetului
local cu suma de 400.000 lei suma alocată în baza parteneriatului cu Consiliul Județean. pe
seama  veniturilor  bugetului  local  ,  au  fost  prevăzute  credite  bugetare  pr  capitole,
subcapitole,titluri,  articole  bugetare,  pe  secțiuni  conform anexelor  2  și  2.1  și  la  solicitorile
ordonatorilor de credite anexate la raport.

Dl. Minea dorește să știe ce înseamnă venituri nefiscale.
Dna. Dinu precizează că sunt veniturile din amenzi, concesiuni și chirii sunt debite.
Dl. Minea dorește să știe ce înseamnă îmbrăminți asfaltice, unde se vor face.
Dna. Dinu precizează că este vorba de aleile din Str. CuzaVodă  și asfaltarea celor 4 străzi.
Dl. Minea dorește să știe care este baza legală pentru cei 80.000 lei pentru serbări.
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Dna. Dinu precizează că baza legală este hotărârea consiliului care se va da la momentul
încheierii parteneriatului.

Dl. Minea precizează că pentru acestă sumă trebuie să existe hotărâre de consiliu.
Dl. Radu dorește să știe dacă anul trecut au fost prevăzute aceste sume în aceleași condiții.
Dna. Dinu precizează că s-a făcut la momentul încheierii parteneriatului, dar se poate ca să

avem prevedere în buget și mai înainte de parteneriat.
Dl. Primar precizează că niciodată nu s-a cheltuit fără aprobarea consiliului Local.
Dl. Minea consideră necesar că trebuie această hotărâre de consiliu. 
Dl. Președinte de ședință propune să se inițieze un proiect de hotărâre privind organizarea

serbărilor toamnei la Mizil precum și includerea în buget a sumei de bani, propunere aprobată
cu unanimitae de voturi.

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  organizarea  manifestărilor  prilejuite  de
”Serbările Toamnei Mizilene”, Ediția a XVI-a și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

local pe anul 2019 și se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii

de  anulare  a  accesoriilor  aferente  obligațiilor  bugetare  principale  restante  la  data  de
31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-
teritorială a Orasului Mizil.

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

Dna. Dinu precizează că în conformitate cu art.32 din OG nr. 6/2019  privind instituirea
unor facilități fiscale, obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 mai mari sau mai mici de 1
milion de lei datorate bugetelor locale, consiliul local stabilește procedura de aordare a acetor
facilități.

Dl. Minea dorește să știe despre ce sume este vorba.
Dna. Dinu precizează că există 1399 persoane fizice, cu 946.700 lei la care 701.261 lei

majorării,  iar  la  persoane  juridice  sunt  48  și  este  vorba  de  3.666.706  din  care  276.447
accesoriile din acestea 90% sunt în insolvență.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. Bălănescu precizează că la trecerea de pietoni de pe DN ar trebui să se facă o cerere

pentru semaforizare.
Dl. Primar precizează că se va face o ședință a comisiei rutiere și se va discuta.
Dl. Rânceanu ar dori să știe dacă mai există foișoare pentru că ar fi nevoie de unul în

curtea spitalului.
Dl. Primar specifică faptul că Spitalul urmeazăsă intre în construcții, renovări și după se va

lua în callcul și această propunere.
Dna. Tănase precizează că s-a primit de la Ministerul Sănătății aviz pentru ca Dna. Ispas

Dana să facă gardă la pediatrie și pentru șrdința viitoare să se inițieze proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Mastragociu Radu, declară închise lucrările şedinţei

extraordinare a Consiliului Local Mizil din data de 16.09.2019.

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 16.09.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 30.09.2019 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.

768/24.09.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.28.436/24.09.2019
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 - Marcela Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic
al Consiliului Local.

La ședință  mai  participă  și  Dl.  Minculeț  Bogdan,  Dl.  Vlad Viorel,  Dl.  Mușat  Sorin
cetățeni ai orașului Mizil, precum și Dl. Roșu Leonard - Manager al Spitalului orășenesc Mizil.

 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, solicitând să fie introduse pe
ordinea de zi și următoarele proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgență d-nei.  Ion Ioana domiciliată în Mizil,  str.  Fefelei,  nr.22,  județul  Prahova;
Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii  organizatorice a Spitalului  Orăşenesc “
Sfânta Filofteia” Mizil, judeţul Prahova;
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 31.07.2019, 09.09.2019 și 16.09.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în linia de gardă specialitatea pediatrie,

pe  perioadă  determinată,  a  D-nei.  Dr.  Dana  Ispas,  medic  specialist,  specialitatea  boli
infecțioase, la Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil; 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui
post vacant  de farmacist Șef în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil; 

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

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului   privind  activitatea  asistenților
personali  din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul I al anului
2019;

6. 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 2019 – 2020;

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de
11 m2,  situată  în  Mizil,  str.  Mihail  Kogălniceanu,  nr.8,Bl.4,ap.4 teren proprietate  privată  a
oraşului Mizil;

8. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilității  contractelor  de  concesiune
încheiate între Orașul Mizil și cabinetele medicale pentru spațiile situate în Mizil, str. Mihai
Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil);

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită  a terenului în suprafață de
20 mp, situat pe DE 577 la limita județului Buzău pentru amplasarea Semnalului de intrare în
județ către Consiliul Județean Prahova;
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10.Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  ajutor  de  urgență  d-nei.  Ion  Ioana
domiciliată în Mizil, str. Fefelei, nr.22, județul Prahova;

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

12. Diverse.

Dl.  Președinte de ședință supune spre aprobare primul  punct al  ordinii  de zi  și  anume:
aprobarea proceselor verbale din data de 31.07.2019, 09.09.2019 și 16.09.2019 .

Dl. Minea precizează că în procesul verbal din data de 09.09.2019 a fost menționat greșit
faptul că pe dl. Vasilcoiu l-a invitat să ia cuvântul dl. președinte de ședință și nu dumnealui, și
consideră necesar modificarea procesului verbal.

