
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

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

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

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizǎrii excedentului anual al bugetului local și 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 administrației publice locale pe anul 2021

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu – Călin nr. 12.663/06.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 12664/06.01.2021;
-  raportul  de  specialitate  prezentat  de  d-na  Director  economic  înregistrat   sub  nr.

12.667/06.01.2020,  prin  care  solicită  iniţierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea
utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar 2021;

-în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;

-  în  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  3155/2020  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;

 - avizele comisiilor  de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2) lit. b) coroborat cu alin.(4), lit.a) precum şi art.

139, alin.(3),lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

 Art 1. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetului local al orașului
Mizil la 31.12.2020, în sumă de 2.239.594,94 lei, astfel:

a)suma de 495.000 lei  ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii  de dezvoltare,
reprezentand  prefinanţare acordată UAT Oras Mizil  in calitate de ordonator de credite al
bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, care se reflectă în excedentul
bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie;

b)suma de 1.744.594,94 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul
curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a).

Art.2.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  în  sumă  de  1.733.045,63  lei,  sursa  F  al
Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil, astfel: 

a) Suma de 500.000 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) Suma de 1.233.045,63 lei  pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite

din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul
curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a).

Art.3.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  rezultat  din  execuția  bugetului  activității
autofinantate  a  Serviciului  Public  Gospodărire  Comunală  Mizil,  Sursa  E,  în  sumă  de
25.121,26 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile  şi  cheltuielile  secţiunilor  de  funcţionare  şi  dezvoltare  în  anul  curent,  în  limita
disponibilului  rezultat  în  urma  utilizarii  ca  sursă  de  finanţare  a  cheltuielilor  secţiunii  de
dezvoltare .



Art.4.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  rezultat  din  execuția  bugetului  activității
autofinantate a Liceului Teoretic Grigore Tocilescu Mizil, Sursa E, în sumă de 12.066,05 lei
pentru acoperirea temporară a golurilor  de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile  secţiunilor de funcţionare  şi  dezvoltare în  anul curent,  în limita disponibilului
rezultat în urma utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .

Art.5.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  rezultat  din  execuția  bugetului  activității
autofinantate a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil, în suma de 20.336,81 lei  se va
utiliza ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

Art.6.   Se aprobă utilizarea excedentului  rezultat  din execuția  bugetului  activității
autofinantate a Școlii Gimnaziale Sf. Maria în sumă de 0,70 lei pentru acoperirea temporară a
golurilor  de  casă  provenite  din  decalajele  între  veniturile  şi  cheltuielile  secţiunilor  de
funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .

Art.7.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  rezultat  din  execuția  bugetului  activității
autofinantate  a  Școlii  Gimnaziale  nr.1 în sumă  de 1,69 lei  pentru  acoperirea temporară  a
golurilor  de  casă  provenite  din  decalajele  între  veniturile  şi  cheltuielile  secţiunilor  de
funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ;

Art.8.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  rezultat  din  execuția  bugetului  activității
autofinantate a   Grădiniței  cu program prelungit nr.5, sursa E, în  sumă de 0,61 lei  pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma
utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ;

Art.9.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  în  suma  de  108.754,86  lei   rezultat  din
execuția bugetului Orașului Mizil - activitate economică Centrală fotovoltaică de producere și
furnizare  a  energiei  electrice  din  conversia  energiei  solare,  Sursa  E,  pentru  acoperirea
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor
de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii
acestuia ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .   

Art.10. Direcţia economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ,
             Consilier                                                          Secretar General,
             Ciobanu Marian                                                 jr. Tănase Loredana 

Mizil, 08.01.2021
Nr. 1
7. ex/Tehnored.  PV

La şedinţa au fost prezenţi  16 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

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

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

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale “SALUB

INTERSERV”  S.R.L. 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020;
Având în vedere:

     - Hotararea Consiliului Local al Orasului Mizil nr.102/09.12.2020 –privind acceptarea  de
catre Orasul Mizil  prin Consiliul  Local Mizil a cesiunii partilor sociale detinute de Comuna
Baba Ana la SC Salub Interserv SRL  ce reprezinta 21.11%  din capitalul social al societati;
    - Hotararea Consiliului Local al Comunei Baba Ana nr. 74/08.12.2020 –privind cesiunea
partilor sociale detinute de  de Comuna Baba Ana la SC Salub Interserv SRL  ce reprezinta
21.11%  din capitalul social al societati, catre Orasul Mizil;
    - Adresa SC SALUB INTERSERV SRL nr.244/21.12.2020 inregistrata la Primaria Mizil
sub nr.36341/21.12.2020. 

În  temeiul  dispoziţiilor  -art.191  si  art.196.1  din  Legea  31/1990-   privind  societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,referitor la hotararile luate
de asociatul unic ȋn cadrul adunarii generale ale asociatilor. 

- OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a ȋntrepriderilor  publice ,  aprobata
prin Legea 211/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Legii  287/2009  privind  Codul  civil  republicata  ,cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;

În temeiul prev.art.92 alin(1), alin(2) lit.b, alin .129 alin.(2) lit.a), alin.3 lit.d),ali (7) lit a) ,
arr.139 alin(3) lit.h) si art.196 alin.(1) lit/a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se completează obiectul de activitate al SC Salub Interserv SRL, cu sediul în
Mizil,  str.Bradului,  nr.17,  Județ  Prahova,  ȋnregistrată  la  O.N.R.C.  Prahova,  sub
nr.J29/281/2010 cu activitatea: 4941- transporturi rutiere de marfuri . 

Art.2.  Se  aprobă  Actul  Constitutiv  al  Societații  Comerciale  SALUB  INTERSERV
S.R.L. integral modificat și actualizat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. 

Art.3.  Se ȋmputernicește domnul  Negraru Călin  Silviu,  Primarul  Orașului  Mizil,  să
semneze, Actul Constitutiv al Societații Comerciale SALUB INTERSERV S.R.L. 

Art.4.  Se  numește  dl. STEREA  GEORGEL  ȋn  functia  de  director  general  –
administrator al  Societății  Comerciale SALUB INTERSERV S.R.L,  până la ocuparea prin
concurs/examen a postului de administrator societate-director general, dar nu mai mult de 90
de zile.

Art.5.  Înceteaza  mandatul  reprezentanților  Consiliului  Local  al  Orașului  Mizil
ȋmputerniciți  să  reprezinte  interesele  orașului  Mizil,  ȋn  Adunarea  Generală  a  Asociaților
Societății SC Salub Interserv SRL Mizil, numiți prin H.C.L. nr.87/26.11.2020.

Art.6. Se numește ȋn  funcția de cenzor la SC SALUB INTERSERV SA,  d-na Nicolae
Maria, cenzor, cetațean român nascută în sat Tohani, comuna Gura Vadului, județul Prahova
la data de 15.06.1953 cu domiciliul în orașul Mizil, str. Mihai Bravu nr. 128 A, jud. Prahova,



posesoare a CI seria PH nr. 608778, CNP 2530615292077, eliberata de SPCLEP Mizil la data
de 05.05.2006, pentru o perioada de 3 ani , respectiv până la data de 22.12.2023.

Art.7. Se împuterniceşte domnul Sterea Georgel, cetatean român, domiciliat în orașul
Mizil,  str.  Nicolae  Balcescu,  nr.  31,  Bloc  38A,  scara  A,  ap.2,  judeţul  Prahova,  CNP
1560114292087, identificat cu C.I. seria PX nr. 713980 eliberat de SPCLEP Mizil, la data de
27.02.2020  în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare  și să semneze orice cerere sau acte
necesare  pentru  ȋnregistrarea  mențiunilor  la  Oficiul  Registrului  Comerţului,  spre  a  fi
menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.

Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică:  SC Salub Interserv SRL,  Primarului  orașului
Mizil,  Direcției Economice și  Instituției Prefectului Judeţului Prahova.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ,
             Consilier                                                          Secretar General,
             Ciobanu Marian                                                 jr. Tănase Loredana 

Mizil, 08.01.2021
Nr. 2
7. ex/Tehnored.  PV

La şedinţa au fost prezenţi  16 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind 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 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.14.004/21.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.119/22.01.2021;
-  adresa  nr.  150/19.01.2021  a  Direcției  de  Asistenţă  Socială  Mizil  prin  care  se

prezintă informarea cu privire la Planul anual de acţiune sau  de lucrari de interes local
pe anul 2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În  conformitate  cu prevederile  art.6,  alin.  (7)  al  Legii  Nr.  416/2001  privind

venitul  minim  garantat,  modificată  şi  completată  și  a  art.  28  din  Normele
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,
aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.b), art.139, alin.(1),
și  art.  196,  alin.(1),  lit.a) din  Ordonanța  de  Urgență  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,  Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

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

repartizarea  orelor  de  muncă  conform  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim
garantat, pentru anul 2021, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din
aceasta.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția de
Asistență Socială, Serviciul Public de Gospodărire Comunală și S.C. Salub Interserv
SRL Mizil.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  de  către  consilierul  din  cadrul
Compartimentului  juridic  și  autoritate  tutelară,  Direcției  de  Asistență  Socială,
Serviciului Public de Gospodarie Comunala Mizil și S.C. Salub Interserv SRL Mizil. 

            
                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                       Dl.Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.2021
Nr. 3
7. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților personali  din

cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II al anului
2020 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.007/21.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.120/22.01.2021;
- adresa nr. 122/19.01.2021 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată la

registratura  Consiliului  Local   Mizil  sub  nr.4/19.01.2021,  prin  care  se  prezintă
raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului
2020. 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
 În  conformitate  cu  prevederile  art.40,  al.(2)  din  Legea  nr.  448/2006  privind

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008
cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7),  lit.b), art.139, alin.(1) și
art.196,  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.57/2019)  privind  Codul
administrativ cu modificările  și completările  ulterioare,  Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali din
cadrul Direcției de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul II – 2020, conform Anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                          Dl.Ciobanu Marian                              jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 4
6. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Ștefan Natalia  domiciliată

în oraşul Mizil, str. 24 Ianuarie, nr.28, judeţul Prahova

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.013/21.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.123/22.01.2021;
-  adresa  nr.  3200/30.12.2020  a  Directorului  executiv  al  Direcției  de  Asistență

Socială Mizil prin care propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire
la situaţia D-nei. Ștefan Natalia din Mizil str. 24 Ianuarie, nr.28 fără forme legale în
Mizil, str.Democrației, nr.30 jud. Prahova, întocmită de Direcția de Asistenţă Socială
Mizil  înregistrată  la  registratura  Primăriei Mizil sub nr.  3200/30.12.2020 prin care
solicită Consiliului Local Mizil acordarea unui ajutor de urgenţă pentru  reconstrucţia
locuintei deteriorată în urma unui incendiu;

-  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În  conformitate  cu  prevederile  art.28  alin  (2)  din  Legea  nr.  416/2001  privind

venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006; 
În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit.b), art.139, alin.(1) și art.196, alin.

(1),  lit.a)  din  Ordonanța  de  Urgență  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ  cu
modificările  şi  completările   ulterioare,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 2.500 lei, D-nei.
Ștefan Natalia din Mizil str. 24 Ianuarie, nr.28, fără forme legale în str. Democrației,
nr.30, judeţul  Prahova,  din  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  aprobat  cu  această
destinație.

Art.2.Direcția de Asistenţa Socială Mizil și Serviciul Buget – Contabilitate vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                      Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                         Dl.Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 5
6. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de

stat pentru anul şcolar 2021-2022 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.13.996/21.01.2021;
- avizul de legalitata al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.118/22.01.2021;
- adresa nr. 5735/10.12.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrat

la Primăria Oraşului Mizil sub nr. 13.838/20.01.2020 prin care emite avizul conform
pentru  organizarea  rețelei  școlare  la  nivelel  UAT  Mizill  și  solicită  hotărârea  de
Consiliul Local pentru aprobarea acesteia.

-prevederile art.19, alin (1), (2), (4) şi art. 61, alin(1), (2), din Legea nr.1/2011 a
educaţiei  naţionale,  cu  modificările  şi  completările  şi  art.  24-25  din  Metodologia
pentru  fundamentarea  cifrei  de  şcolarizare  şi  emiterea  avizului  conform  pentru
organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2021-
2022 aprobată prin Ordinul MEC nr.5599/2020;

- prevederile art.  129 alin.(2) lit.”d”, alin.(7) lit.”a” pct.  1, din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul prevederilor art.139 alin (1) și art. 196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr

57/2019  privind  Codul  Administrativ  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art  1.  Se  aprobă  organizarea  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2021-2022 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova,
conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art 2. Prezenta hotărâre se comunică de îndată Inspectoratului Şcolar Judeţean
Prahova  și unităților de învățământ din orașul Mizil  prin grija Secretarului General al
Oraşului Mizil.

                      Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                        Dl.Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana
  

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 6
11. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
Privind darea în folosinta  gratuită  Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil a

Stadionului şi a Sălii de Sport, proprietatea publică a Oraşului Mizil

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.108/22.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.121/22.01.2021;
- referatul nr. 404/16.12.2020 întocmit de Presedintele CSO Mizil  prin care solicită

darea ȋn  folosinţă cu titlu gratuit a Stadionului şi a Sălii de Sport;
- raportul de specialitate  nr. 36.524/22.12.2020 întocmit de Biroul Patrimoniu;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Mizil nr. 28/26.03.2009  privind înfiinţarea

Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În conformitate: cu prevederile  Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul,

modificata  si  completata,  a  HG  nr.884/2001  privind  aprobarea  regulamentului  de
punere in aplicare a dispozitiilor legii educatiei fizice si a sportului;

 - prev. art. 129 (1) lit. c), alin.(6). lit.a), art.139, alin.(3), lit.g), art. 297, alin.(1), lit.
d), art. 349 din Codul Administrativ ; 

În  temeiul   art.  196,  alin.  (1)  lit.  a)  din   O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ,  cu modificările şi completările  ulterioare,  Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art. 1 – Se aprobă darea în folosință gratuită  pe o perioadă de 4 ani, Clubului

Orăşenesc  Mizil,  pentru  desfaşurarea  de  activităţi  sportive  specifice  prevăzute  în
Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  CSO  Mizil a  două  baze  materiale
sportive, proprietatea publică a Orașului Mizil, după cum urmează:
- Stadionul Orășenesc, în suprafaţă de 29.528 mp, situat în strada Erou Radu Nicolae,
nr.2B înscris în cartea funciară nr. 22749 a U.A.T. Mizil, având valoare de inventar de
511.019,08 lei;
- Sala de sport, în suprafaţă totală de 3300 mp, situata în str. Erou Radu Nicolae, nr.4,
având valoarea de inventar 2.640.556,63 lei; 

Art.2. Finanțarea  cheltuielilor  de  întreținere,  reparații  curente  ale  bunurilor
acordate în folosință gratuită, precum și cele aferente utilităților se suportă din bugetul
de venituri si cheltuieli al  Clubului  Orasenesc Mizil . 

Art.3.  Predarea – preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de
protocol, încheiat între Orașul Mizil  şi Clubul Sportiv Orășenesc, în termen de 30 de
zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4  Clubul Orășenesc Mizil  are următoarele obligații : 
a)să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa 
gratuită;
b)să prezinte, anual, Consiliului Local Mizil, rapoarte privind activitatea de utilitate
publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi    prog-
noze şi strategii pentru perioada următoare;
c)să permită accesul  pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;



d)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară 
de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.
f) de a informa Consiliul Local  cu privire la orice tulburare adusă dreptului de propri-
etate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor eveni-
mente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

 Art. 5 Se ȋmputerniceste dl. Negraru Silviu Calin -Primarul orasului Mizil  să
semneze contractul de comodat . 

Art.6.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Clubului  Sportiv Orăşenesc  Mizil,
Serviciului  Buget-contabilitate  şi  Serviciului  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,
patrimoniu,  cadastru  şi  agricultura   din  cadrul  Primăriei  Oraşului  Mizil  de  către
consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară.

