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 PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Privind  aprobarea achizitionarii de catre SPGC Mizil a utilajelor si a materialelor 

dezinfectante  necesare actiunilor de dezinfectie  pentru toate  blocurile de locuinte 
situate pe raza administrativ teritoriala a  orasului Mizil  

 
 
  Primarul oraşului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin ;   
    Având în vedere: 

-Art. 6 din Ordonanta nr. 4/2020 privind masuri de prevenire de prevenire a 
raspandirii COVID-19 ; 

-art.2, alin.2 lit.a și e, art.6, anexa VII, art.50 și 51 alin.1 din Decretul nr.195 din 
16.martie.2020 a Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României; 

In temeiul : art.139 alin.5, lit.c din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.  
57/2019; 

- art. 134 , alin (4) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.  57/2019; 
- art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, 

propun spre discuţia şi aprobarea Consiliului Local al oraşului Mizil  prezentul: 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
 ART. 1  Se aproba achizitionarea  de catre SPGC Mizil a utilajelor si a materialelor 

dezinfectante  necesare actiunilor de dezinfectie  pentru toate  blocurile de locuinte 
situate pe raza administrativ teritoriala a  orasului Mizil. 

 Art. 2  Serviciul Public de Gospodarire Mizil va colabora cu toate asociatiile de 
proprietari din orasul Mizil si va asigura materialele dezinfectante  necesare actiunilor de 
dezinfectie  pentru toate  blocurile de locuinte .   

Art.  3  Prezenta hotarare va fi adusa la ȋndeplinire de catre SPGC Mizil si va fi 
comunicata de catre secretarul general al orasului Mizil  . 

 
           PRIMAR,                                                                   Avizat  de legalitate,                                                                                                                                                                                                                                                
           NEGRARU SILVIU CALIN                          SECRETAR  GENERAL     , 
                                                                                          TANASE LOREDANA          
 
 
 
 
Mizil, 30.03.2020 
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A  V  I  Z    DE   LEGALITATE  
Pentru   proiectul de hotărâre privind aprobarea 

achizitionarii de catre SPGC Mizil a utilajelor si a materialelor 
dezinfectante  necesare actiunilor de dezinfectie  pentru toate  
blocurile de locuinte situate pe raza administrativ teritoriala a  

orasului Mizil 
 

Subsemnata Tanase Loredana, secretarul general al  oraşului Mizil  
analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de catre 
SPGC Mizil a utilajelor si a materialelor dezinfectante  necesare actiunilor 
de dezinfectie  pentru toate  blocurile de locuinte situate pe raza 
administrativ teritoriala a  orasului Mizil, , am constatat că acesta a fost 
întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare având ca temei 
dispoziţiile art. 6 din Ordonanta nr. 4/2020 privind masuri de prevenire de 
prevenire a raspandirii COVID-19 ; 

In conformitate cu prevederile art. 243, alin (1), lit  a  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ , avizez favorabil acest proiect de 
hotarare . 
 

S E C R E T A R , 
TANASE LOREDANA 
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