Dl. președinte de ședință precizează că s-a luat act de solicitarea d-lui. consilier și supune la
vot procesele verbale cu amendamentele aduse şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în linia de gardă specialitatea
pediatrie, pe perioadă determinată, a D-nei. Dr. Dana Ispas, medic specialist, specialitatea
boli infecțioase, la Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil; 

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Comisia pt sănătate și  comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de
hotărâre.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării concursului pentru ocuparea

unui post vacant  de farmacist Șef în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de

vedere.
Comisia pt sănătate și  comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de

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

consilieri şi este adoptat 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 pt sănătate și  comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de
hotărâre.

Se supune la vot amânarea proiectului și se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților

personali   din cadrul  Direcției  de  Asistență Socială Mizil   desfășurată în semestrul  I  al
anului 2019;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Comisia pt sănătate și  comisia pt administrație publică avizează favorabil proiectul de
hotărâre.

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

6.  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 2019 – 2020;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.
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Dl. Președinte de ședință precizează că ar trebui să rămână cam aceiași membrii, întrucât
cunosc probleme din școli.

Dna. Tănase precizează că singura modificare ar fi doar în locul D-lui. Militaru în comisia
CEAC la Liceul Tehnologic va fi Dl. Manolache.

Nemaifiind 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 11 m2, situată în Mizil, str. Mihail Kogălniceanu, nr.8,Bl.4,ap.4 teren proprietate
privată a oraşului Mizil;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

consilieri şi este adoptat cu 16 voturi „pentru” și o abținere (Dl. Minea).
8.  Proiect  de  hotărâre privind prelungirea valabilității  contractelor  de  concesiune

încheiate între Orașul Mizil și cabinetele medicale pentru spațiile situate în Mizil, str. Mihai
Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil);

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 și se aprobă cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită  a terenului în suprafață
de 20 mp, situat pe DE 577 la limita județului Buzău pentru amplasarea Semnalului de
intrare în județ către Consiliul Județean Prahova;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

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

10. Proiect de hotărâre  privind  acordarea unui ajutor de urgență d-nei. Ion Ioana
domiciliată în Mizil, str. Fefelei, nr.22, județul Prahova;

Dl.  președinte de ședință dă citire proiectului  de hotărâre,  după care solicită puncte de
vedere.

Dl. Mastragociu precizează că este vorba de un caz de incendiere și se presupune că ar fi
fost pus și că se cere în instanță un raport de expertiză și consideră că acest proiect ar trebui
amânat.

Dl. Iacob precizează că poate ar trebui intervenit poate are nevoie bani pentru a reconstrui.
Dl. Crăciun propune amânarea acestui proiect până când acesta se va soluționa în instanță.
Dl.  Președinte de  ședință  supune la  vot  propunerea și  este aprobată cu unanimitate  de

voturi.
       11. Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii organizatorice a Spitalului

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

vedere.
Dl. Roșu precizează că este vorba de o modificare în cadrul secției de medicină internă

vor fi 3 paturi pentru recuperare ,medicină fizică și balneologie.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

La  punctul  Diverse  se  prezintă  Raportul  de  specialitate  al  D-lui.  Jugănaru  Adrian  -
Arhitect  șef,  referitor  la  cereea D-nei  Ghețe  Viorica,  Director  al  Liceului  Tehnologic  Tase
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Dumitrescu prin care solicită atribuirea terenului în suprafață de 70 mp pentru amenajarea unui
teren de sport.

Dl. Iacob precizează că acest teren din punct de vedere juridic este în propietatea orașului
și trebuie transmis în administrare, așa cum sunt și celelalte imobile.

Dl. președinte de ședință precizează că se va iniția proiect după intabularea terenului.

Totla punctul Diverse, Dl. președinte dă citire adresei Liceului Teoretic Grigore Tocilescu
prin care solicită aprobare pentru desființarea cabinetului stomatologic din cadrul Liceului.

Dl. Primar specifică faptul că acest cabinet nu are aviz de la DSP și că acesta se va muta
în cadrul Școlii Sf. Maria.

Dl. Mărgărit precizează că trebuie să aibă contract cu un medic pediatru.

Dl. Primar precizează că cei de la DSP spun că la un număr de 300 deelevi ai nevoie de
cabinet medical iar cei de la ARACIP cere să ai cabinet când vin pt acreditare.

Se supune la vot cererea celor două instituții de învățământ și se aprobă cu unanimitate de
voturi.

Dl. Mastragociu, președintele de ședință, dă citire adresei Poliției Orașului Mizil prin care
solicită sprijin privind alocarea și instalarea tablei necesare acoperiri garajului auto.

Dl. Iacob dorește să știe dacă este legal ca primăria să acorde acest sprijin.

Dna. Tănase precizează faptul că este legal întrucât imobilul este proprietatea publică a
orașului.

Dl.  Președinte de ședință,  supune la vot solicitarea Poliție și cu unanimitate de voturi
aceasta se aprobă.

Dl.  Președinte de ședință dă citire Raportului  de specialitate întocmit de Dl.  Jugănaru
Adrian - Arhitect șef prin care aduce la cunoștință cererea D-lui. Radu Gheorghe care solicită
concesionarea terenului în suprafață de 16 mp situat în Mizil. Str. Mihai Bravu,f.n pe care se
află o construcție metalică de 5 mp ,iar terenul aferent construcției este închiriat d-lui. Radu
Gheorghe.

Dl. Crăciun precizează că ar fi indicat că dacă lângă dânsul se mai află tot concesiune, s-
ar putea face acest lucru, să fie pe o perioadă scurtă de 5 ani.

Dl. Primar precizează că lângă terenul solicitat nu este concesiune, este cumpărat terenul
respectiv.

După  alte  discuții,  domnii  consilieri  au  considerat  că  ar  fi  mai  bine  să  rămână  în
continuare cu chirie fără concesiune.

Dl. Mastragociu, președintele de ședință, dă citire raportului de specialitate întocmit de Dl
Arhitect șef prin care propune amenajarea unui număr de 53 de locuri de parcare în curtea
interioară a blocurilor din str. Blajului.

Dl.  Rânceanu precizează că până acum nu existau probleme cu parcarea, iar acum au
început discuții și certuri.