                   
   Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează

                            CONSILIER                                                    Secretar general UAT,
                        Dl.Ciobanu Marian                                                 jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
 Nr. 7
  La şedinţa participă 16 din cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

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

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.023/21.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.122/22.01.2021;
-  adresele  nr.  67/05.01.2021,  nr.  94/06.01.2021  și  nr.  253/12.01.2021  a  Spitalului

Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la  registratura  Primăriei  Orașului  Mizil  sub  nr.
12.585/05.01.2021,  nr.  12.660/06.01.2021  și  nr.13.038/12.01.2021  prin  care  solicită
modificarea  statului de funcții prin transformarea unor posturi;

-  prevederile  art.  15  lit  b,  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  56/2009  pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi
competenţe  exercitate  de  Ministerul  Sănătăţii  către  autorităţile  publice  locale,  precum și
prevederile OG nr.18/2019 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
-  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
 În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) coroborat cu alin.(3) lit.c), art. 139 alin (1) și art. 196,

alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ  cu
modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Se  aprobă  modificarea  statului  de  funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta

Filofteia” Mizil, după cum urmează:
- transformarea postului de medic specialist (poziția 122 în statul de funcții) în 1 (un) post de
medic primar;
- transformarea postului de asistent medical farmacie (poziția 88 în statul de funcții) în 1 (un)
post de asistent medical debutant farmacie în cadrul Farmaciei cu circuit închis;
- transformarea postului de arhivar (poziția 144 în statul de funcții) în 1 (un) post de arhivar
debutant ;

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil,
începând cu 01.02.2021, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară .

                      Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                         Dl.Ciobanu Marian                               jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 8
5. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj, teren module, chirie

spațiu și redevență concesiune cu tarif în lei,  în orașul Mizil, pe anul 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.109/22.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.14.124/22.01.2021;
- referatul nr.13.922/21.01.2021 întocmit  de inspectorul impozite şi taxe, prin care

solicită  aprobarea  tarifelor  pentru  anul  2021  la  închirierea  de  spaţii,  altele  decât
locuinţele;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
     În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

Ținând seama de indicii de inflație comunicați de Institutul National de Statistica; 
În baza dispozitiilor art.87, art.129, alin.(1), alin.(2) lit.b) și lit.c) din  Ordonanța

de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art.139, al.(1), (2), lit.c) și g) și art.196. alin.(1), lit. a)  din  Ordonanța

de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

  Art.1.Tarifele de închiriere pentru teren garaje și teren module  chirie spațiu și
redevență  concesiune,  prevăzute  în  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  83/26.11.2020
privind  stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale,  se  indexează  cu 102.06%,  pe  anul
2021,  conform indicilor  preţurilor  de consum comunicaţi de Institutul  Naţional de
Statistică Prahova .
          Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi aplicate ca preţ minim de
pornire pentru licitaţiile care se vor organiza, în condiţiile legii.
         Art.3. Serviciul impozite şi taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

                      Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                       Dl.Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 9
5. ex/Tehnored.  VV

  La şedinţa participă 16 din cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind modificarea HCL nr. 104/13.08.2018   privind aprobarea proiectului

„CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD – MUNTENIA” și a cheltuielilor
legate de proiect precum si aprobarea acordului de parteneriat între MINISTERUL

EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U şi Oraș Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.137/22.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.14.125/22.01.2021;
- referatul nr. 36417/21.12.2020 al Şefului Serviciu dezvoltare, investiții, achiziții, mediu

și proiecte europene la Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea devizului general
actualizat  pentru  investiţia  „CONSTRUCȚII  GRĂDINIȚE  REGIUNEA  SUD  –
MUNTENIA”  și  a  cheltuielilor legate  de  proiect  precum si  aprobarea  acordului  de
parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U şi Oraș
Mizil ca urmare actualizării manoperei conform OUG 114/2018;

   În conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 privind modificarea Legii nr.53/2003
privind Codul muncii;

- În conformitate cu prevederile  HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 - art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d), și ale  art.  196 alin. (1) litera a), din
Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  temeiul  art.  139  alin.  (1)  și  art.  196,  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  Guvernului

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.I.  Articolul.3. al HCL nr. 104 din 13.08.2018 se modifică și va avea următorul
cuprins:  „Se  aprobă valoarea  totală a Obiectivului  "Grădiniță  program normal nr.  1 oraș
Mizil, județ Prahova", în cuantum de 355.608,20lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților
derulate  de  Oraș  Mizil”conform  devizului  general  anexat,  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.”

Art.II.  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Serviciul
dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din cadrul
Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare.

                       Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                   Dl.Ana Nicolae - Cristian                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 10
7. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă toți cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de
teren de 450 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, 

str.Horia, nr.29 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.138/22.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.126/22.01.2021;
- Raportul  de  specialitate   întocmit  de  consilier  urbanism  în  cadrul  Primăriei

Oraşului Mizil, nr. 12.572/05.01.2021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de
sarcini ;

- extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 450mp din str. Horia, nr.29,
având nr. Cadastral 23362;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g)

și  art.196,  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ  cu modificările şi completările  ulterioare,  Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  (1)  Se  aprobă  scoaterea  la  licitație  publică  în  vederea  concesionării
suprafeței  de  teren de  450mp,  situată  în  Mizil,  str.  Horia,  nr.29,  teren proprietate
privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.362.

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

(3)  Se  aprobă  studiul  de  oportunitate  și  caietul  de  sarcini,  anexa  1  și  2  la
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat  de Consiliul Local
Mizil după de evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat.

Art.3. Concesiunea se acordă pe 49 ani.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  persoanelor  interesate  de  către

consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară. 

                       Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                       Dl.Ciobanu Marian                                          jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 11
6. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de
teren de 239 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, 

str.Lunii, nr.12

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.140/22.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.127/22.01.2021;
- Raportul  de  specialitate   întocmit  de  consilier  patrimoniu  în  cadrul  Primăriei

Oraşului Mizil, nr. 14.008/21.01.2021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de
sarcini ;

- extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 239mp din str.Lunii, nr.12,
având nr. Cadastral 23339;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit.

g) și art. 196, alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,  Consiliul  Local  al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  (1)  Se  aprobă  scoaterea  la  licitație  publică  în  vederea  concesionării
suprafeței  de  teren  de  239mp,  situată  în  Mizil,  str.  Lunii,  nr.12,  teren proprietate
privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.339.

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

 (3)  Se  aprobă  studiul  de  oportunitate  și caietul  de  sarcini,  anexa  1  și 2  la
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat  de Consiliul Local
Mizil după de evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat.

Art.3. Concesiunea se acordă pe 49 de ani.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  persoanelor  interesate  de  către

consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară. 

                       Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Ciobanu Marian                                           jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 12
6. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația  în vederea
concesionării terenului  în suprafaţă de 78 mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.11, T 11, Cc din 206

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.01.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.142/22.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.144/22.01.2021;
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.94/26.11.2020 prin  care  s-a  aprobat

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 78 mp, situată în Mizil, Str.
Nichita Stănescu,  nr.  11,  teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral
23.321;

- referatul nr. 13.801/19.01.2021 întocmit de Biroul Patrimoniu în cadrul Primăriei
Mizil  prin  care  supune  spre  aprobare  raportul  de  evaluare  întocmit  de  dl.  Venete
Razvan pentru terenul din Mizil, str.Nichita Stănescu, nr.11.

- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b) și art. 139, alin.(3) lit.

g)  și art. 196, alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,  Consiliul  Local  al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă preţul minim de 22euro/mp de la care se porneşte licitația în
vederea  concesionării  terenului  în  suprafaţă  de 78mp,  teren  proprietate  privată   a
oraşului  Mizil,  situat  în  Mizil,  str.  Nichita  Stănescu,  nr.11(T11,Ccdin206),  cu  nr.
cadastral nr. 23321.

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite şi
taxe în vederea punerii ei în executare.

                      Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Ciobanu Marian                                           jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 13
6. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și  3 „abțineri”.



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc “ Sfânta Filofteia”

Mizil, judeţul Prahova

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.372/26.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.468/27.01.2021;
- adresa nr. 699/25.01.2021 a Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia Mizil, prin care solicită

aprobarea  modificării  structurii  prin  creșterea  numărului  de  paturi  de  la  3  la  7  la
compartimentul  recuperare,  medicină  fizică  și  balneologie,  din  cadrul  secției  medicină
internă  și  completarea  ambulatoriului  integrat  al  spitalului  cu  un  cabinet  specialitatea
urologie; 

- prevederile art. 172, alin (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii
cu modificările şi completările ulterioare;

- în  temeiul  prevederilor  art.15  din  HG  nr.  56/2009  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de MS către autoritățile administrației publice locale;

- prevederile art.129, alin. (2) litera d), ale art. 129, alin. (7) litera c), şi ale art. 196 alin.
(1) litera b), din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Local Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă modificarea structurii Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia”Mizil
prin creșterea numărului de paturi de la 3 (trei) la 7 (șapte) la compartimentul recuperare,
medicină  fizică  și  balneologie,  din  cadrul  secției  medicină  internă,  prin  scăderea
corespunzătoare a numărului de paturi de la secția de medicină internă. 

Art.2.  Se aprobă modificarea structurii Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia”Mizil
prin completarea ambulatoriului integrat al spitaluluicu un cabinet specialitatea urologie. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară .

                      Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Ciobanu Marian                                           jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 14
5. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale

pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie din Spitalul Orăşenesc
“Sfânta Filofteia” Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 14.382/26.01.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 14.469/27.01.2021;
-  adresa  nr.  11.609/17.12.2020 a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la  Primăria

Oraşului Mizil cu nr. 36.523/22.12.2020 prin care solicită aprobarea a criteriilor de evaluare
a performanţelor profesionale individuale pentru personalul  de conducere şi personalul de
execuţie din Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;

- prevederile art. 11 din Ordinul nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a
performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fişei de evaluare a
personalului de execuție și de conducere;

- prevederile  Legii  nr.  153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publice;

 -  prevederile  Legii  nr.  53/2003  —  Codul  muncii,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- prevederile 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  temeiul  art.139,  alin.(1)  și  art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a

Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, Consiliul Local Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  criteriile  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale
pentru personalul  de conducere şi  personalul  de  execuţie  din  Spitalul  Orăşenesc  “Sfânta
Filofteia” Mizil, stabilite în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară.

 Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Ciobanu Marian                                           jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 15
5. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea comisiilor pentru ocuparea postului de director

general/administrator la S.C. Salub Interserv SRL Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;
Având în vedere discuțiile purtate în ședința Consiliului Local din data de 28.01.2021

prin care se propune etapele de desfășurare ale concursului precum și condițiile de organizare
ale  concursului  și  totodată  s-au  stabilit  și  comisiile  de  concurs  și  de  contestații  pentru
organizarea concursului;

Tinând cont de prevederile art.4 din HCL nr. 2/08.01.2021 prin functia de director
general –administrator al Societății  Comerciale SALUB INTERSERV S.R.L este  până la
ocuparea prin concurs/examen a postului de administrator societate-director general, dar nu
mai mult de 90 de zile;

În  temeiul  art.139,  alin.(1) și  art.  196 alin.  (1)  lit.  a)  din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, Consiliul Local Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  Se  nominalizează  să  facă  parte  din  Comisia  de  concurs  pentru  ocuparea

postului de director/administrator la SC SalubInterserv SRL, următoarele persoane:
1. Administrator public Dl. Militaru Valentin - Mihnea - președinte;
2. Consilier local - Dl. Dinu Călin - Florin;
3. Consilier local - Dl. Prundurel Gheorghe - Ovidiu; 
4. Consilier local - Dna. Perșinaru Gina - Mihaela;
5. Șef Serviciu Buget - Contabilitate - Dna. Leescu Amalia.
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de către Dna. Comănescu Mihaela.

Art.2.  Se nominalizează să facă parte din Comisia de soluționare a contestațiilor a
concursului  pentru ocuparea postului  de director/administrator la  SC SalubInterserv SRL,
următoarele persoane:
1. Consilier local - Dl. Mihai Benone - Președinte;
2. Consilier local - Dl. Cîrjan Mădălin - George;
3. Consilier local - Dl. Niculiță Liviu - Adrian;
4. Consilier administrație publică - Dna. Vlăduță Victoria - Violeta.
5. Director economic - Dna. Dinu Daniela;
Secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului va fi asigurat de către Dna.
Tănase Loredana.

Art.3.  Prezenta  dispoziție  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Prahova,
Primarului Orașului Mizil, membrilor comisiilor aprobate la art. 1 și 2, de către consilierul
din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară.

Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Ciobanu Marian                                           jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.01.  2021
Nr. 16
8. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

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

Filofteia” Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.16.483/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.607/19.02.2021;
-  adresa  nr.  1131/10.02.2021  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la

registratura  Primăriei  Orașului  Mizil  sub  nr.  15.804/11.02.2021  prin  care  solicită
modificarea  statului de funcții prin transformarea unor posturi;

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  nr.  162/2008  privind  ansamblul  de
atribuţii  şi  competenţe  exercitate  de  Ministerul  Sănătăţii  către  autorităţile  publice
locale,  precum  și  prevederile  OG  nr.18/2019  privind  organizarea  și  finanțarea
rezidențiatului;

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

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) coroborat cu alin.(3) lit.c), art. 139 alin (1) și
art. 196, alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta
Filofteia” Mizil, după cum urmează:
- transformarea postului de medic rezident an I (poziția 126 în statul de funcții) în 1
(unu) post de medic rezident V;
- transformarea postului de medic rezident an I (poziția 91 în statul de funcții) în 1
(unu) post de medic rezident II;

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil  în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  din  cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

            
                       

  Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                       Dl.Cîrjan George-Mădălin                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.2021
Nr. 17
5. ex/Tehnored.  VV

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului  de

farmacist Șef în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.637/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.608/19.02.2021;
- adresa  nr.  1132/10.02.2021  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la

registratura   Primariei   Oraşului  Mizil  sub nr.15.803/11.02.2021  prin  care  solicită
aprobare pentru organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de farmacist
șef   la Farmacia cu circuit închis a unităţii; 

- prevederile  art.  15,  lit.  b  din  HG  nr.  56/2009  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  OUG  nr.  162/2008  privind  transferul  ansamblului  de
atribuţii şi competenţe exercitate de MS cǎtre autoritǎţile publice locale şi prevederile
Ordinului MS nr. 232/2011; 

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
  În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. a), art. 139 alin (1) și

art. 196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului de farmacist
șef  în cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta  Filofteia”

Mizil în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  din  cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară.

    Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                       Dl.Cîrjan George-Mădălin                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.2021
Nr. 18                      
5. ex/Tehnored.  VV

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.609/19.02.2021;
-  adresa  nr.  1331/17.02.2021  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil   prin  care  solicită

aprobarea Consiliului Local pentru Lista de investiţii  defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil din fondul de dezvoltare - Anexa
nr.1b) în vederea efectuării achiziției în cursul lunii februarie 2021;

-  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța

de  Urgență  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ  cu modificările  şi  completările
ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă  Lista de investiţii a Spitalului Orăşenesc „Sf. Filofteia” Mizil
conform Anexei la prezenta hotărâre,  parte integrantă din aceasta.

Art.2.  Spitalul  Orăşenesc  prin  compartimentele  specializate va  duce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf. Filofteia” Mizil
prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

  Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                     Dl.Cîrjan George-Mădălin                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.2021
Nr. 19                      
5. ex/Tehnored.  VV

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea modalităților de gestiune a serviciului de iluminat public în Orașul Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Viceprimarului Orașului Mizil nr.16.634/19.02.2021;
- avizul de legalitata al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.610/19.02.2021;
- adresa  nr.  14.312/26.01.2021  înaintată  de  Dl.  Director  al  SPGC  Mizil  prin  care  solicită

aprobarea  Strategiei  locale  de dezvoltare  a  serviciului de iluminat  public  Mizil,  al  Caietului  de
sarcini și al Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public Mizil;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
      În conformitate cu prevederile :
-  Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu 

modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările

și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat

public;
- Ordinul  nr.  93/2007  pentru  aprobarea  Contractului  cadru  privind  folosirea  infrastructurii

sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;
În temeiul dispozițiilor  art.  129,  alin(2),  lit”d”,  alin(7),  lit”n”,  art.  139,  alin(3),  lit  “e”  și

art.196,  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  de  Urgență  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  Se aprobă Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orașul

Mizil 2021-2025, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului de Iluminat Public

al orasului Mizil, conform Anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre , precum si Indicatorii de
performanta pentru serviciul de iluminat public, conform anexei nr .1. la regulament 

Art.3.  Se aproba Caietul de Sarcini pentru functionarea Serviciului de Iluminat  public  în
orasului Mizil, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.  Se  aprobă  darea  în  administrare  a  serviciului  de  iluminat  public  precum  și
încredințarea  exploatării  bunurilor  aparținând  patrimoniului  public  sau  privat  al  Orașului  Mizil,
aferente serviciului către  Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil.

Art.5. Operatorul are obligația obținerii licenței de operare necesară desfășurării serviciului
de iluminat public în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.6.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  de  Secretarul  general  al  Orașului,  Serviciului
Public de Gospodărire Comunală în vederea punerii ei în executare.

Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                     Dl.Cîrjan George-Mădălin                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.2021
Nr. 20                     
7. ex/Tehnored.  VV                  
 La şedinţa participă 15 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

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

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Stan Violeta  domiciliată în

oraşul Mizil, str. Zorile, nr.33, judeţul Prahova

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.582/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.611/19.02.2021;
- adresa nr. 550/19.02.2021 a Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială

Mizil prin care propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia
D-nei. Stan Violeta din Mizil str. Zorile, nr.33 fără forme legale în Mizil, str.Crișani,
nr.20 jud.  Prahova,  întocmită de Direcția de Asistenţă Socială Mizil înregistrată la
registratura  Consiliului  Local  sub  nr.  18/19.02.2021  prin  care  solicită  Consiliului
Local Mizil acordarea unui ajutor de urgenţă pentru  reconstrucţia locuintei deteriorată
în urma unui incendiu;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În  conformitate  cu prevederile  art.28 alin  (2)  din  Legea  nr.  416/2001  privind

venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006; 
  În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit.b) precum și art.139, alin.(1) și

art.  196,  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ cu modificările şi completările  ulterioare,  Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 3000 lei, D-nei.
Stan Violeta din Mizil str. Zorile, nr.33, fără forme legale în str. Crișan, nr.20, judeţul
Prahova, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat cu această destinație.

Art.2. Serviciul Buget – Contabilitate şi Direcția de Asistenţa Socială Mizil vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva
incendiilor pe anul 2020, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2021, a Planului de
asigurare cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate

pentru anul 2021 precum şi Informarea privind activităţile de protecţie civilă, apărare
împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul 2020

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.543/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.612/19.02.2021;
- adresa nr. 16.342/18.02.2021 înaintată de d-l Dinu Alexandru – inspector protecţie civilă,

prin  care  solicită  aprobarea  Informării  privind  activităţile   de  protecţie  civilă,  apărare
împotriva  incendiilor  şi  securitatea  şi  sănătatea  în  muncă,  desfăşurate la nivelul  oraşului
Mizil pe anul 2020 precum şi Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva
incendiilor pe anul 2020, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2021, a Planului de analiza şi acoperire
a riscurilor al Orasului Mizil;

-  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În conformitate cu prevederile art.10, lit.h) şi art. 25, lit.b) din Legea nr.481/2004 a

protecţiei civile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cap.II,art.27, alin.1, lit.e) ,  a prevederilor Legii  nr.
319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, O.M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 14, lit.c;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit,h), art. 139, alin.(1) precum şi
ale art.196, alin.(1), lit.a) ale Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
 Art.1. Se aprobă Informarea privind activităţile de protecţie civilă, apărare împotriva

incendiilor şi securitate şi sănătate în muncă, desfăşurata la nivelul oraşului Mizil pe anul
2020.

Art.2.  Se  aprobă  Raportul  de  analiză  a  dotării  cu  mijloace  de  apărare  împotriva
incendiilor pe anul 2020.

Art.3.  Se  aprobă  Planul  pentru  asigurarea  resurselor  umane  şi  materiale  necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2021.

Art.4. Se aprobă Planul de analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil.
Art.5. Prezenta hotărâre va  fi comunicată Compartimentului  de Protecţie Civilă de

către consilierul din cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară. 
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Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2020 ale bugetului local,

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

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.624/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.16.613/19.01.2021;
- raportul de specialitate nr.16.168/16.02.2021 întocmit de Direcția economică din

cadrul Primăriei Oraşului Mizil,  prin care solicită  aprobarea conturilor de execuţie
bugetară la data de 31.12.2020;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
    În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe
anul  2020,  ale  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale  modificată  si
completată,  ale  Legii  nr.  227/2015 privind Codul  Fiscal și  HG nr.  1/2016 privind
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul art 129, alin (4), lit.a), art. 139, alin. (3), lit a), art.155, alin.(4), lit.c)
și art. 196, alin.(1) lit, a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul  administrativ  cu  modificările  și  completările  ulterioare, Consiliul  Local  al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă conturile de execuţie bugetară la 31.12.2020, a bugetului local
al Oraşului Mizil, și ale ordonatorilor terțiari de credite, conform anexelor nr.1, 3, 4,
4.1, 5, 5.1 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă facilitățile fiscale acordate în anul 2020, conform anexei nr.2,
parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3.  Direcţia  economică  din  cadrul  Primăriei  Oraşului  Mizil  va  aduce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  din  cadrul
Primăriei Oraşului Mizil de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară.
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H O T Ă R Â R E
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din intravilanul oraşului Mizil în
suprafaţă de 326m2 situat în str. Nichita Stănescu, nr.27, teren proprietate  privată a

oraşului Mizil cu nr. cadastral 23053

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.561/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.16.614/19.02.2021;
- cererea nr. 16.108/16.02.2021 a D-lui. Ene Trandafir cu domiciliul în Mizil, str. Eroilor,

nr.65 prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţa de 326m2, din str. Nichita Stănescu,
nr.27 pe care îl deține în concesiune;

- referatul nr.16.333/17.02.2021, elaborat de consilierul din cadrul Biroului urbanism prin
care propune vânzarea terenului în suprafaţa de 326m2 din str.Nichita Stănescu, nr.27;

- extrasul  de carte funciară a terenului din str.  Nichita Stănescu, nr.27, în suprafață de
326mp având nr. cadastral 23053 ;

 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 363, art.354,art.355, art. 129, alin (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. b) şi

art.  139  alin  (2),  din  Ordonanța  de  Urgență  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  Se  aprobă  vânzarea prin licitaţie publică a terenului  ce aparţine domeniului

privat  al  oraşului  Mizil,  în  suprafaţă  de  326  m2  situat  în intravilanul  oraşului  Mizil,  str.
Nichita  Stănescu,  nr.27,  delimitat  conform  schiţei  anexa,  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre, înscris în cartea funciară a unitătii administrativ teritoriale Mizil sub nr. cadastral
23053;

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de Sarcini prevăzute în anexa 1
respectiv anexa 2, la prezenta hotărâre, parte intrgrantă din aceasta. 

Art.3. Preţul minim de pornire la licitaţie pentru vânzarea  terenului prevăzut la art.1,
va fi cel aprobat de Consiliul Local Mizil după evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un
evaluator autorizat. 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii  la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul Primăriei Orasului Mizil.

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

Art.6. Biroul Patrimoniu şi Direcţia economică vor asigura procedurile de evaluare şi
de organizare a licitaţiei publice până la momentul adjudecării terenului scos la vânzare prin
licitaţie publică.

Art.7.  Prezenta hotărâre va  fi  comunicată persoanelor prevăzute la art.  6,  de către
consilierul din cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară. 
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H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  unei suprafaţe de

teren de  32mp în  str. B-dul. Unirii, nr.8,  proprietatea publică a Oraşului Mizil
pentru extindere terasă

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.566/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.615/19.02.2021;
- raportul de specialitate nr.16293/17.02.2021 întocmit de dna.Consilier din cadrul

Biroului Urbanism, prin care propune închirierea terenului prin licitaţie publică din str.
B0dul. unirii, nr.8, proprietatea publică a oraşului Mizil;

- în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.50/1991 privind  autorizarea  executării
lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 În temeiul art. 129, alin (2), lit.  c) coroborat cu alin. (6), lit.  a) şi art. 139 alin

(3),lit.g)  din  Ordonanța  de  Urgență  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ  cu
modificările  şi  completările   ulterioare,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  (1)  Se  aprobă  scoaterea  la  licitaţie  publică  în  vederea  închirierii  unei

suprafaţe de teren de 32mp în  str. B-dul. Unirii, nr.8, proprietatea publică a Oraşului
Mizil pentru extindere terasă, pe o perioadă de 5 ani.

(2)  Suprafața  se  identifică  conform  schiţei  anexei  1,  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă caietul de sarcini  privind închirierea prin licitaţie  publică a
suprafeței  de   teren de   32mp în   str.  B-dul.  Unirii,  nr.8,   proprietatea  publică  a
Oraşului  Mizil  pentru  extindere  terasă, anexa  nr.2,  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

Art.3.  Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 12,35lei/mp/lună.
Art.4. Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Serviciul

amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu pentru procedura de închirierii  prin
licitaţie publică a terenului, de Biroul Impozite şi Taxe  pentru procedura încheierii
contractului de închiriere.

Art.5.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  de  către  consilierul  din  cadrul
Compartimentului juridic, compartimentelor prevăzute la art.4, şi Primarului Orasului
Mizil.
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H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  suprafeţei de teren

de 64 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, 
str. Calea Buzăului, nr.29  având nr. cadastral 22549

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.511/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.616/19.02.2021;
- Raportul  de  specialitate   întocmit  de  consilier  urbanism din  cadrul  Primăriei

Oraşului Mizil, nr. 34.779/23.11.2020, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de
sarcini ;

- extrasul  de  carte  funciară  al  terenului  în  suprafață  de  64mp  din  str.  Calea
Buzăului, nr.29, având nr. Cadastral 22549;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.b), art. 139, alin. (3), lit.g) și art.196,

alin.(1),  lit.a) din Ordonanța de urgență nr.  57/2019 privind Codul administrativ  cu
modificările  şi  completările   ulterioare,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  (1)  Se  aprobă  scoaterea  la  licitație  publică  în  vederea  concesionării
suprafeței  de  teren  de  64mp,  situată  în  Mizil,  str.Calea  Buzăului,  nr.29,  teren
proprietate  privată  a  oraşului  Mizil,  înregistrat  la  OCPI Prahova  sub nr.  Cadastral
22549.

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

(3)  Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei 1 și caietul de sarcini,
conform anexei  2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat  de Consiliul Local
Mizil după evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat.

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata de 49 de ani.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  persoanelor  interesate  de  către

consilierul din cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară. 
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                      Dl.Cîrjan George-Mădălin                              jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.  2021
Nr. 26
6. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 15 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de
teren de 118 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, 

str.Bradului, nr.37, având nr. cadastral 23382

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.501/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.617/19.02.2021;
- Raportul  de  specialitate   întocmit  de  consilier  urbanism din  cadrul  Primăriei

Oraşului Mizil, nr. 16.316/17.02.2021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de
sarcini ;

- extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 118mp din str. Bradului,
nr.37, având nr. Cadastral 23382;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b) și art. 139, alin.(3) lit.

g)  și art. 196, alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,  Consiliul  Local  al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  (1)  Se  aprobă  scoaterea  la  licitație  publică  în  vederea  concesionării
suprafeței de teren de 118mp, situată în Mizil,  str.Bradului,  nr.37, teren proprietate
privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.382.

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

 (3) Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei 1 și caietul de sarcini,
conform anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat  de Consiliul Local
Mizil după evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat.

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata de  49 de ani.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  persoanelor  interesate  de  către

consilierul din cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară. 

      Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează
                              CONSILIER                                         Secretar general UAT,
                      Dl.Cîrjan George-Mădălin                              jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.  2021
Nr. 27
6. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 15 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 24 mp,
aparţinând domeniului privat al Oraşului Mizil, situat în extravilanul oraşului Mizil,

Tarlaua 10, parcela A 198/45/1

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.580/19.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.618/19.02.2021;
- cererea nr. 30.862/24.09.2020, a S.C. The Iconic Estate S.A Ploiești, prin care solicită

amplasarea unui panou publicitar pe terenul proprietate privată al Orasului Mizil situate în
Tarlaua 10, parcela A 198/45/1, tangent la DN 1B; 

- Raportul  de  specialitate  nr.  16.385/18.02.2021,  al  Consilierului  Birou  urbanism  în
cadrul  Primariei  Oraşului  Mizil,  prin  care  solicită  discuţia  şi  supunerea  spre  aprobarea
Consiliului Local Mizil cererea a S.C. The Iconic Estate SA Ploiești

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. b) şi art. 139 alin (3),lit.g) și

art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  terenului  proprietate  privată  a
Oraşului  Mizil,  în  suprafata de 24  mp,  situate în Tarlaua 10,  parcela  A 198/45/1,  pentru
amplasarea  de  panou  publicitar,  evidenţiat  conform  schiţei  anexă   (  extras  din  harta
cadastrală), parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a terenului
proprietate privată a Oraşului Mizil, în suprafata de 24 mp, situat în Tarlaua 10, parcela A
198/45/1, pentru amplasarea de panou publicitar,  anexa nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Preţul minim de pornire la licitaţie este de 12,35lei/mp/lună.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Urbanism

pentru procedura de închirierii prin licitaţie publică a terenului, de Biroul impozite și taxe
pentru  procedura  încheierii  contractului  de  închiriere  și  pentru   urmărirea  modului  de
executare  a închirierii.

Art.4. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  de  către  consilierul  din  cadrul
Compartimentului juridic compartimentelor prevăzute la art.3, şi Primarului Orasului Mizil.

                       Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează
                              CONSILIER                                         Secretar general UAT,
                      Dl.Cîrjan George-Mădălin                              jr. Tănase Loredana
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 La şedinţa participă 15 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere

a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei și
Consiliului Local al Orașului Mizil și a comisiilor de specialitate.

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Având  în  vedere  referatul de aprobare a  consilierului USR privind necesitatea adoptării unor

măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al
cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al
primarului  și  de  instituțiile  aflate  în  subordinea  consiliului  local  al  orașului  Mizil,  dar  și  a
beneficiilor care se pot obține din implicarea cetățenilor în bunul mers al comunității locale. Rog a
trece  prin  comisia  de  specialitate  si  de  a  supune  la  vot  prezentul  proiect  in  prima  sedinta  a
Consiliului Local Mizil din luna feburarie, anul 2021;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 
și ale prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privin Codul Administrativ : 
“Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: c) posibilitatea cetățenilor cu 

domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la 

ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local.” 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 129, art. 138, art 139. alin.1, art.196 alin.1 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
ART.1. Se aprobă procedura și măsurile de îmbunătățire a actului de transparență decizională

și  de  creștere  a  gradului  de  acces  al cetățenilor  la  documente  de  interes  public  și  a  activității
Primăriei  și  Consiliului  Local  al  Orasului  Mizil  și  a  comisiilor  de  specialitate  prin  utilizarea
mijloacelor  electronice  de  comunicare,  conform anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre. 

ART.2 Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data
adoptării. 

ART.3 Dispozitiile acestei hotărâri vor completa ROF-ul actual al Primăriei Orasului Mizil. 
ART.4  Primarul  Orasului  Mizil,  viceprimarul,  secretarul  general  al  orasului  Mizil,  toate

compartimentele/birourile/serviciile/direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale primarului și
din cadrul instuțiilor subordonate Consiliului Local Mizil care gestionează/produc documente din
categoria  celor  precizate  la  art.  2  și  art.7  alin.3  din  anexa  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri. 

ART.5 Secretarul general al orasului Mizil va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
entitatilor relevante, precum si Institutiei Prefectului Judetului Prahova. 

 Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Cîrjan George-Mădălin                               jr. Tănase Loredana
Mizil, 25.02.  2021
Nr. 29
8. ex/Tehnored.  VV

 La şedinţa participă 16 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la 

S.C. MERENDA PRIM S.R.L Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.822/23.02.2021
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.827/23.02.2021;
-   adresa  nr.5/22.01.2020  a  S.C.  Merenda  Prim SRL Mizil   prin  care  solicită

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de

venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentre a acestora.
- prevederile art. 4, lit.c) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.139, alin.(1) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Mizil, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2021 al S.C. 
Merenda Prim SRL Mizil  conform  anexelor 1,2,3 și 4 care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către  S.C. Merenda Prim
SRL  Mizil.  

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul 
Primăriei Oraşului Mizil si S.C.  Merenda Prim   Mizil,  de către Secretarul general al 
Orașului Mizil.

     Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Cîrjan George-Mădălin                               jr. Tănase Loredana
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 La şedinţa participă 15 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea postului de medic

oftalmolog  din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.823/23.02.2021
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.829/23.02.2021;
- adresa  nr.  1398/19.02.2021  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratat  la

Registratura  Primăriei  Oraşului  Mizil  sub  nr.  16.683/22.02.2021  prin  care  solicită
aprobarea  pentru   organizarea   concursului  pentru  ocuparea  postului  de  medic
specialitatea  oftalmologie  deoarece  ocupantul  postului  are  contract  de  muncă  pe
perioadă determinată, menţionând că se încadrează în BVC  la capitolul cheltuieli de
personal;

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

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
     În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. a), art. 139 alin (1)

și art.  196,  alin.(1),lit.a)  din  Ordonanța de  urgență  nr.57 din  3 iulie  2019 privind
Codul  administrativ  cu  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  Consiliul  Local
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă organizarea  concursului  pentru ocuparea postului de medic
specialist, specialitatea oftalmologie în cadrul Cabinetului Oftalmologie - ambulatoriu
integrat.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea posturilor prin concurs.
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta  Filofteia”

Mizil în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  din  cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

                        Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
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 La şedinţa participă 15 din  cei  17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul Mizil

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.957/24.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.932/24.02.2021;
- adresa nr. 16.871/23.02.2021a D-lui. Administrator public prin care precizează că

în cadrul ședinței Comisiei orășenești pentru transport și siguranța circulației rutiere
din data de 11.02.2021 s-au stabilit instituirea unor restricții în oraș și unele măsuri în
ceea ce privește circulația rutieră în orașul Mizil pe care le propune spre aprobarea
Consiliului Local; 

- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
-  Prevederile O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și  O.U.G. 195/2002

privind circulația pe drumurile pubice, republicată, cu modificările ulterioare;
- Adresa nr. 238931/23.02.2021 a Poliției Orașului Mizil, Formațiunea Rutieră prin

care  acordă  aviz  favorabil  pentru  instituirea  sensurilor  unice  discutate  în  Comisia
Orășenească pentru transport și siguranța circulației rutiere;

- Adresa nr. 238930/23.02.2021 a Poliției Orașului Mizil, Formațiunea Rutieră prin
care acordă aviz favorabil pentru amenajarea trecerilor de pietoni discutate în Comisia
Orășenească pentru transport și siguranța circulației rutiere

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborată cu alin.7, lit.m), respectiv art. 139,
alin 1 și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Mizil, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E
   Art. 1. Se aprobă măsuri de circulație în orașul Mizil, după cum urmează:
-  înființare Trecere pietoni (semnalizare  corespunzătoare)  - intersecție  str.  24

Ianuarie cu str. Spitalului;
-  înființare  Trecere  pietoni  (semnalizare  corespunzătoare)  -  str.  Eroilor  -  în

punctul „la fântână”;
- montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător)

pe str. Mihail Kogălniceanu (zona intersecției cu str.Teilor);
- montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător)

pe str. Teilor;
- montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător)

pe str. Tohani intersecție cu străduța de legătură cu str. Mihail Kogălniceanu;
- montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător)

pe str. Fefelei - intrarea în oraș dinspre Gura - Vadului;
- montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător)

pe str. 24 Ianuarie;
- montare limitatoare viteză la nivelul carosabilului (semnalizate corespunzător)

- pe str. Nicolae Bălcescu - zona bl.45;
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada Nicolae Bălcescu ( sens -  porțiunea de



la magazinul Bulete  - până la intersecția cu strada Alba Iulia);
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada Alba Iulia, (porțiunea de la intesecția

cu strada Nicolae Bălcescu până la  intersectia cu str. Mihai Bravu);
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada I.L. Caragiale (sens de la intersecția cu

strada Alba Iulia, până la str. Uzinei (sediul Electrica).
-  instituirea  de „SENS UNIC”  pe str.  Uzinei  (sens  -  intersecția  cu str.  I.L.

Caragiale până la intersecția cu str. Nicolae Bălcescu)
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada Cuza - Vodă (sens de la intersecția cu

str. Victoriei până la str. Nicolae Bălcescu.
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada Tudor Vladimirescu (porțiunea dintre

str. 24 Ianuarie pâna la intersecția cu str. Blajului cu intrare din str.24 Ianuarie);

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul  orașului  Mizil  prin  compartimentele  specializate  și  Servciul  Public  de
Gospodărire Comunală Mizil.  

Art.3. Prezenta hotarăre va fi comunicată prin intermediul Secretarului general
al  orașului,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Comisiei  orașenești  pentru  Transport  si
Siguranta  Circulatiei  Rutiere,  Poliției  Naționale  Mizil  -  Formațiunea  Rutieră,
Serviciului public de Gospodărire Comunală Mizil, precum și Instituției Prefectului
județului Prahova,  şi se aduce la cunoştinţă publică  prin afişare la  sediul Primăriei
Orașului Mizil   şi postare pe pagina de internet  „www.primaria-mizil.ro". 

                      Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Cîrjan George-Mădălin                               jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.  2021
Nr. 32
5. ex/Tehnored.  VV

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



  ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind  modificarea art.2, lit.e) a Hotărârii Consiliului Local nr. 83/26.11.2020

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.02.2021;

Având în vedere:
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.932/24.02.2021;
- raportul  de  specialitate  nr.  17.105/25.02.2021  întocmit  de  Direcția  economica

prin care solicită modificarea art.2. lit.e) din HCL nr. 83/26.11.2020 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale ca urmare a modificarilor aduse Codului fiscal prin Legea
nr, 296/2020;

- prevederile pct.197 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

       În temeiul art. 129, alin (4), lit.  c) art. 139 alin (3) lit.c) și art. 196, alin.
(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Art.2,  lit.e)  din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  83/26.11.2020,  se
modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  2.  Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite şi
taxe:

e) pentru proprietarul (persoană  juridică) al clădirii  nerezidenţiale,  care nu a
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă,
cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

Art.2.  Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.83/26.11.2020
rămân valabile și se aplică în continuare.

Art.3. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  economice  prin  grija
consilierului din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară.

       Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează
                            CONSILIER                                               Secretar general UAT,
                        Dl.Cîrjan George-Mădălin                               jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.02.  2021
Nr. 33
6. ex/Tehnored.  VV

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea unui acord  pentru realizarea obiectivului de investiții „Variantă

ocolitoare Mizil”   încheiat de Unitatea administrativ - teritorială Oraș Mizil cu Consiliul
Județean Prahova și Unitatea administrativ-teritorială Comuna Gura Vadului

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 25.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19797/24.03.2021
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19973/24.03.2021;
- referatul nr. 19.740/24.03.2021 al Șefului Serviciului DIAMPE prin care solicită inițierea unui

proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului propus de Consiliu Județean Prahova pentru realizarea
obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Mizil”

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.39/18.03.2021 prin care s-a aprobat Acordul pentru
realizarea obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Mizil”;

−  Hotărârea  Guvernului  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul  -  cadru  al
documentațiilor  tehnico  -  economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

− Prevederile art. 35 alin.  (1) și (6) din Legea nr.  273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare; 

− Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e) și alin. (9) lit. c), art.139, alin.(3), lit.d) și art.
196 alin (1) lit. a) și art. 89 alin.  (8) din Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul  administrativ,  cu modificările  și completările  ulterioare, Consiliul  Local al Oraşului  Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.  1.  Se aprobă Acordul  pentru realizarea obiectivului de investiții  „Variantă ocolitoare

Mizil” încheiat de Unitatea administrativ - teritorială  Oraș Mizil cu  Consiliul Județean Prahova și
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Gura Vadului,  conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește domnul Negraru Silviu - Călin, Primarul Orașului Mizil, să semneze
Acordul de parteneriat  prevăzut la  art. 1 din prezenta hotărâre, precum și orice document  necesar
realizării parteneriatului. 

Art.  3.   Secretarul general al Orașului  Mizil  va  comunica  prezenta hotărâre  persoanelor
interesate. 

          
                       

  Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                            CONSILIER                                      Secretar general UAT,
                       Dl.Crăciun Nicolai                                   jr. Tănase Loredana

Mizil, 25.03.2021
Nr. 34
7. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa de îndată din
data de 25 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total
de 17 consilieri în funcţie şi 14 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Orașului Mizil a doi consilieri locali care vor

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului general al Orașului Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.554/22.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.814/24.03.2021;
- referatul nr. 19.420/19.03.2021 al Compartimentului resurse umane prin care solicită inițierea

unui  proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  componenței  comisiei  de  evaluare  a  performanţelor
profesionale individuale ale secretarului general al UAT Mizil; 

- prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi prevederile  art. 11, alin.(4) lit. e) şi
alin.(6),  art. 12,  alin.(5) din Anexa nr.  6 -  Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare  a
performanţelor  profesionale  individuale  ale  funcţionarilor  publici  aplicabilă  pentru  activitatea
desfăşurată  începând  cu  1  ianuarie  2020,  precum şi  pentru  realizarea  procesului  de  evaluare  a
activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5,

lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,  cu modificările  și completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.-  În  vederea  constituirii  prin  dispoziţia  primarului  a  comisiei  de  evaluare  a

performanțelor  profesionale  individuale  a  secretarului  general  al  Orașului  Mizil,  Consiliul  local
nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmează:

- dna. Niță Ancuța - Alexandra;
- dl. Mihai Benone.

Art.2.- Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al
Orașului Mizil va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului Orașului Mizil, fără
a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

Art.3.- Primarul Orașului Mizil, prin intermediul Compartimentului resurse Umane, va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic
și autoritate tutelară în termenul prevăzut de lege Primarului Orașului Mizil, Instituţiei Prefectului –
Judeţul Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina
de internet www.primaria-mizil.ro 

                           
  Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează

                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT,
                           Dl.Crăciun Nicolai                                                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 35
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea posturilor  de medici

specialiști din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.611/22.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.815/24.03.2021;
- adresa nr.  1980/12.03.2021 a Spitalului  Orăşenesc Mizil  înregistratată la Registratura

Primăriei  Oraşului  Mizil  sub  nr.  18.826/16.03.2021  prin  care  solicită  aprobarea  pentru
organizarea  concursului  pentru ocuparea unor posturi de medici specialiști: pneumolog la
Dispensarul  TBC,  medicină  internă,  obstretică  ginecologie,  pediatrie,   menţionând  că  se
încadrează în BVC  la capitolul cheltuieli de personal;

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

- prevederile  Hotǎrârii  Consiliului  Local  Mizil  nr.  88/2010,  privind  transferul
managementului  asistenţei  medicale al  unităţii  sanitare  Spital  Orăşenesc “Sfânta Filofteia”
Mizil, către autoritatea administraţiei publice locale Consiliul Local Mizil ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
     În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), art. 139 alin (1) și art.

196,  alin.(1),lit.a)  din   Ordonanța  de  urgență  nr.57  din  3  iulie  2019  privind  Codul
administrativ,  cu modificările și  completările ulterioare, Consiliul Local al  Oraşului  Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea posturi de medici specialiști

din cadrul Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia”, astfel :
- Medic specialist - medicină internă - Secția interne+Ambulatoriu integrat;
 - Medic specialist - pneumolog în cadrul  Dispensarului TBC;
- Medic specialist - obstretică - ginecologie - Compartiment obstretică- ginecologie;
- Medic specialist - pediatrie - Secția pediatrie + Ambulatoriu integrat;
Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea posturilor prin concurs.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în

vederea punerii ei în executare, de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară .
                  

  Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează
                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT,
                           Dl.Crăciun Nicolai                                                         jr. Tănase Loredana
Mizil, 30.03.2021
Nr. 36
5. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind avizarea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei

de Şef  Secție Medicină Internă la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.612/23.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.817/24.03.2021;
- adresa nr. 1981/12.03.2021 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la Primăria

Oraşului  Mizil  sub  nr.  18.825/16.03.2021  prin  care  solicită  avizarea  organizării
concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de Şef Secție Medicina internă,
menţionând că se încadrează în BVC pe anul 2021 la capitolul cheltuieli de personal;

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

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
  În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), art. 139 alin (1) și

art. 196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ,  cu modificările  și completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  avizează  organizarea  concursului  sau  examenului  pentru  ocuparea
funcţiei de Şef Secție Medicină Internă la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea funcției prin concurs.
Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta  Filofteia”

Mizil  în  vederea  punerii  ei  în  executare,  de  către  consilierul din  cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară.

  Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 37
5. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui. Gheorghe Daniel  domiciliat

în oraşul Mizil, str. Zorile, nr.27, judeţul Prahova

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.829/24.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.813/24.03.2021;
- adresa nr. 942/24.03.2021 a Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială

Mizil prin care propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia
D-lui. Gheorghe Daniel din Mizil str. Zorile, nr.27, întocmită de Direcția de Asistenţă
Socială Mizil înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr. 28/23.03.2021 prin
care  solicită  Consiliului  Local  Mizil  acordarea  unui  ajutor  de  urgenţă  pentru
reconstrucţia locuintei deteriorată în urma unui incendiu;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  conformitate  cu  prevederile  art.28  alin  (2)  din  Legea  nr.  416/2001  privind

venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006; 
  În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit.b) precum și art.139, alin.(1) și art.

196,  alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 5000 lei, D-lui.
Gheorghe Daniel din Mizil str. Zorile, nr.27, judeţul Prahova, din bugetul de venituri și
cheltuieli aprobat cu această destinație.

    Art.2. Serviciul Buget – Contabilitate şi Direcția de Asistenţa Socială Mizil vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  de  Asistență  Socială  Mizil  și
Serviciului  buget  -  contabilitate,  de  către  consilierul din  cadrul  Compartimentului
juridic și autoritate tutelară.

  Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 38
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
Privind ȋnregistrarea ȋn patrimoniul public al orasului Mizil  a  obiectivului de investitii

“Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil”, situat în Orașul Mizil, județul
Prahova 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.847/24.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.818/24.03.2021;
-referatul nr. 17.422/02.03.2021 al Șefului Serviciului DIAMPE prin care aduce la cunostinta  ca a

fost finalizat proiectul „Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil”, judetul Prahova
si  propune ȋnregistrarea ȋn patrimoniul public al orasului Mizil ; 

-procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 36483/22.12.2020 ;
-prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare ;
-prevederile art. 297 si art 299 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările

și completările ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129 , alin (2) lit.c și alin (6) lit. a) coroborate cu art. 139, alin (3) lit. g) și art. 196,

alin (1),lit.a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă  includerea obiectivului de investitii „Extindere rețea apă și canalizare în

zona cartier, Oraș Mizil” situat în judetul Prahova, orașul Mizil, străzile Prelungirea Ana Ipătescu,
Traian Vuia, Prelungirea Aurel Vlaicu, Prelungirea C.D. Gherea, Prelungirea Carpați, Crișan, Horia,
Mesteacănului,  Luminii,  Lunii,  Aleea Trandafirilor,  în  domeniul public  al orașului Mizil,  realizat
conform autorizatiei de construire, cu o valoare totala din evidenta contabila de 1.731.490,02 lei .

Art.2.Finanțarea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investitii  a fost  realizată din
bugetul local al orașului Mizil.

Art.3.  Se aprobă ȋnregistrarea ȋn evidența contabilă a Primariei orasului Mizil a obiectivului
de investitii  finalizat  si receptionat,  la  categoria “Bunuri apartinand domeniului public  al orasului
Mizil .

Art.4  Se aproba modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al orasului Mizil cu investitia  “Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil,
judetul Prahova, orașul Mizil.