Dl. Mărgărit dorește să știe câte cereri sunt pentru parcare.

Dl. Primar precizează că sunt 52 de cereri.

Dl. Radu precizează că ar putea să rămână așa cum este curte interioară.

Dl. Primar precizează că au fost reclamații că sunt  care au și garaje, și că el nu avea loc
seara unde să parcheze.
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Dl. Mărgărit propune să se amenajeze parcarea și să se înțeleagă între ei, așa cum au facut
și până acum.

Dl. Președinte de ședință supune  spre aprobare  propunerea ca să se amenajeze parcarea
dar fără atribuirea locurilor de parcare, să ramăna așa cum esteși se aprobă cu 16 voturi pentru
și o abținere (Dl. Crăciun).

O altă problemă ridicată la punctul diverse este și referatul D-lui. Elisei Constantin care
supune discuției Consiliului Local cererea D-Lui. Stoica Vasile prin care solicită închirierea
terenului în suprafață de 6 mp pt amplasarea unui chioșc termopan pe o perioadă de 11zile,
pentru comercializare articole pirotehnice.

Dl. Rânceanu precizează că aceste articole se vând doar în perioada anului nou.

Dl. Primar precicează că se va face pentru perioada respectivă.

Domnii consilieri aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea d-lui. Stoica.

Dl. Roșu prezintă domnilor consilieri o problemă a spitalului precizând că sunt 4 medici
de  la  București  ,  dânșii  solicitând  niște  facilități  prin  acordarea  de  stimulente  din  partea
Consiliului Local pentru decontarea navetei.

Dl. Primar arată că dacă ar exista această posibilitate am atrage cât mai mulți medici, să-i
ținem aici.

Dl. Iacob preizează că la profesori există prevedere legală pentru decontarea navetei.

Dl.  Roșu precizează că  există  prevederi  în  lege  că  ar  putea  fi  prinse  la  cheltuieli  de
personal.

Dl. Crăciun precizează că pentru la anul când se va aproba bugetul, dacă se poate acorda
aceste stimulente.

Dna. Tănase precizează că acestea trebuiesc prinse în bugetul spitalului.

Dl. Președinte de ședință precizează referitor la petiția d-lui. Minculeț că în conformitate
cu ordonanța guvernului nr.57/2019 invitații pot lua cuvântul doar cu aprobarea președintelui
de ședință și pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Mastragociu Radu, declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 30.09.2019.

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 30.09.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 31.10.2019 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.

848/25.10.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.31.016/25.10.2019
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 16 consilieri din

cei 17 aflați în funcţie, lipsind motivat Dl. Mastragociu fiind bolnav.
La şedinţă au  participat  de drept,  Dl.  Primar – Negraru Silviu – Călin,  Dna. Tănase

Loredana - Marcela Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic
al Consiliului Local.

La ședință mai participă și Dl. Minculeț Bogdan, Dl. Vlad Viorel, cetățeni ai orașului
Mizil, reprezentante ale E-Romnja, precum și Dna. Dinu, Director economic, Dna. Toader -
director  la DAS, și Dl. Roșu Leonard - Manager al Spitalului orășenesc Mizil.

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl. Manolache Corneliu.
       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  și  următoarele  proiecte  de  hotărâre: Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea
structurii  organizatorice  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  orașului  Mizil  și  a
serviciilor  publice  aflate  în  subordinea   Consiliului  Local  al  Orașului  Mizil;  Proiect  de
hotărâre privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  cu  indicatorii  tehnico-  economici  și
Devizul de lucrări privind construire platformă beton armat, amplasare, construcție, reabilitare
și  modernizare  ansamblu  containere  cu  destinația  birouri  și  arhivă  în  incinta  Spitalului
orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil;  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  deplasării  în
Siracusa - Catania a Primarului Oraşului Mizil.
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea procesului verbal din data de 30.09.2019;
2. Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier

local al D-lui. Minea Claudiu - Remus și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local
Mizil; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al D-nei. Niță Ancuța -
Alexandra în Consiliul Local al orașului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele
de  candidaţi  ale  Partidului  Național  Țărănesc  Creștin  Democrat  la  alegerile  locale,  pentru
Consiliul Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016 ;

4. Proiect  de hotărâre privind scoaterea la  licitație  publică  în vederea  concesionării  a
suprafeţei de teren de 206mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.
Traian Vuia, nr.17;

5. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  ajutor  de  urgenţă  d-nei.  Ion  Ioana
domiciliată în oraşul Mizil, str. Fefelei, nr. 22, judeţul Prahova;

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea investiției  și  indicatorii  tehnico-economici  ai
investiției  “Construire trotuar și sistem de evacuare ape pluviale pe DJ 100H,str. Fefelei, oraș
Mizil“ ;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii și organizarea concursului
pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul  Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe anul 2019;
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9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  structurii  organizatorice  pentru  aparatul  de
specialitate al Primarului orașului Mizil și a serviciilor publice aflate în subordinea  Consiliului
Local al Orașului Mizil;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-
economici  și  Devizul  de  lucrări  privind  construire  platformă  beton  armat,  amplasare,
construcție,  reabilitare  și modernizare  ansamblu containere  cu destinația  birouri  și arhivă în
incinta Spitalului orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Siracusa - Catania a Primarului
Oraşului Mizil;

12. Diverse.

Dl.  Președinte  de ședință supune spre aprobare  primul  punct  al  ordinii  de zi  și  anume:
aprobarea procesului verbal din data de 30.09.2019 .

Nefiind  completări  pe  marginea  acestora,  se  supune  la  vot  şi  se  aprobă  cu  13 voturi
„pentru” și o abținere (dna. Niță).

       2.Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al D-lui. Minea Claudiu - Remus și vacantarea locului de consilier local în
Consiliul Local Mizil; 

  Se aduce la cunoștiința Consiliului Local de vacantarea postului și demisia D-lui. Minea. 

3.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al D-nei. Niță Ancuța -
Alexandra în  Consiliul  Local  al  orașului  Mizil,  în  condiţiile  legii,   consilier  supleant  pe
listele de candidaţi ale Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat la alegerile locale,
pentru Consiliul Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016 ;

Dl. Președinte de ședință dă citire punctului  3 al ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier al D-nei. Niță Ancuța Alexandra în Consiliul Local al
orașului  Mizil,  în  condiţiile  legii,   consilier  supleant  pe listele  de candidaţi  ale   Partidului
Național  Țărănesc  Creștin  Democrat  la  alegerile  locale,  pentru  Consiliul  Local  al  Oraşului
Mizil din 5.06.2016 ;

Dna. Secretar precizează că întrucât PNȚCD a prezentat și susținut mandatul de consilier
al D-nei.Niță, prezintă Comisiei de validare documentele necesare pentru validarea mandatului.

Comisia  de  validare  după  verificarea  documentelor  validează  mandatul  de  consilier,
invitând-o pe Dna. Niță Ancuța să depună jurământul.

Dna. Niță depune jurământul, pe care-l citește în fața domnilor consilieri.
După  depunerea  jurământului,   Dl.  Președinte  de  ședință  propune  ca  să  fie  dicutat

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil.
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de

vedere.
Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Crăciun precizează că s-a analizat și discutat acest proiect  în cadrul comisiei împreună

cu dna. Dinu și așa cum se prezintă și in raport este vorba că a reparizată orașului Mizil suma
de 450.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a fost diminuată
cu suma de 340.200 lei din vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii
de dezvoltare. 

Dl. Primar precizează că poate există vreo posibilitate prin care să-i putem ține pe medici
aproape să dăm o anumită sumă, anumite stimulente.

Dna. Dinu precizează că este vorba de stimulente care sunt prin legea 95/2006 și pe care
trebuie să le propuneți ca și instituție.

Dl.  Roșu precizează că de 6 luni  tot  se discută și  că să fie  ca un stimulent  din partea
Consiliului Local și s-a gândit la o sumă de 400 de lei pe lună.
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Dna.  Dinu  precizează  că  aceste  propuneri  trebuiesc  scrise  și  transmise  către  primar  și
atunci vom discuta modalitatea și suma. 

Nemai fiind exprimate alte  puncte de vedere,  proiectul  de hotărare este  supus votului
domnilor consilieri şi este adoptat cu 15 voturi „pentru” și o abținere (Dna. Niță).

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării
a suprafeţei de teren de 206mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil,
str. Traian Vuia, nr.17;
  După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de
vedere.

Comisia pt urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi „pentru” și o abținere

(Dna. Niță).
5.  Proiect  de hotărâre  privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei.  Ion Ioana

domiciliată în oraşul Mizil, str. Fefelei, nr. 22, judeţul Prahova;
Dl. președinte  de ședință dă citire  proiectului  de hotărâre,  după care solicită  puncte de

vedere.
Dl. Primar precizează că a trimis pe cineva acolo să vadă situația și doamna locuiește într-o

cameră și banii îi sunt necesari.
Dl.  Stanciu  precizează că a  fost  la  locuința  respectivă și  după  ce a  discutat  și  a  văzut

imobilul a constatat că focul nu a fost pus intenționat așa cum se zice.
Dna.  Toader  precizează  că  baza  legală  pentru  acordarea  ajutoarelor  de  urgență  există,

art.25.  din  Legea  nr.416/2001  și  că  așa  cum reiese  și  din  procesul  verbal  al  pompierilor
incendiul a pornit de la un scurt circuit și că imobilul fiind imposibil de locuit.

Dl. Crăciun precizează că această sumă de bani să aibă destinația pentru care i se dă și
Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Alexe specifică faptul că poate există posibilitatea ca la SPGC să fie ajutată.
Dl. Crăciun propune ca suma de 5000 lei să fie alocată, sumă care s-a mai dat și la alte

persoane în asemenea situații.
Dl. Radu precizează că având în vedere că suntem la acest subiect dorește să precizeze că

la proiectul anterior de acordare a unui ajutor de urgență, acesta face obiectul unei plângeri
penale și precizează că bani au fost acordați perfect legal.

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și indicatorii tehnico-economici ai
investiției  “Construire trotuar și sistem de evacuare ape pluviale pe DJ 100H,str. Fefelei,
oraș Mizil“ ;

Dl. președinte  de ședință dă citire  proiectului  de hotărâre,  după care solicită  puncte de
vedere.

Dl. Primar precizează că suma este prinsă în buget.
Dl. Bălănescu dorește să știe pe ce perioadă va fi proiectul.
Dl. Primar precizează că va fi de 6 luni și va fi pe tronsonul de est.
Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nemaifiind  exprimate  alte  puncte  de  vedere,  proiectul  de  hotărare  este  supus  votului

domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
7.   Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcţii  și  organizarea

concursului pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul  Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta
Filofteia” Mizil;

Dl. președinte  de ședință dă citire  proiectului  de hotărâre,  după care solicită  puncte de
vedere.

Comisia dadministrație publică și comisia pentru sănătate  avizează favorabil proiectul de
hotărâre.
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Nemai fiind exprimate puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.

Întrucât  punctul  8  s-a  discutat,  dl.  președinte  trece  la  discutarea  punctului  9  și  anume
Proiect de hotărâre structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al Primarului
orașului Mizil  și a serviciilor publice aflate în subordinea  Consiliului  Local al  Orașului
Mizil;

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

Dna. Tănase precizează că avm obligația ca în 120 de zile de la publicarea în Monitorul
oficial  a Codului  administrativ să aprobăm organigrama și  statul  de funcții  al  aparatului  de
specialitate al Primarului Orașului Mizil.

Comisia buget - finanțe și Comisia de administrație publică avizează favorabil proiectul
de hotărâre.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

10.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  cu  indicatorii
tehnico-  economici  și  Devizul  de  lucrări  privind  construire  platformă  beton  armat,
amplasare, construcție, reabilitare și modernizare ansamblu containere cu destinația birouri
și arhivă în incinta Spitalului orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;

Dl. președinte  de ședință dă citire  proiectului  de hotărâre,  după care solicită  puncte de
vedere.