Art. 5 . Prezenta hotărâre va fi adusa la ȋndeplinire de catre Primarul orasului Mizil, Directia
Economica  si  Serviciul Amenajarea teritoriului şi urbanism,patrimoniu, cadastru şi agricultură.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic
și  autoritate  tutelară  Primarului  Orașului  Mizil,  Direcției  economice,  Serviciului  Amenajarea
teritoriului și urbanism, patrimoniu și Institutiei Prefectului Județului Prahova.

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                         CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                       Dl.Crăciun Nicolai                                                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 39
7. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3). lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019
privind  Codul administrativ,  cu un număr  de  17 voturi pentru,  0  abţineri şi  0 vot  împotrivă,  din
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

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

Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului
Mizil  

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.831/24.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.821/24.03.2021;

  - adresa   nr.304/24.03.2021 întocmită de directorul Serviciului Public de Gospodărire
Comunală  Mizil  prin  care  solicită  aprobarea  Consiliului  Local  pentru  modificarea
organigramei și a statului de funcţii prin înființarea unui post de șef sector la întreținere
străzi, fără să afecteze numărul de angajați. 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin.2),  lit.a) și alin.3,lit.c), art. 139. alin 1  și art.196 alin.(1)

lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobǎ modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului
Public de Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al oraşului
Mizil prin înființarea unui post de șef sector la Întreținere străzi,  conform anexelor 1 și
2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2. Prezenta  hotǎrâre  se  comunicǎ  Serviciului  Public  de  Gospodărire
Comunală Mizil de către consilierul  din cadrul Compartimentului juridic și autoritate
tutelară.

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 40
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru,  0 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului de iluminat public delegat din

cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.830/24.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.820/24.03.2021;

  - adresa   nr.305/24.03.2021 întocmită de directorul Serviciului Public de Gospodărire
Comunală Mizil prin care solicită aprobarea Consiliului Local pentru tarifele/ prețuri la
serviciul de iluminat public delegat din cadrul serviciului;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
- Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului  de iluminat  public,  al  Presedintelui  Autoritatii  Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunală ;

-  Legea nr.51 /2006 - a serviciilor comunitare de utilități publice;
- art. 17 din Legea nr. 23012006 a serviciului de iluminat public;
-  art.8  din  Ordinul  nr.77/2007  privind  aprobarea  Normelor  Metodologice  de

stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public ;
-   Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  68/2020   privind  delegarea  Serviciului  de

Iluminat Public din Orașul Mizil;
În temeiul art. 129, alin.2), lit.d) și alin.7, lit.n), art. 139. alin 1 și art.196 alin.(1)

lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  Se  aprobă  lista  de  prețuri/tarife  stabilite  pentru  Serviciul  de  iluminat

public delegat din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, conform
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.  Prezenta  hotǎrâre  se  comunicǎ  Serviciului  Public  de  Gospodărire
Comunală Mizil de către consilierul  din cadrul Compartimentului juridic și autoritate
tutelară.

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 41
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.19.832/24.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 19.820/24.03.2021;
-  Adresa  nr.2222/24.03.2021  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil   prin  care  solicită

aprobarea Consiliului Local pentru Lista de investiţii  defalcată pe categorii de bunuri
repartizate Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil din fondul de dezvoltare - Anexa
nr.1b) în vederea efectuării achiziției în cursul lunii aprilie 2021;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art.139, alin. (1), și al art. 196, alin.(1),

lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă  Lista de investiţii a Spitalului Orăşenesc „Sf. Filofteia” Mizil
conform Anexei la prezenta hotărâre,  parte integrantă din aceasta.

Art.2.  Spitalul  Orăşenesc „Sfânta Filofteia”  va duce la îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf. Filofteia” Mizil
de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 42
5. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  Regulamentului de  Organizare si Functionare al  Consiliului

Local  Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de Comisia administrație publică locală,

juridică,  păstrarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  omului  înregistrat  sub  nr.
19.841/24.03.2021. 

In  conformitate  cu prevederile  Ordonanței de urgență nr.  57/2019 privind Codul
administrativ  și  al  Ordinului  25/2021  pentru  aprobarea  modelului  orientativ  al
statutului  unităţii  administrativ-teritoriale,  precum  şi  a  modelului  orientativ  al
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

În temeiul art. 129, 133, alin.(1), art.139 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aproba  Regulamentul  de  Organizare si Functionare al  Consiliului
Local  Mizil, conform anexei la prezenta hotarare . 

Art. 2. Comisia de  Prestari – Servicii, comerţ, agricultură, privatizare, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2020, se va redenumi astfel: „Comisia privind
administrarea serviciilor publice furnizate cetățenilor”.

Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitea Hotărârea
Consiliului  Local  nr.  96/2020  ptrecum  și  ale  Hotărârii  Consiliului  Local
nr.29/25.02.2021 pentru prevederile referitoare la Consiliul Local. 

Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  adusa  la  îndeplinire  de  consilierii  locali  și  se
comunică,  prin  intermediul  consilierului  din  cadrul  Compartimentului  juridic  și
autoritate  tutelară,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Primarului  Orașului  Mizil,  şi
Prefectului Judeţului Prahova şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în pe
pagina de internet www.primaria-mizil.ro.

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 43
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

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

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.20.146/29.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 20.177/29.03.2021;
-  adresa  nr.  2219/24.03.2021 a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la  registratura

Primăriei Orașului Mizil sub nr. 20.087/26.03.2021 prin care solicită modificarea  statului de
funcții prin transformarea unui post de biolog debutant, ca urmare promovării examenului în
treaptă profesională superioară ;

-  prevederile art.  4 -  Cap.  II   din Anexa nr.1 din  Ordinul 869/2015 pentru aprobarea
metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de
medic, medic dentist,  farmacist,  biolog, biochimist şi chimist din unităţile  sanitare publice,
precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile
sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile  Hotǎrârii  Consiliului  Local  Mizil  nr.  88/2010   privind  transferul
managementului  asistenţei  medicale al  unităţii  sanitare  Spital  Orăşenesc “Sfânta Filofteia”
Mizil, către autoritatea administraţiei publice locale Consiliul Local Mizil;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
     În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) coroborat cu alin.(3) lit.c), art. 139 alin (1) și art.

196,  alin.(1),  lit.a)  din   Ordonanța  de  urgență  nr.57  din  3  iulie  2019  privind  Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se  aprobă  modificarea  statului  de  funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta
Filofteia” Mizil, prin transformarea postului de biolog debutant (poziția 93 în statul de funcții)
în 1 (unu) post de biolog;

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în
vederea punerii ei în executare, de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară .

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 44
5. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
Privind numirea administratorului la SC SALUB INTERSERV SRL Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.20.204/29.03.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 20.152/29.03.2021;
- raportul final al concursului ȋnregistrat sub nr. 19758/24.03.2021  prin care d-na

Zafiu  Nicoleta  a  fost  declarata  admisă  la   concursul  pentru  ocuparea  functiei  de
director general/administrator al SC SALUB INTERSERV SRL

În conformitate cu prevederile dispoziţiilor , art.191 si art.196ˡ din Legea 31/1990-
privind  societăţile  comerciale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,referitor la hotararile luate de asociatul unic ȋn cadrul adunarii generale ale
asociatilor; 

-  OUG  nr  109/2011  privind  guvernanta  corporativa  a  ȋntreprinderilor  publice,
aprobata prin Legea 211/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.92 alin(1), alin(2) lit.b, alin .129 alin.(2) lit.a), alin.3 lit.d),ali (7) lit a) , art.139
alin(3)  lit.h)   si  art.  155  ,alin  (8)  din  OUG  nr.  57/2019  –Codul  Administrativ  al
Romaniei  „Numirea  conducătorilor instituţiilor  publice  de interes local,  respectiv ai
serviciilor  publice  de  interes  local  se  face  pe  baza  concursului  sau  examenului
organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea
primarului,  în condiţiile Părţii  a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV,
după caz.”.

 In temeiul art.196 alin.(1) lit(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art. 1. (1)  Se aprobă numirea d-nei  Zafiu Nicoleta  ȋn funcția de administrator

la SC SALUB INTERSERV SRL, pe o perioada de 4(patru) ani, ȋncepând cu data de
05.04.2021.

 (2) Administratorul societății reprezintă asociatul unic pentru competențele stabilite
prin  Actul  Constitutiv  al  SC  SALUB  INTERSERV  SRL,  angajează  patrimonial
societatea ȋn  relațiile  cu terții  și  va  ȋndeplini  funcția  de  director  general  ȋn  cadrul
societății.

 Art.2.  Se  aprobă  contractul  de  administrare  încheiat  între  S.C.  SALUB
INTERSERV  S.R.L.  și  d-na  Zafiu  Nicoleta,   prevăzut  în  anexa  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3. Se mandatează președintele de ședință ca reprezentant al Consiliului Local
Mizil, să semneze hotărârile AGA la S.C. SALUB INTERSERV SRL MIZIL ȋn numele
asociatului unic, precum și contractul de administrare ȋncheiat cu d-na Zafiu Nicoleta . 

  



Art.  4.  Se  aproba  modificarea  art.  7  din  Actul  constitutiv  al  SC  SALUB
INTERSERV aprobat prin HCL nr. 2/08.01.2021, astfel : 

« Societatea  va  fi  administrată și  reprezentată de:  d-na Zafiu  Nicoleta,
Administrator – Director general, cetăţean român cu domiciliul în Orașul Mizil, CNP
2710731292077, domiciliata în Mizil,  str. Nicolae Balcescu,  nr 248 A, bl. 4, sc A,
et.3, ap. 7, jud. Prahova, legitimata cu  C.I. seria PX, nr. 357227, eliberată de SPCLEP
Mizil. Durata mandatului  administratorului este de 4 (patru) ani, ȋncepând cu data de
05.04.2021. 

Art.  5. Se împuterniceşte doamna Zafiu Nicoleta –administratorul și directorul
general  al   societății  SC  SALUB  INTERSERV  SRL  în  vederea  îndeplinirii
formalităţilor necesare și să semneze orice cerere sau acte necesare pentru ȋnregistrarea
mențiunilor   la  Oficiul  Registrului  Comerţului,  spre  a  fi  menţionate  în  registru  şi
publicate în Monitorul Oficial al României.

 Art.  6.   Prezenta  hotărâre  se  comunică:  SC  Salub  Interserv  SRL,  Directiei
Economice si  Institutiei Prefectului Judeţului Prahova de către consilierul din cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară.

 

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Crăciun Nicolai                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 30.03.2021
Nr. 45
7. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 30 Martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.h), din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu un număr de  11 voturi pentru,  0  abţineri şi  6 voturi împotrivă, din
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația  în vederea

concesionării terenului  în suprafaţă de 317 mp, teren proprietate privată a oraşului
Mizil, situat în Mizil, str. Luminii, nr.3

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.21.886/14.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.22.178/16.04.2021;
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.117/23.12.2020  prin  care  s-a  aprobat

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei  de teren de 317 mp,  situată în Mizil,  Str.
Luminii, nr. 3, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 23.349;

- referatul nr. 20939/05.04.2021 întocmit de consilierul din cadrul Biroului Patrimoniu din
cadrul Primăriei  Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de dl.
Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Luminii, nr.3.

- prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) și

art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

 Art.1.  Se  aprobă  preţul  minim de  13,7euro/mp de  la  care  se  porneşte  licitația  în
vederea concesionării terenului în suprafaţă de 317mp, teren  proprietate privată  a oraşului
Mizil, situat în Mizil, str. Luminii, nr.3, cu nr. cadastral nr. 23349.

Art.2. Articolul  3  precum  și  punctul  C  din  Caietul  de  sarcini  din  HCL
nr.117/23.12.2020, se modifică astfel; „Concesiune se acordă pe o durată de 49 de ani”, în
conformitate  cu  prevederile  art.  306  din  Ordonanta  urgenta  57/2019  privind  Codul
administrativ.

Art.3. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere în
cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite şi taxe în
vederea punerii ei în executare.                      

 
                          Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează
                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT,
                       Dl.Dinu Florin-Călin                                                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 46
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3) lit. g), din O.U.G. nr. 57/2019
privind  Codul administrativ,  cu un număr  de  17 voturi pentru,  0  abţineri şi  0 vot  împotrivă,  din
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

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

elevilor din unităţile  de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil
pentru anul școlar 2020-2021 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.22.042/15.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 22.175/16.04.2021;
- raportul  de  specialitate  nr.  21.861/14.04.2021 al  Directiei  economice  prin  care

solicită aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2020-
2021;

- adesele instituțiilor de învățământ din Orașul Mizil;
În conformitate cu prevederile:

    -art. 82 alin. 2) şi art.105, alin. 2), lit. d) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
    -Ordinului  nr.5576/2011 al  Ministerului  Educației,  Cercetării,Tineretului  și

Sportului  privind  aprobarea  Criteriilor  generale  de  acordare  a  burselor  elevilor  din
învățământul preuniversitar de stat, cu modificarile și completările ulterioare.

    - HG nr.1064/2020 care stabilește cuantumul minim al burselor ce pot fi acordate
în anul școlar 2020-2021, elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență.

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
  În temeiul art.  129 alin (7), lit.a), art. 139, alin.1) și art. 196, alin.(1),lit.a) din

Ordonanța  de  urgență  nr.57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările  și  completările  ulterioare, Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1  Se  aprobă  numărul  de  burse  școlare  de  care  pot  beneficia  elevii  de  la
cursurile  cu  frecvență  din  învățământul  preuniversitar  de  stat  pe  anul  2020-2021,
repartizat pe categorii de burse si unitati de invatamant, astfel:

nr 
crt Institutia

Nr elevi
beneficiari
de burse

burse
performanta

burse
merit

burse
studiu

burse
ajutor
social

1
Liceul Teoretic Grigore 
Tocilescu 129 0 122 3 4

2 Scoala Gimnaziala nr. 1 214 0 179 30 5

3
Liceul Tehnologic Tase 
Dumitrescu 182 0 167 0 15

4
Scoala Gimnaziala Sfanta 
Maria 87 2 71 8 6

5
Scoala Gimnaziala Sf. 
Nicolae 29 0 3 16 10

 TOTAL 641 2 542 57 40



Art.2. Cuantumul burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social,
care se acordă în anul şcolar 2020-2021 de care pot beneficia elevii din învăţământul
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, astfel:
- Bursă de performanță și merit - Olimpiade Loc I,II,III și medie anuală de 10 - 150
lei/lună;
- Bursă de merit pentru rezultate școlare cu medii între 9,00 - 9,99 - 130 lei/lună;
- Bursă de merit pentru rezultate școlare cu medii între 8,50 - 9,00 - 120 lei/lună;
- Burse de studiu și de ajutor social - 100 lei/lună.

Art.3. Criteriile  specifice  de  acordare  a  burselor,  se  stabilesc  in  consiliul  de
administratie  ale  unităților  de  învatamant  în  limita  fondurilor  stabilite  prin  bugetul
local;

Art.4. Răspunderea  pentru  încadrarea  în  criteriile  generale  și  specifice  de
acordare a burselor, revine fiecarui ordonator tertiar de credite;

Art.5. Primarul Orașului Mizil  prin intermediul Direcției economice, precum și
ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  6.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  din  cadrul
Primăriei Mizil, instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Orașul Mizil, prin
grija consilierului din cadrul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

  Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                          CONSILIER                                                 Secretar general UAT,
                        Dl.Dinu Călin-Florin                                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 47
10. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.22.014/15.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 22.177/16.04.2021;
- Raportul  de  specialitate  al  Serviciului   Impozite  și  taxe  locale  Mizil  nr.