Comisia  buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Crăciun precizează faptul că în hotărâre ar trebui să fie scrisă și valoarea investiției.
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi „pentru” și o abținere (dl. Rânceanu).

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Siracusa - Catania a Primarului
Oraşului Mizil;

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

Dl. Primar precizează că în calitate de membru al Agenției pentru eficiență Energetică a
fost invitat în Italia pentru a vizita o centrală solară termică.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul Diverse se prezintă Adresa Comisiei Orășenești pentru circulație care prezintă
propunerile discutate în cadrul comisiei urmând ca după ce vine avizul de la Poliția națională să
fie prezentate ca și proiect de hotărâre.

Dl. Ciobanu precizează că toate propunerile trebuiesc făcute în scris.

Dl. Roșu precizează că ar trebui ca la intrarea în incinta Spitalului să fie oprirea interzisă
că masina de salvare să aibă acces mai ușor .

O altă problemă la punctul diverse este și referatul întocmit de Dl. Elisei Constantin prin
care prezintă cererea D-lui. Duca pentru închirierea unui teren pentru amplasare unei rulote cu
caracter comercial, dl. președinte solicitând puncte de vedere.

Dl. Primar precizează că este o societate care va primi fonduri prin proiectul Start Up si
dorește un teren pentru amplasrea unei rulote cu caracter comercial, va face pentru multiplicat
chei.

Tot la punctul diverse se prezintă si referatl Clubului sportiv prin care solicită anularea
taxei de închiriere la sala de sport.
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Dl. Crăciun precizează că aceasta se va discuta pentru taxele și impozitele locale pe anul
2020.

Domnii consilieri fiind de acord cu anularea acestei taxe.

Dna  Tănase  precizează  că  având  în  vedere  că  Dna.  Niță  a  depus  jurământul  și  este
membru al Consiliului local propune ca Dna Niță să fie numită în Comisia buget - finanțe în
locul d-lui. Minea.

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea hotărârii privind constituirea Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local.

Totodată Dna. Tănase precizează că având în vedere solicitarea Școlii Sf. Maria ca în
Consiliul de administrație al școlii să fie numiți doi membrii ai Consiliului Local și nu unul aș
cum s-a aprobat, solicitând prouneri.

Dl. Iacob dorește să facă parte din Consiliul de administrație al Școlii Sf. Maria.

Se  supune  la  vot  propunerea  ca  dl.  Iacob  să  fie  reprezentantul  Consiliului  Local  în
Consiliul de administrație al Școlii Sf. Maria Mizil, și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Dl. Manolache Corneliu, declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 31.10.2019.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,
      Dl. Consilier  Manolache Corneliu                                                Tănase Loredana  
 

Întocmit şi redactat, azi 31.10.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 22.11.2019 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil care

îşi desfăşoară lucrările începând cu ora  12.00  în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Şedinţa  a  fost  convocată   în  termen  legal  de  către   d-l  Primar  prin  Dispoziţia  nr.

906/20.11.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.33.030/20.11.2019
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 11 consilieri din

cei 17 aflați în funcţie.
La şedinţă au  participat  de drept,  Dl.  Primar – Negraru Silviu – Călin,  Dna. Tănase

Loredana - Marcela Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic
al Consiliului Local.

La ședință mai participă și Dl. Minculeț Bogdan cetățean al orașului Mizil, D-șoara Sturz
Petronela - Șef Serviciu DIAMPE.

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dna. Niță Ancuța - Alexandra.
       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  Studiului  de  oportunitate  a  proiectului
„Reabilitare,  extindere si dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului
Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Reabilitare, extindere și dotare
infrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”
Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de proiect .

 
Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  oportunitate  a  proiectului

„Reabilitare,  extindere si dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului
Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil”;

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

Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Crăciun precizează că aproape 1.000.000 lei sunt cheltuielile din bugetul local.
Dl.  Primar  precizează  că  această  extindere  a  fost  o  găselniță  pentru  reabilitarea,

Ambulatoriului în cadrul Spitalului, o clădire nouă.
Dl. Roșu specifică faptul că poate se găsește o găselniță și pentru Pediatrie ca prin alte

fonduri să putem reabilita și clădirea respectivă.
Dl. Alexe dorește să știe dacă vor fi și dotări.
Dl. Roșu precizează că dotările sunt incluse.
Dl. Primar precizează că poate se vor găsi fonduri și pentru pediatrie dar faptul că acele

cabinete  se vor  muta  va fi  un avantaj  pentru  pediatrie,  vor  fi  create  alte  condiții  și  pentru
padiatrie, dar cel mai stringent este găsirea unui medic pediatru.

Dl. Roșu precizează că gardele sunt asigurate de Dna. Mihai, Dna. Roth, Dna. Negru și
Dna. Ispas și ne0ar mai trebui un medic ca aceste garde să funcționeze normal.

Nemai fiind exprimate alte  puncte de vedere,  proiectul  de hotărare este  supus votului
domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
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Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Reabilitare, extindere și dotare
infrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”
Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de proiect .

Dna. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care solicită puncte de
vedere.

Comisia  buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Doamna preşedinte de şedinţă, Niță Ancuța - Alexandra, declară închise lucrările şedinţei
de îndată a Consiliului Local Mizil din data de 22.11.2019.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   SECRETAR,
      Dna. Consilier  Niță Ancuța- Alexandra                                                Tănase Loredana
 

Întocmit şi redactat, azi 22.11.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 28.11.2019 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.

917/22.11.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.33.170/22.11.2019
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 15 consilieri din

cei 17 aflați în funcţie, lipsind motivat Dl. Irimia fiind bolnav și Dl. Rânceanu.
La şedinţă au  participat  de drept,  Dl.  Primar – Negraru Silviu – Călin,  Dna. Tănase

Loredana - Marcela Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic
al Consiliului Local.

La ședință mai participă și Dl. Minculeț Bogdan, Andrei Ștefăniță, Andrei Adrian, Dna.
Ionescu Violeta, Dna. Toma Aurica cetățeni ai orașului Mizil, precum și Dna. Dinu, Director
economic, Dna. Leonte - Șef Serviciu impozite și taxe.

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dna. Niță Ancuța.
       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  și  următoarele  proiecte  de  hotărâre: Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea
modificării Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil; Proiect de hotărâre
privind   modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  100/22.11.2019  privind  aprobarea
proiectului   „Reabilitare,  extindere  și  dotare  infrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul
Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil,  județul  Prahova”  și  a  cheltuielilor  legate  de
proiect; Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită  a terenului în suprafață de
70 mp, situat în Mizil, Tarla 29, parcela Cc 850 pentru amenajarea unui teren de sport către
Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu;
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea procesului verbal din data de 31.10.2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte

licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 184 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr. 33;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte
licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 150 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18,nr. cadastral 23039;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte
licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 150 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18,nr. cadastral 23040;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte
licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 150 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.16B, nr. cadastral 23051;

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte
licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 11 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  Mihail Kogălniceanu, nr.8, bl.4, ap.4 ;

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;
8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  Listei  de  investiții  a  Spitalului

Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil; 
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9. Proiect  de  hotărâre  privind   modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
100/22.11.2019  privind aprobarea proiectului   „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură
Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”
și a cheltuielilor legate de proiect;

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită  a terenului în suprafață de
70 mp, situat în Mizil, Tarla 29, parcela Cc 850 pentru amenajarea unui teren de sport către
Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu;

11. Diverse.

Dna. Președinte de ședință supune spre aprobare primul punct al ordinii de zi și anume:
aprobarea procesului verbal din data de 31.10.2019 , precum și procesul verbal al ședinței din
22.11.2019.

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

Întrucât  la ședință participă și  invitati,  dna.  președinte propune să înceapă ședința  cu
invitații. 

Dl.Andrei ridică o problemă referitoare la gunoiul și pământul care se aruncă pe malul
pârâului Istău, precizând că dl. Ene aduce pământ și îl pune pe marginea malului și că atunci
când va venii pârâul mare îi va inunda și că trebuiesc luate măsuri.

Dl. Primar precizează că a mai purtat această dicuție cu Dl.  Andrei și că se vor face
demersuri, a direcționat petiția către compartimentul de mediu și că se vor lua măsuri.

Domnii și doamnele de pe str. Fefelei mulțumește domnilor consilieri și părăsește sala de
ședință. 

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preţului  minim  evaluat,  de  la  care  se
porneşte  licitaţia  în  vederea  concesionării  terenului   în  suprafaţă  de  184  mp,  teren
proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr. 33;

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

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  preţului  minim  evaluat,  de  la  care  se

porneşte  licitaţia  în  vederea  concesionării  terenului   în  suprafaţă  de  150  mp,  teren
proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18,nr. cadastral 23039;

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

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.
4.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  preţului  minim  evaluat,  de  la  care  se

porneşte  licitaţia  în  vederea  concesionării  terenului   în  suprafaţă  de  150  mp,  teren
proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18,nr. cadastral 23040;

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

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  aprobarea  preţului  minim  evaluat,  de  la  care  se
porneşte  licitaţia  în  vederea  concesionării  terenului   în  suprafaţă  de  150  mp,  teren
proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.16B, nr. cadastral 23051;

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

Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot și este adoptat cu unanimitate de voturi.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preţului  minim  evaluat,  de  la  care  se
porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 11 mp, teren proprietate
privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  Mihail Kogălniceanu, nr.8, bl.4, ap.4 ;
  Dna. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care solicită puncte de
vedere.

Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Crăciun precizează că având în vedere zona în care se află și pe baza celorlalte rapoarte

de evaluare care au fost făcute în aceste zone, prețul de 13,7 euro/mp i se pare mic și propune
un preț de 20 euro/mp.

Se supune la vot propunerea ca prețul de pornire la licitație să fie de 20 de euro/mp și se
aprobă cu unanimitate de voturi.

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

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale  pentru  anul
2020;

Dna. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care o invită pe dna. Dinu
să  precizeze pe scurt raportul de specialitate privind impozitele și taxele locale.

Dna.  Dinu  precizează  că  pentru  anul  2020  propunerile  pentru  stabilirea  nivelului
impozitelor  și  taxelor  locale  au  fost  făcute  conform  Codului  fiscal  și  conform  datelor
Ministerului Finanțelor publice care precizează că pentru indexarea impozitelor și taxelor locale
se vor utiliza rata inflației de 4,6%, drept pentru care impozitele și taxele pentru anul 2020 au
fost majorate cu 4,6%.

Dl. Crăciun precizează că membrii  comisie împreună cu direcția economică au discutat
aceste impozite și taxe, și au fost calculate conform legii și totodată precizează că în ultimii 3
ani, modificările și majorările au fost făcute numai cu rata inflației și drept urmare Comisia
avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Totodată Dl. Crăciun a mai dorit să știe dacă au intervenit modificări privind încadrarea pe
zone și a primit răspuns că nu au fost modificări.

Nemai fiind 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 modificării Listei de investiții a Spitalului
Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil; 

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

Dl. Mărgărit precizează că ne trebuie aprobare pentru a putea cumpăra aparatură pentru
cabinetul oftalmologic.

Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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   modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.

100/22.11.2019  privind  aprobarea  proiectului   „Reabilitare,  extindere  și  dotare
infrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”
Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de proiect;
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Dna. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care solicită puncte de
vedere.

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.
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită  a terenului în suprafață

de 70 mp,  situat în Mizil, Tarla 29, parcela Cc 850 pentru amenajarea unui teren de sport
către Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu;

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

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului avizează favorabil.
 Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

La  punctul  Diverse se  prezintă  Referatul  D-lui.  Elisei  prin  care  supune  spre  discuția
Consiliului Local solicitarea D-lui. Necula Robert - Iulian prin care solicită concesionarea unui
teren în suprafață de 63 mp, teren care face parte dintr-o suprafață de 381 mp.

Dna. președinte precizează că tot la punctul diverse se prezintă un alt referat al lui Elisei
legat tot de același teren, solicitat de Dl. Stanciu Atanasie.