21.655/13.04.2021 prin care se propune indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2022;

În conformitate cu prevederile:
-  art. 457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.484, art.486, art.491 și ale

art.493 din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările și completările
ulterioare;

- art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), art.27 şi ale art.30 din Legea
privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
  În temeiul art. 129 alin. (4) lit. c), art.139, alin.(3), lit.c) și art. 196, alin.(1),lit.a)

din   Ordonanța  de  urgență  nr.57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările  și  completările  ulterioare, Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.  1  –  Aprobă  indexarea  cu  rata  inflației  de  2.6%  a  sumelor  aferente

impozitelor şi taxelor locale stabilite pe baza unei anumite sume în lei,  pentru anul
2022, conform Anexei nr. 1 – parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) impozitul pe clădiri:
- impozitul  pe clădiri datorat de persoane fizice – tabelul nr.1;
b) impozitul şi taxa pe teren:
- impozitul şi taxa pe teren datorate de persoane fizice – tabelele 2, 3, 4;
- impozitul şi taxa pe teren datorate de persoanele juridice  – tabelele 5, 6,7;

c) impozitul pe mijloacele de transport:

- impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice  -
tabelele 8, 9, 10, 11, 12;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor:
 - tabelele nr. 13 si 14;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate: 
- taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate– tabelul 15 ;
f) taxe speciale: 

- taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentã, 
în interesul persoanelor fizice si juridice;

g) alte taxe locale: taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrari,
pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete, in standuri situate de-
a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari
ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu terase de vara, chioscuri,  tonete inchise,



suporti  pentru  obiecte  de  publicitate,  pentru  evenimente  ocazionale  s.a.taxa  pentru
utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza
de catre contribuabilii persoane fizice/juridice, in functie de numarul de zile pentru care
se solicita si se aproba ocuparea domeniului public; taxa pentru indeplinirea procedurii
de divort pe cale administrativa, tabelele 16,17,18 și 19.

Art.2.  Aprobă indexarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor acordate de
organul fiscal , în cazul persoanelor fizice şi juridice, după cum urmează :

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 493 alin.

(3)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 79 lei la 315 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de
la 315 de lei la 785 lei.

Art. 493 alin.
(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 366 de lei la 1.782 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

        

Art. 493
alin. (5)

     - Contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu
amendă de la 316 lei la 1.260 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda
de la 1.260 lei la 3.143  lei.
     Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.467 lei la 7.126 lei

Art.3. Prezenta  hotărâre  intra  în  vigoare  de  la  01.01.2022 și  va  completa
Hotărârea de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2022.

Art.4.  Serviciul  Impozite  și  taxe  locale  şi  celelalte  instituţii  cu  atribuţii  în
aplicarea  hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.5. Compartimentul Juridic și autoritate tutelară va aduce la cunoștinţa celor
interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

  Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                  Dl.Dinu Călin-Florin                                                     jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 48
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.c), din O.U.G. nr. 57/2019
privind  Codul administrativ,  cu un număr  de  17 voturi pentru,  0  abţineri şi  0 vot  împotrivă,  din
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2021

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.22.013/15.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 22.176/16.04.2021;
- referatul nr. 19.692/22.03.2021 al Direcției economice prin care solicită aprobarea

privind  inventarierea materiei impozabile pe anul 2021;
-  prevederile  art.  494,  alin.(12)  din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal cu

modificările  și  completările  ulterioare  precum  și  ale  art.  5  alin.  2  din  Legea  nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  conformitate  cu  prevederile  art.28  alin  (2)  din  Legea  nr.  416/2001  privind

venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006; 
  În temeiul  art.129,  alin.(2),  lit.b)  precum și art.139,  alin.  (1)  și  art.  196,  alin.

(1),lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,  Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă inventarierea materiei impozabile pentru anul 2021, conform
anexelor nr.1 -12, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția
economică din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Mizil.

Art.3  -  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  jud.Prahova,
Direcției economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija consilierului din cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

  Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Dinu Călin-Florin                                                   jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 49
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil  pe anul 2021

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.22.043/15.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 22.179/16.04.2021;
-  raportul  de  specialitate  nr.  21.827/14.04.2021  al  Direcției  economice  prin  care

solicită  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi bugetului instituţiilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, al  Orasului Mizil pe anul 2021;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
-  prevederile  Legii  nr.  15/2021 pentru  aprobarea  bugetului  de stat pe  anul  2021,

Scrisoarea  cadru  privind  contextul  macroeconomic,  metodologia  de  elaborare  a
proiectelor  de  buget  pe  anul  2021  și  a  estimărilor  pentru  anii  2022-2024,  nr.
462197/2021, Srisoarea MFP nr. 463040/15.03.2021;

- Decizia Directorului General nr. 373/2021, privind repartizarea cotelor și sumelor
defalcate din impozitul pe venit,  a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor,
municipiilor și Fișa cu indicatorii pentru bugetul local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
modificată si  completată ;

 În temeiul art. 129, alin.(2),lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a) și art.139, alin.(3), lit.a)
și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă  bugetul de  venituri și cheltuieli  al Orașului Mizil,  pe  anul
2021, conform anexelor 1, și 2,  parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se  aprobă  lista  obiectivelor  de  investiții, conform anexei  nr.  3   parte
integranta din prezenta hotărâre; 

Art.3.  Se aprobă lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabile, conform
anexei nr. 3.1  parte integranta din prezenta hotărâre; 

Art.4. Se aprobă bugetul instituțiilor și activitatilor finantate integral sau parțial
din venituri proprii,  conform anexelor nr. 4 și 5, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.5.  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale Spitalului Orășenesc „Sf.
Filofteia” Mizil, conform anexei nr.6 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.  Se  aprobă  Lista  obiectivelor  de  investiții  a  Spitalului  Orășenesc  „Sf.
Filofteia” conform anexei nr. 7  parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă numărul de personal permanent și temporar precum și fondul
salariilor de bază pe fiecare instituție publică, conform anexei nr.8, parte integrantă din
prezenta hotărâre.



Art.8.  Direcţia  economică  din  cadrul  Primăriei  Oraşului  Mizil  și  instituțiile
publice din subordinea  Consiliului Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.9.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  din  cadrul
Primăriei Oraşului Mizil și  instituțiilor  publice  din  subordinea  Consiliului  Local de
către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară.

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                      CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                Dl.Dinu Călin-Florin                                                    jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 50
7. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3). lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019
privind  Codul administrativ,  cu un număr  de  17 voturi pentru,  0  abţineri şi  0 vot  împotrivă,  din
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de

specialitate al Primarului Oraşului Mizil, județul Prahova

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.22.240/16.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 22.181/16.04.2021;
- Referat de aprobare nr. 22.240/16.04.2021 al Secretarul Oraşului Mizil prin care solicită

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Oraşului Mizil;
În conformitate cu prevederile;
 - art.129, alin.(2), lit.a), alin.(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;
      - Legii nr. 53/2003, Codul muncii, completat, modificat;

 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), şi al art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019

privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  Local  al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  Se  aprobă  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al   aparatului  de

specialitate  al  Primarului  Oraşului  Mizil,  județul  Prahova,  conform  Anexei  la  prezenta
hotărâre,  parte integrantă din aceasta.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi privind regulamentul de
organizare  și  funcționare  al  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Orașului  Mizil,  își
încetează aplicabilitatea. 
 Art.3. Prezentul Regulament de organizare şi funcționare va fi adus la cunoștință sub
semnătură  funcționarilor  publici  şi  personalului  contractual  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului Orașului Mizil și serviciilor publice fără personalitate juridică. 

Art.4. Prezenta hotărâre se afișează pe site-ul Primăriei Orașului Mizil  şi se comunică,
în condițiile  legii,  Primarului  Orașului  Mizil,  Compartimentului  Resurse umane, Instituției
Prefectului  Județului  Prahova,  prin  grija  consilierului  consilierului  din  cadrul  din  cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Dinu Călin-Florin                                                      jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 51
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizul general al obiectivului de investiții  „Reabilitare,

modernizare, extindere și dotare Liceu Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Oraș Mizil” 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.22373/19.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 22378/19.04.2021;
- referatul nr. 21.855/14.04.2021 al Şefului Serviciu dezvoltare, investiții, achiziții, mediu

și proiecte europene la Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea  devizului general
al obiectivului de investiții  „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceu Tehnologic
„Tase Dumitrescu”, OrașMizil”, ca urmare a finalizării  proiectului tehnic pentru obiectivul
menționat;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273/2006 privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare și ale  H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În temeiul art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d), art.139, alin.(1) și ale  art. 196
alin.  (1)  litera  a), din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă  devizul general al  obiectivului de investiții  „Reabilitare, modern-

izare, extindere și dotare Liceu Tehnologic „Tase Dumitrescu”, OrașMizil”   în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație,
și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe
tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific
10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot
parcursul vieţii, Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul
vieţii, având valoarea totală de 13.743.226,18 lei (TVA inclus), din care C+M este în valoare
de 9.232.487,67 lei (TVA inclus), conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul dezvoltare,
investiții,  achiziții,  mediu și  proiecte europene  și  Direcția economică din cadrul  Primăriei
Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare.

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                    Dl.Dinu Călin-Florin                                                      jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 52
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea unui acord încheiat cu Consiliul Județean Prahova  în  vederea

realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de
distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova” 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.22.248/20.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 22.470/20.04.2021;
- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.63/13.04.2021 prin care s-a modificat HCL nr.

43/18.03.2021 referitoare la aprobarea acordului între UAT Județul Prahova și unele UAT-uri
din județul  Prahova,  în  vederea realizării în   vederea  realizării  documentațiilor  tehnico  –
economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din
Județul Prahova”;

− prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -
cadru al  documentațiilor  tehnico  -  economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

− Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare; 

− prevederile art.1, alin.(2), lit.f1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilități publice; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) și e), alin.(7), lit.n),  și alin. (9) lit. c),

art. 89 alin. (8), art.139, alin.(3), lit.f) precum și ale art. 196 alin (1) lit. a) din  Ordonanța de
urgență  nr.57/2019 privind  Codul  administrativ,  cu  modificările și  completările  ulterioare,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art. 1. Se aprobă Acordul încheiat cu Consiliul Județean Prahova în  vederea realizării

documentațiilor  tehnico – economice pentru investiția  „Extindere rețea de distribuție gaze
naturale în unele localități din Județul Prahova”,  conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește domnul Negraru Silviu - Călin, Primarul Orașului Mizil, să
semneze  Acordul  de  parteneriat  prevăzut  la  art.  1  din  prezenta  hotărâre,  precum și  orice
document necesar realizării parteneriatului. 

Art.  3.   Secretarul  general  al  Orașului  Mizil  va  comunica  prezenta  hotărâre
persoanelor interesate. 

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT,
                 Dl.Dinu Călin-Florin                                                       jr. Tănase Loredana

Mizil, 22.04.2021
Nr. 53
5. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din
data de 22 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor  art.139, alin.(3),  lit.f), din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu un număr de  17 voturi pentru,  0  abţineri şi  0 voturi împotrivă, din
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 5000 mp,

aparţinând domeniului privat al Oraşului Mizil, situat în intravilanul oraşului Mizil, Tarlaua
16, parcela A 53 pentru amenajare organizare de șantier

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  extraordinară,  de  îndată  din  data  de
29.04.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.23080/27.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.23101/27.04.2021;
- cererea nr. 22360/19.04.2021 a S.C.CONI SRL, prin care solicită teren în suprafață de 5000 mp,

cu  destinația  exclusiv  a  activității  de  organizare  de  șantier  în  vederea  realizării  obiectivului
„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene identificate în prioritatea 1 a regiunii Sud Muntenia -
Traseul regional 3 - Tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ102D, DJ100C”; 

- Raportul de specialitate nr. 23014/26.04.2021, al Consilierului Serviciului amenajarea teritoriului
și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură din cadrul Primariei Oraşului Mizil, prin care solicită
inițierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea terenului în suprafață de 5000 mp, prin licitație
publică, având nr. cadastral  23430;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) și art.196,

alin.(1),  lit.a) din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  și completările
ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie  publică a terenului proprietate privată a Oraşului

Mizil, în suprafata de 5.000mp, situat în intravilanul Orașului Mizil, Tarlaua 16, parcela A53, cu nr.
cadastral 23430, pentru amenajare organizare de șantier, evidenţiat conform schiţei anexa 1 (extras
din harta cadastrală), parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se  aprobă  caietul  de  sarcini  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitaţie  publică  a
terenului  în  suprafaţă  de  5000  mp,  aparţinând  domeniului  privat  al  Oraşului  Mizil,  situat  în
intravilanul oraşului Mizil,  Tarlaua 16, parcela A 53 pentru amenajare organizare de șantier, anexa
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Închirierea terenului se face de la data adjudecării licitațieie, până la 31.12.2023, cu
posibilitatea de prelungire, prin act adițional, prin acordul părților.

(2) Preţul minim de pornire la  licitaţie  este de 0,20 lei/mp/lună conform HCL nr.  83/2020
privind impozitele și taxele locale pe anul 2021.

Art.4. Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de   Serviciul  amenajarea
teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură pentru procedura de închirierii prin licitaţie
publică a terenului, de Serviciul impozite și taxe pentru procedura încheierii contractului de închiriere
și pentru  urmărirea modului de executare  a închirierii.

Art.5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul din cadrul Compartimentului
juridic compartimentelor prevăzute la art.3, şi Primarului Orasului Mizil.

 
                          Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează
                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT,
                       Dl.Dinu Florin-Călin                                                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 29.04.2021
Nr. 54
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară de îndată
din data de 29 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3) lit. g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi pentru,  0 abţineri şi  0 vot  împotrivă, din numărul total de 17
consilieri în funcţie şi  14 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii păsunilor disponibile 

 aflate în proprietatea privată a orasului Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din data
de 29.04.2021;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.23.082/27.04.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 23.137/27.04.2021;
- raportul  de  specialitate  al   Serviciul  amenajarea  teritoriului  și  urbanism,

patrimoniu, cadastru și agricultură  inregistrat sub nr.23.007/26.04.2021 
- prevederile Hotararii Consiliului Local Mizil nr.61/26.05.2016, privind aprobarea

Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate  pe teritoriul  orasului  Mizil,  judetul
Prahova;

-  prevederile  Hotararii  Consiliului  Judetean Prahova,  nr.187/23.12.2020,  privind
stabilirea preturilor produselor agricole si a valorii masei verzi pe hectar pajiste pentru
anul fiscal 2021, la nivelul judetului Prahova;

- O.U.G.  nr.34/2013  privind  organizarea,  administrarea  şi  exploatarea  pajiştilor
permanente  şi pentru  modificarea  şi completarea  Legii  fondului  funciar  nr.18/1991,
modificată aprobată prin Legea nr. 86/2014; 

-  H.G. 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr.34/2013;

-  Ordinul  544/2013  al  Ministrului  agriculturii  şi  dezvoltării  rurale  privind
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte.

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- art.129  alin.(2)  lit.c)  si  alin.(6)  litera  b)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul

administrativ;
       In temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.

nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art. 1.  (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea

privată a orasului Mizil, identificate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta. 
2)  Inchirierea  se face  pe  o durata  de 7  ani,  conform art.9,  alin.(2) din  OUG

nr.34/2013, actualizata.
(3)  Prețul  minim  de  pornire  al  licitației  pentru  închiriere  va  fi  după  cum

urmează:
- pentru Valea Dobrii, Budureasca și Tohăneanca de 546,84 lei/ha/an;
- pentru Max de 246,84 lei/ha/an.
Art.  2. Se  aprobă caietul  de  sarcini  şi instrucţiunile  pentru  ofertanţii  privind

închirierea prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a orasului Mizil,  in
suprafata de 22,2942 ha conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta.

Art.3.  Se  împuterniceşte  Primarul  orasului  Mizil,  să  semneze  contractul  de
închiriere pentru suprafeţele de păşuni aflate în domeniul privat al orasului Mizil.
         



 Art. 4. Comisia de licitatie se numeste prin dispozitia Primarului orasului Mizil.
Art.5.  Comisia  de  solutionare  a  cotestatiilor  se  numeste  prin  dispozitia

primarului orasului Mizil. Lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare a ofertelor,
precum si  actele  de  publicitate  referitoare  la  organizarea,  desfasurarea  si  rezultatul
licitatiei  publice,  se  vor  realiza  prin  grija  Serviciului  amenajarea  teritoriului  și
urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură.
      Art.6. Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism,  patrimoniu,  cadastru  și
agricultură  vor intocmi contractul de inchiriere precum si toate celelalte documente,
care vor sta la baza incheierii acestuia.
          Art.7. Secretarul general al orasului va face publica prezenta, prin afisare la
sediu si pe site-ul Primariei orasului Mizil.

  Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează
                          CONSILIER                                                 Secretar general UAT,
                        Dl.Dinu Călin-Florin                                         jr. Tănase Loredana

Mizil, 29.04.2021
Nr. 55
6. ex/Tehnored.  VV

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară de
îndată din data de 29 Aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 1 abţineri şi 0 vot împotrivă,
din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  14 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  suprafeţei de teren de 223 

mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil,  
str. Luminii, nr.4A, având nr. cadastral 23.414 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.24.956/20.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.25.096/21.05.2021; 
- Raportul de specialitate  întocmit de consilier în cadrul Serviciului Amenajarea teritoriului 

și Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Oraşului Mizil, nr. 
24656/17.052021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de sarcini ; 

- extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 223mp din str. Luminii, nr.4A, Tarla 
16, Parcela Cc din 53 având nr. Cadastral 23414; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.b), art. 139, alin. (3), lit.g) și art.196, 

alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
  
 Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării suprafeței de 
teren de 223mp, situată în Mizil, str.Luminii, nr.4A, teren proprietate privată a oraşului Mizil, 
înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23414. 

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

 (3) Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei 1 și caietul de sarcini, conform 
anexei  2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.2. Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat de Consiliul Local Mizil după 
evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat. 

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata de 49 de ani. 
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul din 
cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară.  
    
                          Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
                       Dna.Dumitru Oana - Filofteia                                           jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 56 
7. ex/Tehnored.  VV 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3) lit. g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul 
total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezmembrării imobilului  situat în Mizil, str. Blajului, nr.3-5, 

județul Prahova, având nr. cadastral 20752 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.24.955/20.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 25.093/21.05.2021; 
- referatul nr.24681/18.05.2021 întocmit de Biroul Urbanism prin care solicită iniţierea unui 

proiect de hotarâre pentru dezmembrarea unui imobil  situat în Mizil, str. Blajului, nr.3-5 în 
suprafață de 4887 mp:  

- referatul de admitere a dezmembrării 20109/15.02.2021 emis de  OCPI Prahova; 
- prevederile Ordinului 634/2006 al Directorului General al Agenţiei Nationale de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară şi ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu 
modificările şi comletările ulterioare;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
  În temeiul art. 129 alin (2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.c), art. 139, alin.(3), lit.g) și art. 

196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren situat în judeţul Prahova, UAT Mizil, 
Oraş Mizil, str. Blajului, nr.3-5 având numărul cadastral 20752, în suprafaţa de 4887mp, în trei 
loturi conform planului Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a Referatului 
de admitere nr. 20109/2021 emis de OCPI Prahova, după cum urmează: 

- Lotul 1, nr. cadastral 23405, imobilul - teren în suprafaţă de 4797 mp, construcțiile C1-C6, 
C8 și C9; 

- Lotul2, nr.cadastral 23406, imobilul - teren în suprafaţă de 58mp, construcția C7; 
- Lotul3, nr.cadastral 23407, imobilul - teren în suprafață de 32mp; 
Art.2. Se împuterniceşte Avocat Stoica Daniela să semneze actul de dezmembrare în formă 

autentică și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la 
art.1.  

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

Art.4. Secretarul general al Orașului Mizil va aduce la cunoștință celor interesați prevederile 
prezentei hotărâri. 
    Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 
                          CONSILIER                                                 Secretar general UAT, 
                Dna.Dumitru Oana-Filofteia                                         jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 57 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data 
de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.(g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 
17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Cătescu Elena domiciliată 
în oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 112, bl.112, sc.B, et.3, ap.36, judeţul 

Prahova fără forme legale în Mizil str. Recoltei, nr.7 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.24.954/20.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 25.095/21.05.2021; 
- adresa nr. 1557/19.05.2021 a Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială 

Mizil prin care propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia 
D-nei. Cătescu Elena din Mizil str.Mihai Bravu, nr. 112, bl.112, sc.B, et.3, ap.36, 
judeţul Prahova fără forme legale în str. Recoltei, nr.7, întocmită de Direcția de 
Asistenţă Socială Mizil înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr. 
52/19.05.2021 prin care solicită Consiliului Local Mizil acordarea unui ajutor de 
urgenţă pentru  susținerea unei părți din cheltuielile familiei. 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
      În conformitate cu prevederile art.28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006;  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin.(7), lit.b), art.139, alin.(1) și art. 196, 

alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului 
Mizil, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
  
 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 3000 lei, D-nei. 
Cătescu Elena din Mizil str.Mihai Bravu, nr. 112, bl.112, sc.B, et.3, ap.36, judeţul 
Prahova fără forme legale în Mizil str. Recoltei, nr.7, din bugetul de venituri și 
cheltuieli aprobat cu această destinație. 
 Art.2. Serviciul Buget – Contabilitate şi Direcția de Asistenţa Socială Mizil vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT, 
                  Dna. Dumitru Oana-Filofteia                                     jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 58 
6. ex/Tehnored.  VV 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2021 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.24.958/21.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 25.094/21.05.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 25.086/21.05.2021 întocmit de Direcţia economică, 

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe 
anul 2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi  

completată, precum și ale Legii nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021; 
În temeiul art.129 alin (2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin. (3), lit.a) și art. 196, 

alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2021, 
conform anexelor  1, 2, și 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 

 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT, 
               Dna.Dumitru Oana-Filofteia                                           jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 59 
6. ex/Tehnored.  VV 
   
 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația  în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 450 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.29 
 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.25390/24.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 25.350/24.05.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.11/28.01.2021 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 450 mp, situată în Mizil, 
Str. Horia, nr. 29, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 23.362; 

- referatul nr. 24.976/20.05.2021 întocmit de consilierul din cadrul Serviciului 
Amenajarea teritoriului și Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură  din cadrul 
Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de dl. 
Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Horia, nr.29. 

- prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă preţul minim de 12,3euro/mp de la care se porneşte licitația în 
vederea concesionării terenului în suprafaţă de 450mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.29, cu nr. cadastral nr. 23362. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Amenajarea teritoriului și 
Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură şi Serviciului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare. 
  
    Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT, 
               Dna.Dumitru Oana-Filofteia                                           jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 60 
6. ex/Tehnored.  VV 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația  în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 239 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Lunii, nr.12 
 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.25391/24.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 25.351/24.05.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/28.01.2021 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 239 mp, situată în Mizil, 
Str. Lunii, nr. 12, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 23.339; 

- referatul nr. 24.975/20.05.2021 întocmit de consilierul din cadrul Serviciului 
Amenajarea teritoriului și Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură  din cadrul 
Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de dl. 
Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Lunii, nr.12. 

- prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă preţul minim de 13,7euro/mp de la care se porneşte licitația în 
vederea concesionării terenului în suprafaţă de 239mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Lunii, nr.12, cu nr. cadastral nr. 23339. 

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, 
înscriere în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Amenajarea teritoriului și Urbanism, 
Patrimoniu, Cadastru și Agricultură şi Serviciului impozite şi taxe în vederea punerii ei 
în executare. 
 
    Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT, 
               Dna.Dumitru Oana-Filofteia                                           jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 61 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special domnului Negraru Silviu Călin, reprezentantul 
localitatii Mizil jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru 

Managementul Apei Prahova” 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.25.389/24.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 25.355/24.05.2021; 
- adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru 

Managementul Apei Prahova’’ inregistrata la Primaria Mizil sub nr.25.323/24.05.2021; 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort, inregistrat sub nr.25309/24.05.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
- Prevederile Art.21, pct (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul 

pentru Managementul Apei Prahova’’; 
În conformitate cu prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si al 

statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 În temeiul Art.139, alin (3), lit f) si Art.196, alin (1), lit a) din OUG nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se acorda un mandat special domnului Negraru Silviu - Călin, Primar al orașului Mizil, 

jud. Prahova, nascut la data de 07.11.1972, in Orașul Mizil, jud. Prahova, domiciliat in Mizil, str. 
Erou Lt.Radu Nicolae, nr.7, posesor al C.I. seria PX, nr. 680403, eliberat de SPCLEP Mizil, in data 
de19.09.2019, sa voteze si sa semneze in numele Consiliului Local al orasului Mizil, in cadrul 
Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul 
Apei Prahova’’, Proiectul de Hotarare privind modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’ in care isi desfasoara 
activitatea Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A., privind eliminarea facturarii serviciului de 
preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice din aria de operare a S.C. Hidro 
Prahova S.A. 

 Art.2.Persoana nominalizata la Art.1., domnul Negraru Silviu - Călin, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari in baza mandatului special acordat. 

 Art.3. Prezenta Hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Prahova, Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’. 

 
  Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT, 
                Dna.Dumitru Oana-Filofteia                                            jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 62 
7. ex/Tehnored.  VV 
    
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3). lit.f), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
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numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  Mizil  nr. 128/24.07.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de Ordine Publica al orasului Mizil  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; 
Având în vedere avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 25.356/24.05.2021; 
- raportul nr. 473/24.05.2021 al Directorului Politiei Locale Mizil cu privire la modificarea 

HCL nr. 128/2008 prin completarea art.6,lit.r) din HCL; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139 alin. (1), şi al art.196 alin. (1), lit. a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Cap.III OBLIGATII ALE CETATENILOR, art.6. lit.j) și lit.r) din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 128/ 24.07.2008  se modifică și se completează dupa cum urmeaza :  
 „j) sa nu repare, sa nu spele niciodata autovehiculele proprietate personala sau pe care 
le detin sub orice forma, pe domeniul public, parcarea si stationarea autovehiculelor se poate 
face in conditiile legii, interzicandu-se cu desavarsire parcarea pe trotuare, in parcuri, pe 
spațiile verzi sau in alte locuri publice, parcarea şi staţionarea autoturismelor pe locurile de 
parcare deţinute de alte persoane plătitoare de taxă de loc rezervat, sa respecte intocmai 
semnele de circulatie montate pe arterele de circulatie ale orasului astfel incat stationarea si 
parcarea sa se faca regulamentar;” 

„ r) sa aibe in permanenta grija copiilor, astfel acestia sa nu distruga florile, pomii, 
gardul viu, alte utilitati publice, sa nu se joace pe spatiile verzi și se interzice accesul în 
bazinele fântinilor arteziene, scăldatul sau aruncarea obiectelor de orice fel în acestea; 
 Art.2  Celelalte articole ale H.C.L. Mizil nr. 128/24.07.2008 rămân neschimbate şi se 
aplică în continuare. 
 Art.3 Regulamentul de Ordine Publica al orasului Mizil va fi modificat si completat 
conform prezentei hotarari si se va afisa pe site-ul institutiei.  
 Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre consilierul din cadrul din cadrul 
Compartimentului juridic și autoritate tutelară, Primarului Orașului Mizil, Poliției Locale 
Mizil, Detașamentului de Jandarmi și Institutia Prefectului Județului Prahova. 
  
  Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                          Secretar general UAT, 
                Dna.Dumitru Oana-Filofteia                                          jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 27.05.2021 
Nr. 63 
7. ex/Tehnored.  VV 
  
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3). lit.f), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

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

Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.28.722/23.06.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.28.593/23.06.2021; 
- adresele nr.4136/03.06.2021 și nr.4879/29.06.2021 a Spitalului Orăşenesc Mizil 

înregistratate la registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr.26712/04.06.2021 și 
nr.29216/29.06.2021  prin care solicită modificarea  statului de funcții prin transformarea unor 
posturi de asistent medical principal; 

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale, precum și prevederile OG 
nr.18/2019 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului; 

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

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a), art. 139 alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil, după cum urmează: 
- transformarea postului de asistent medical principal (poziția 94 în statul de funcții) în 1 (unu) 
post asistent de laborator – debutant; 
- transformarea postului de asistent medical principal (poziția 63 în statul de funcții) în 1 (unu) 
post asistent medical - debutant; 
- transformarea postului de asistent medical principal (poziția 112 în statul de funcții) în 1 (unu) 
post asistent medical - debutant. 
 Art.2.  Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil, 
valabil  cu 01.08.2021, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în 
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și 
autoritate tutelară . 
  
   Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
                       Dl. Mihai Benone                                                             jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 29.06.2021 
Nr. 64 
5. ex/Tehnored.  VV 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data 
de 29 Iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 
consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiecte de inventar, proprietatea privată a 

Oraşului Mizil, aflate în folosinţa S.C. Salub Interserv S.R.L. Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.28723/23.06.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 28.595/23.06.2021; 
- raportul de specialitate nr.28131/16.06.2021 a Direcției economice prin care solicită 

inițierea unui proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiecte de 
inventar, proprietatea privată a Oraşului Mizil, aflate în folosinţa S.C. Salub Interserv S.R.L 
Mizil; 

- adresa nr.25712/26.05.2021 a S.C. Salub Intersev S.R.L. Mizil,  prin care solicită scoaterea 
din funcţiune şi casarea unor obiecte de inventar şi înfiintarea unei comisii de casare şi 
valorificare sub îndrumarea Primariei Oraşului Mizil; 

- prevederile Ordonanţei nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi al unităţilor administrativ – teritoriale; 

- Ordinului MFP nr. 286112009 peniru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c), alin.(14), art. 139, alin. (1) precum și art. 196, 

alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea obiectelor de inventar, proprietatea 
privată a Oraşului Mizil, încredinţate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO – SISTEM 
Mizil şi în folosinţa S.C. Salub Interserv S.R.L Mizil, şi anume: 

pubele 120l – 675 bucăţi, având valoarea de 19.590,48 lei; 
pubele 240l – 156 bucăţi , având valoarea de 53.041,50 lei. 

Art.2. Se aprobă înfiinţarea unei comisii de casare a obiectelor de inventar. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul buget – 

contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil şi SC Salub Interserv 
S.R.L Mizil.  

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciul buget – contabilitate şi SC Salub 
Interserv S.R.L Mizil prin grija consilierului  din cadrul Compartimentului juridic și autoritate 
tutelară . 
 
  Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
                       Dl. Mihai Benone                                                             jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 29.06.2021 
Nr. 65 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data 
de 29 Iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 
consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifelor de colectare pentru deșeuri rezultate din construcții și 

deșeuri fără altă specificație, percepute de S.C. Salub Intersev SRL Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.28.719/23.06.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 28.736/23.06.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
-  
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin.(7), lit.s), art.139, alin.(1) și art. 196, 

alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului 
Mizil, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E  
 Art.1  Începând cu 01.07.2021 se aprobă tarifele de colectare pentru următoarele 
categorii de deșeuri, percepute de S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil, astfel: 

a) Pentru deșeuri rezultate din construcții și demolări (COD 170904), tariful este 
de 352,30 lei/tonă, respectiv 419,24 lei/tonă cu TVA; 

b) Pentru deșeuri municipale fără altă specificație, curățenie rigole, pământ 
amestecat cu alte deșeuri, vegetale amestecate, iarbă, toaletări copaci (COD 200399), 
tariful este de 315,70 lei/tonă, respectiv 375,68 lei/tonă. 

Art.2. În termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, va fi întocmit și 
supus spre aprobarea Consiliului Local, Regulamentul de gestionare al deșeurilor 
rezultat din construcții și demolări precum și a deșeurilor fără altă specificație, în 
orașul Mizil.  

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de S.C. SALUB INTERSERV 
SRL Mizil. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată SC SALUB INTERSERV SRL și 
Instituției Prefectului Județului Prahova de către consilierul din cadrul 
Compartimentului juridic și autoritate tutelară.  

  
                       Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
                       Dl. Mihai Benone                                                             jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 29.06.2021 
Nr. 66 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 29 Iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
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Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Mizil 

pentru perioada 2021-2027’’  
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.28.725/23.06.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 28.745/23.06.2021; 
-  raportul Serviciului Dezvoltare, investitii, achiziții, mediu și proiecte europene 

prin care se propune aprobarea ,, Strategiei integrate de dezvoltare urbana a Orașului 
Mizil pentru perioada 2021-2027’’; 

- Potrivit prevederilor Legii 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de 
interventii si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, republicata - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. b si alin.4 lit.e, art. 139, alin. (1), și art. 
196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1.Se aproba ,, Strategia  Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Mizil 
pentru perioada 2021-2027’’ , conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare.  
 Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul  
Dezvoltare, investitii, achiziții, mediu și proiecte europene. 
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciul Dezvoltare, investitii, 
achiziții, mediu și proiecte europene și direcției economice prin grija consilierului  din 
cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară. 
 