Întrucât Dl. Stanciu are interes în această problemă, domnul consilier părăsește sala de
ședințe pentru a nu participa la discuții.

Dl. Alexe precizează că dacă terenul este al orașului să se facă demersuri pentru a se
scoate la licitație.

Dna.  Tănase  precizează  că  acest  teren  a  fost  transmis  cooperativei  de  consum  prin
decretul 244/1955 și acest decreta a fost abrogat și in anul 2015 a fost aprobat un Regulament
de concesionare a terenurilor care aparțin patrimoniului privat către cooperative dar nu a venit
nimeni și deci acest teren trebuie scos la licitație publică. Cooperația încasează chirie acolo și
nu trebuie, ei nu plătesc impozit, nu plătesc nimic.

Dl. Banu consideră că ar trebui ca și cei de la cooperație să vină la licitație.
Dl. Alexe precizează că se va face licitație publică și participă cine dorește.
Dl. Primar precizează că ar trebui să se întocmească un regulament.
Dl. Crăciun precizează că pentru următoarea ședință să se facă proiect de hotărâre pentru

concesionare. 
Dl. Primar supune discuției și aprobării domnilor consilieri cerereasocietății Unic Mario

prin  care  solicită  închirierea  a  2  mp  pentru  vânzarea  de  pomilor  de  Crăciun  și  precizează
totodată că are nevoie de contract de închiriere că altfel cei de la Romsilva nu-i mai dă, în anii
anteriori a plătit taxă pe zi.

Dl. Crăciun precizează că nu se poate face contract pentru 2 mp să se facă pentru 20 mp
că orucum expune mai mulți brazi.

Dl. Primar consideră că ar trebui să facem un regulament pentru aceste închirieri.
Domnii  consilieri  au  aprobat  cu  unanimitate  de  voturi  încheierea  unui  contract  de

închiriere pentru 20mp.
Doamna preşedinte de şedinţă, Niță Ancuța-Alexandra, declară închise lucrările şedinţei

ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 28.11.2019.
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      Secretar general,
      Dna. Consilier  Niță Ancuța-Alexandra                                            Tănase Loredana  
 

Întocmit şi redactat, azi 28.11.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 09.12.2019 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.
950/06.12.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.34.180/06.12.2019

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

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

La ședință mai participă și Dl. Minculeț Bogdan precum și Dna. Dinu, Director
economic.

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl.Alexe.
       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 și  Proiect de hotărâre privind  rectificarea
bugetului local al orașului Mizil, pe anul 2019;
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea coeficientilor aferenti salariilor de baza
pentru functionarii  publici si  personalul contractual  din   cadrul  familiei  ocupaţionale
„Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mizil şi din
serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  statului  de  funcţii  al  Spitalului
Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil; 

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea normativelor de consum a carburanţilor
pentru autoturismul aflat în dotarea Serviciului Public de Interes Local Poliția Locală
Mizil;

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe anul
2019;

1.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea coeficientilor aferenti salariilor de baza
pentru functionarii publici si personalul contractual din  cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mizil şi
din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil;

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

Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Crăciun precizează că la art.4 este scris greșit HCL nr.149/2019, in loc de 2018,

și că în hotărâre ar trebui să se scrie și de la ce dată începe să se aplice această hotărâre.
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Dna.  Dinu  prcizează  că  se  vor  aplica  începând  cu  1.12.2019  și  se  vor  face
modificările în hotărâre.

Dl. Crăciun ar dori să știe dacă s-a făcut un calcul și care ar fi mărirea.
Dna. Dinu specifică că mărirea ar fi  cu aproximativ 15% și că trebuiau aplicate

începând cu anul  2019 am amânat  această  mărire  pentru că nu am avut posibilitate
financiară, și întrucât avem economii pe posturile vacante și ne încadrăm în aceste grile. 

Dl. Crăciun dorește să știe dacă în anul 2020 vor mai fi alte măriri.
Dna.  Tănase  precizează  că  nu  vor  mai  fii  altele  ,  vor  fi  cele  care  sunt  acum

prezentate.
Dl. Butuceanu precizează că dacă legea permite aceste majorări.
Dna.  Dinu  precizează că  au  fost  analizate  și  discutate  toate  aceste  modificări  și

putem să susținem aceste cheltuieli.
Nemai  fiind  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  statului  de  funcţii  al  Spitalului

Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil; 
 După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită

puncte de vedere.
Dl. Mărgărit precizează că nu sunt modificări dar în fiacare an trebuie adus pentru

aprobare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului

domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
    3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  normativelor  de  consum  a

carburanţilor pentru autoturismul aflat în dotarea Serviciului Public de Interes Local
Poliția Locală Mizil;

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

Dl. Crăciun precizează că nu i se pare o cantitate mare și consideră că trebuie să
facă foaie de parcurs și propune ca la art.2 să fie introduse două alineate precizând ca
pentru justificarea consumului efetiv de carburant prin grija utilizatorului de autoturism
va fi completată foaia de parcurs. Și alineatul 2) precizează că în termen de 90 de zile de
la aprabare să se întocmească o procedură pentru gestionare, justificarea carburantului.

Dna. Tănase precizează că mașina poliției locale merge cu serviciul de evidență să
ridice loturile de buletine și pentru asta face foaie de parcurs. 

Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului

domnilor consilieri cu modificările propuse şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe

anul 2019;       
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invitând-

o pe Dna. Dinu să prezinte pe scurt în ce onstă această rectificare.
Dna.  Dinu  precizează  că  această  rectificare  a  intervenit  ca  urmare  a  Deciziei

directorului DGFP Prahova și altfel conform fisei cu sume au fost diminuate cu suma de
12.000 lei venituril alocate drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale. Totodată
a  fost  propusă și  rectificarea bugetului  spitalului  Orășenesc  Sf.  Filofteia,  toate  acste
modificări sunt prevăzute în trim IV si se regăsesc în anexele la raport.

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

Dl.  Stanciu ridică o problemă privitoare la  str.  Traian Vuia  care este o stradă
impracticabilă și consideră că trebuiesc luate cât mai repede măsuri.

Dl. Primar precizează că această stradă este prinsă în programul de asfaltare și nu
se poate face o dublă finanțare, sunt străzi în lucru și urmează să se ajungă și acolo.

Dl. Tinel dorește să știe dacă nu se poate face nimic, că se vor realiza lucrările la
primăvară și că cei de acolo nu au cum să circule din cauza noroiului.

Dl. Primar specifică că eistă un termen de realizare, de 20 de luni și a avut discuții
cu cei de acolo și le-a explicat situația.

Dl. Stanciu dorește să știe dacă se poate realiza măcar trotuare.
Domnul  preşedinte  de  şedinţă,  Alexe Ilie,  declară închise lucrările  şedinţei  de

îndată a Consiliului Local Mizil din data de 09.12.2019.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Secretar general,
          Dna. Consilier  Alexe Ilie                                                     Tănase Loredana  
 

Întocmit şi redactat, azi 09.12.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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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, 23.12.2019 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.

1026/17.12.2019 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr.34.900/17.12.2019
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 15 consilieri din

cei 17 aflați în funcţie, lipsind Dl. Rânceanu, Dna. Viceprimar.
La şedinţă au  participat  de drept,  Dl.  Primar – Negraru Silviu – Călin,  Dna. Tănase

Loredana - Marcela Secretarul Orașului Mizil și dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic
al Consiliului Local.

La  ședință  mai  participă  și  Dl.  Minculeț  Bogdan  precum  și  Dna.  Dinu,  Director
economic și Dna. Toader Daniela Director executiv Direcția de Asistență Socială.

 Preşedinte de şedinţă  la aceasta şedinţă este dl.Alexe.
       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 și  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe
anul 2019;
 Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 28.11.2019 și 09.12.2019;
2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al

persoanei cu handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașuui Mizil, pe anul 2019;
4. Diverse. 

1. Aprobarea proceselor verbale din data de 28.11.2019 și 09.12.2019;
 Dl. Președinte de ședință supune spre aprobare aprobarea proceselor verbale din data de

28.11.2019 și 09.12.2019.
Nefiind completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de

voturi.

2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal
al persoanei cu handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil;

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

Dna.  Toader  precizează  că  în  conformitae  cu  prevederile  Legii  nr.  448/2006  privind
protecția  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  persoanele  cu  handicap  grav  au
dreptul la un asistent personal angajat în condițiile  legii de către primăria de domiciliu, dar
începând cu aprilie 2013, SPAS Mizil a desființat aceste posturi din statul de funcții datorită
lipsei fondurilor pentru plata salariilor.La această dată sunt un număr de 148 de indemnizații,
au fost păstrate  20 posturi de asitenți personali  pentru copiii  cu handicap gravdin care sunt
ocupate  14.  în  cursul  anului  2018  am fost  chemați  în  judecată  pentru  refuzul  de a  angaja
asistent personal pentru o persoană adultă cu handicap grav și aceasta a câștigat în instanță
dreptul de a fi angajată cu contract de muncă și plata unor despăgubiri. 

În  continuare  Dna.  Toader  precizează  că  în  anul  2013  când  a  fost  luată  decizia
restructurării  posturilorde asistenți  personali,  legea permitea autorităților să refuze angajarea
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din motive financiare, acum opțiunea aprține doar persoanei cu handicap și autoritatea locală
este obligată să o respecte și consideră că reînfințarea posturilor de asistenți personali este o
soluție care nu va costa, autoritatea locală la fel de mult ca în cazul acționării în instanță de
către persoanele îndreptățite

Dl. Primar precizează că în anul 2013 au fost desființate aceste posturi și acum trebue să le
înființăm pentru că suntem obligați de instanță să angajăm asistent personal pentru persoană
adultă cu handicap și să evităm pe viitor altfel de situații. 

Dna.Dinu specifică că la momentul respectiv costurile din bugetul local erau mai mare și
nu le puteam susține.

Dl. Iacob dorește să știe dacă la momentul actual avem bani.
Dl. Primar precizează că 90% de la bugetul de stat și 10% de la bugetul local, dar acum se

aprobă doar posturile, numărul de 50 dar nu vor fi atâția.
Dl. Mastragociu dorește să știe dacă este inclus și cel care a câștigat în instanță.
Dl. Primar precizează că fără un buget nu-i putem angaja.
Dl. Alexe precizează că dacă legea impune trebuie să acceptăm.
Dl. Ciobanu dorește să știe dacă există acești potențiali aistenți personali.
Dna. Toader precizează că a fost luat fiecare caz în parte, din ei sunt 20 asistenți pentru

copii cu handicap,iar din cei 70, s-au schimbat gradul.
Dl. Crăciun precizează că aceste posturi trebuie să îi avem în buget.
Dl. Primar precizează că acum se aprobă organigrama și nu ne obligă să-i angăjam pe toți.
Dna. Toader precizează că dacă nu le avem în organigramă, nu le putem bugeta. 
Comisia pt sănătate și comisia pentru administrație publică avizează favorabil proiectul de

hotărâre.
Nemai  fiind  exprimate  alte  puncte  de  vedere,  proiectul  de  hotărare  este  supus  votului

domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe anul

2019;       
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, invitând-o pe

Dna. Dinu să prezinte pe scurt în ce onstă această rectificare.
Dna. Dinu precizează că în conformitate cu HG  971/2019 privind alocarea unei sume

din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului și s-a alocat suma de 700.000 lei pentru plata
unor  cheltuieli  conform fișei  cu indicatori  pentru bugetul  local,  toate  acste  modificări  sunt
prevăzute în trim IV si se regăsesc în anexele la raport.

Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nemaifiind exprimate  alte  puncte  de vedere,  proiectul  de hotărare este  supus votului

domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă, Alexe Ilie, declară închise lucrările şedinţei de ordinare a

Consiliului Local Mizil din data de 23.12.2019.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Secretar general,
          Dna. Consilier  Alexe Ilie                                                     Tănase Loredana  
 

Întocmit şi redactat, azi 23.12.2019
Consilier juridic Panait Victoria
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