                        Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                 Secretar general UAT, 
                       Dl. Mihai Benone                                              jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 29.06.2021 
Nr. 67     
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 29 Iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația  în vederea 

vânzării terenului  în suprafaţă de 326mp, teren proprietate privată a oraşului 
Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu nr. 27 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2021; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.28.738/23.06.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 28.744/23.06.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.24/25.02.2021 prin care s-a aprobat 

Vănzarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 326 mp, situată în Mizil, Str. 
Nichita Stănescu, nr.27, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 
23.053; 

- referatul nr. 28.724/23.06.2021 întocmit de consilierul din cadrul Biroului 
Urbanism din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de 
evaluare întocmit de dl. Venete Răzvan pentru terenul din Mizil, str.Nichita Stănescu, 
nr.27. 

- prevederile art.363, art.354, art.355 din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art.129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b) și art. 139, alin.(2)  și 

art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă preţul minim de 22euro/mp de la care se porneşte licitația în 

vederea vânzării terenului în suprafaţă de 326mp, teren  proprietate privată  a oraşului 
Mizil, situat în Mizil, str.Nichita Stănescu, nr. 27, cu nr. cadastral nr. 23053. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului amenajarea teritoriului și 
Urbanism şi Serviciului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare. 

 
                        Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                 Secretar general UAT, 
                       Dl. Mihai Benone                                              jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 29.06.2021 
Nr. 68     
6. ex/Tehnored.  VV 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 27 Mai 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte negocierea în vederea 

concesionării terenului  în suprafaţă de 31 mp, teren proprietate privată a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.5 

 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2021; 
Având în vedere: 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 29.003/28.06.2021; 
- discuțiile purtate în cadrul ședinței de cpnsliu dim data de 22.04.2021 prin care s-a 

aprobat prețul minim de pornire de 22 euro/mp pentru terenul din str. Nichita Stănescu. 
nr. 5; 

- nota de informare 22208/16.04.2021 întocmit de consilierul din cadrul Biroului 
Patrimoniu din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de 
evaluare întocmit de dl. Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Nichita Stănescu, 
nr. 5; 

- prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă preţul minim de 22 euro/mp de la care se porneşte negocierea 

în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 31mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.5. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite şi 
taxe în vederea punerii ei în executare. 
 
                        Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                 Secretar general UAT, 
                       Dl. Mihai Benone                                              jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 29.06.2021 
Nr. 69 
6. ex/Tehnored.  VV 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 29 Iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
ROMÂNIA 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte negocierea în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 31 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.7 
 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2021; 
Având în vedere: 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 28.996/28.06.2021; 
- discuțiile purtate în cadrul ședinței de cpnsliu dim data de 22.04.2021 prin care s-a 

aprobat prețul minim de pornire de 22 euro/mp pentru terenul din str. Nichita Stănescu. 
nr. 7; 

- nota de informare 22207/16.04.2021 întocmit de consilierul din cadrul Biroului 
Patrimoniu din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de 
evaluare întocmit de dl. Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Nichita Stănescu, 
nr.7; 

- prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă preţul minim de 22 euro/mp de la care se porneşte negocierea 

în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 31mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.7. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite şi 
taxe în vederea punerii ei în executare. 
 
                        Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                 Secretar general UAT, 
                       Dl. Mihai Benone                                              jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 29.06.2021 
Nr. 70 
6. ex/Tehnored.  VV 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 29 Iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT, ÎNAINTE DE EXPIRAREA 

DURATEI NORMALE, PRIN DEMISIE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 
AL DOMNULUI  RADU EDUARD,  ALES PE LISTA DE CANDIDAȚI A PARTIDULUI 
SOCIAL DEMOCRAT ȘI  DECLARAREA CA VACANT A LOCULUI  DE CONSILIER 

LOCAL 
 

Potrivit prevederilor art. 3 , alin 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15octombrie1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 “prin autonomie locală se 
înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autoritaților administrației publice locale de a 
soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o 
parte a treburilor publice“; 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.07.2021; 
Având în vedere: 
- demisia ȋnregistrată sub nr. 63/30.06.2021 a domnului Radu Eduard, din funcția de 

consilier local, depusă la registratura Consiliului Local al orasului Mizil;  
 În baza referatului constatator nr. 29258/30.06.2021   semnat de primarul orașului Mizil  și 
Secretarul general  al orașului Mizil; 
 - avizul secretarului general al orașului Mizil înregistrat sub nr. 29.738/06.07.2021; 

 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin.1, art.139 alin.1 și art.196 alin. 1, lit.a, art.204, 

alin.2, lit.a, alin.6, alin. 7 și alin. 10 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
 Art. 1. Se  ia act cu privire la ȋncetarea de drept  ȋnainte de expirarea duratei normale, 
prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Radu Eduard, ales pe lista de 
candidați  a Partidului Social Democrat . 
 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului  Radu Eduard ales pe lista 
de candidați a Partidului Social Democrat.    
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii  contenciosului  
administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Prahova, 
Secţia Contencios Administrativ. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de îndata, prin intermediul secretarului general al 
orașului Mizil, Judecătoriei Mizil, în vederea validării mandatului supleantului și domnului 
Radu Eduard .  
 
   Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
                       Dna. Nitu Luminița                                                    jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 12.07.2021 
Nr. 71 
6. ex/Tehnored.  VV 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară 
din data de 12 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 
16 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2021 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
12.07.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29.767/06.07.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Raportul de specialitate nr. 29.739/06.07.2021 întocmit de Direcţia economică, prin 

care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 
2021; 

- Decizia nr.755/2021 a Directorului DGRFP Prahova, privind repartizarea pe unități 
administrativ teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din venitul estimat a se 
încasa la bugetul de stat pe anul 2021; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi  completată, 
precum și ale Legii nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
  În temeiul art.129 alin (2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.133, alin.(1), art. 139, alin. (3), lit 

a) și art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului 
Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2021, 
conform anexelor  1, 2, și 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice prin grija 
consilierului din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară 
 
  Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
                       Dna. Nitu Luminița                                                    jr. Tănase Loredana 
 
 
 
Mizil, 12.07.2021 
Nr. 72 
6. ex/Tehnored.  VV 
  
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară 
din data de 12 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul 
total de 16 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizul general actualizat al obiectivului de investiții  „Creșterea 
eficienței energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil”   

 
  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.07.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29.764/06.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Referatul nr. 29.752/06.07.2021 al Șefului Serviciului  dezvoltare, investiții, achiziții, 

mediu și proiecte europene prin care solicită aprobarea devizului general actualizat al 
obiectivul „Creșterea eficienței energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic „Grigore 
Tocilescu” Mizil” ca urmare a finalizării proiectului tehnic pentru obiectivul menționat; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
      În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

 - art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d)  din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E  

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții  „Creșterea 
eficienței energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil” 
finanțat prin  Programul 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, având valoarea totală de de 3.165.541,03 lei 
(TVA inclus), din care C+M este în valoare de 2.224.711,38 lei (TVA inclus), conform anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul dezvoltare, 
investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din cadrul Primăriei 
Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 
  
  Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
                       Dna. Nitu Luminița                                                    jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 12.07.2021 
Nr. 73                     
7. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară 
din data de 12 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 16 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizul general actualizat al obiectivului de investiții  ”Creșterea 

eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29.768/06.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- referatul nr. 29.744/06.07.2021 al Responsabilului financiar al proiectului prin care 

solicită aprobarea  devizului general  al obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței 
energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil” ca urmare a finalizării 
proiectului tehnic pentru obiectivul menționat; 

-  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
      În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

 - art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d)  din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții  ”Creșterea 
eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil” finanțat 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, având valoarea totală de 8.514.973,64 lei (TVA inclus), din care C+M este în 
valoare de 6.913.381,15 lei (TVA inclus), conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul dezvoltare, 
investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din cadrul Primăriei 
Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 

 
  Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
                       Dna. Nitu Luminița                                                    jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 12.07.2021 
Nr. 74                     
7. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară 
din data de 12 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 16 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 

privind majorarea capitalului social al  
S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil  

 
 

 Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
12.07.2021; 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 29769/06.06.2021 al Primarului orasului Mizil ; 

- Raportul de specialitate  nr. 29.778/06.07.2021 întocmit de Direcţia economică, 
prin care propune majorarea capitalului social al SC Salub Interserv SRL Mizil ca 
urmare a solicitării de către societate a unui sprijin financiar; 

- Informarea S.C Salub Interserv nr. 143/02.07.2021 înregistrată la Primăria orașului 
Mizil sub nr. 29.549/05.07.2021 prin care aduce la cunoștință situația financiară a 
societății și solicită sprijin financiar. 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile: 
-contractului de delegare a serviciului de salubritate a orasului Mizil nr. 

35708/2020; 
- art. 92, alin.(2), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privnd Codul administrativ; 
- art. 35 din Lega finanțelor publice locale nr. 273/2006 modificată şi  completată; 
- art. 210 și art.221 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 1 /2010 privind înființarea S.C. SALUB 

INTERSERV S.A. Mizil ca operator regional al serviciilor de salubrizare; 
- Hotărârii Consiliului Local nr.59/2017 ; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 

alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. (1) Se aprobă participarea orașului Mizil la capitalul social al SC SALUB 
INTERSERV SRL MIZIL , prin aport ȋn numerar. 
 (2) Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii SC SALUB INTERSERV 
SRL MIZIL, de la suma de 90.000 lei, la suma de 390.000 lei, prin aducerea unui aport 
în numerar, de către asociatul unic Orasul Mizil, în suma de 300.000 lei. 
  Art.2. Se aprobă majorarea numărului de părţi sociale de la 900  la 3900.  
 Art.3. Capitalul social modificat potrivit art.1, în valoare de 390.000 lei, aport în 
numerar, reprezentând 3900 părți sociale, având fiecare valoarea de 100 lei, se împarte 
astfel: 

- Către Asociatul Unic Orașul Mizil prin Consiliul Local al Orasului Mizil în 
suma de 390.000 lei, reprezentând 3.900 părţi sociale (participație 100% din capitalul 
social); 
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 Art.4. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv al SC SALUB 
INTERSERV SRL MIZIL, ca urmare a majorării capitalului social . 
          Art. 5.  Se împuternicește Dl. Negraru Silviu - Călin, Primarul Orașului Mizil, în 
calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv  modificat și actualizat al 
societăţii SALUB INTERSERV SRL Mizil. 
 Art.6. Se împuternicește dna. Zafiu Nicoleta, în calitate de Administrator/ 
Director general al societăţii, să înregistreze toate modificarile  actului constitutiv al SC 
SALUB INTERSERV SRL  la Oficiul Registrului Comerţului Prahova.   

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului orașului 
Mizil, în termenul prevăzut de lege, Direcției economice,  SC SALUB INTERSERV 
SRL Mizil  și Prefectului Județului Prahova.  

 
  Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
                       Dna. Nitu Luminița                                                    jr. Tănase Loredana 
 
 
 
 
 
 
Mizil, 12.07.2021 
Nr. 75                     
7. ex/Tehnored.  VV 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară 
din data de 12 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3 lit.h din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 abţineri şi 1 vot împotrivă, din 
numărul total de 16 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al S.C. Salub Interserv 

S.R.L Mizil 
 
 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
12.07.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29.770/06.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Adresa nr. 144/05.07.2021 a S.C. Salub Interserv Mizil, prin care solicită 

aprobarea organigramei si a statului de funcţii al  societăţii, conform anexei; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c), art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 

lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă  organigrama şi statul de funcţii al S.C. SALUB INTERSERV 

S.R.L Mizil, conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de S.C. Salub 

Interserv S.R.L. Mizil  
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. Salub Interserv Mizil, de către 

consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară. 
 

 
            Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                            CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
                       Dna. Nitu Luminița                                                    jr. Tănase Loredana 
 
 
 
Mizil, 12.07.2021 
Nr. 76                     
5. ex/Tehnored.  VV 
   
 
 
 
 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară 
din data de 12 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 16 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților personali  din cadrul 

Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul I al anului 2021  
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31.077/21.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.189/22.07.2021; 
 - adresa nr. 2087/14.07.2021 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată la 

registratura Consiliului Local  Mizil sub nr.68/21.07.2021, prin care se prezintă  raportul 
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2021.  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art.40, al.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008 cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), litb),  art.139, alin.(1) și 196, 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
  
 
 ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali din 
cadrul Direcției de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul I – 2021, conform Anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
   Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
                    Dna. Nitu Luminița                                                          jr. Tănase Loredana 
 
 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 77 
6. ex/Tehnored.  VV 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data 
de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 
consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul 

local al Orașului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31.081/21.07.2021 a d-lui. Primar Negraru Silviu-Călin; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 31.190/22.07.2021; 
- Adresa nr.2160/20.07.2021 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil prin care solicită 

aprobarea Consiliului Local pentru actualizarea Procedurii de acordare a  ajutoarelor de 
urgenţă; 

- prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.41 - 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea nr. 50/2011; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.b) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență 

nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

  
 Art.1. Se aprobă Procedura de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local 
al Orașului Mizil conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul 
Primăriei Oraşului Mizil și pe site-ul propriu. 

Art.3. La adata adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 
128/29.11.2016 se abrogă. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului din cadrul 
Compartimentului juridic și autoritate tutelară, Primarului Oraşului Mizil, Direcției 
Asistenţă Socială Mizil în vederea ducerii ei la îndeplinire. 

 
   Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
                    Dna. Nitu Luminița                                                         jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 78 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data 
de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 
consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.
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H O T Ă R Â R E 
privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale libere, situate în 
Oraşul Mizil, str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu, proprietate 

privată a Oraşului Mizil în vederea desfăşurării de activităţi comerciale 
nealimentare   

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 31.095/21.07.2021 al Primarului Orașului Mizil. 
 - Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 31.187/22.07.2021; 
 - Referatul nr. 28.393/18.06.2021 întocmit de Dl.Daniel Cotici, consilier în cadrul 
Serviciului Amenajarea teritoriului și urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură 
prin care propune închirierea unor spaţii comerciale situate în str. Blajului întrucât 
acestea au rămas libere.    
 - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

  În temeiul art. 129, alin (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. a) şi art. 139 alin 
(3), lit.g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E  
  

 Art.1. Se aproba închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale, situate 
în Oraşul Mizil, str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu, proprietate privată 
a Oraşului Mizil în vederea desfăşurării de activităţi comerciale nealimentare. 
 Art.2. Se aprobă caietul de sarcini  prezentat în Anexa  parte integranta la 
prezenta hotărâre. 
  Art.3. Preţul minim de pornire la licitaţie este de  5 Euro/ mp./ luna, aşa cum a 
fost stabilit prin HCL nr. 94/02.08.2012. 

Art.4. Serviciului Amenajarea teritoriului și urbanism, Patrimoniu, Cadastru și 
Agricultură vor întocmi toate formalităţile şi procedurile prevăzute de lege în vederea 
organizării licitaţiei până la adjudecarea închirierii terenului după care va transmite 
Serviciului Impozite şi taxe pentru încheierea contractului de închiriere, în condiţiile 
legii.  
                        Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                        CONSILIER                                                            Secretar general UAT, 
                    Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 79 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte negocierea  în vederea vânzării 
terenului  în suprafaţă de 130mp, și construcția aflată pe acesta în suprafață de 31mp, 

imobil proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nuferilor, nr.9 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 31.087/21.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 31.188/22.07.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.23/28.02.2013 prin care s-a aprobat vânzarea 

prin licitație publică a suprafeţei de teren de 130 mp și a construcției aflata pe acesta în 
suprafață de 31mp, situată în Mizil, Str. Nuferilor, nr.9, imobil proprietate privată a Oraşului 
Mizil, cu nr. cadastral 21358; 

- referatul nr. 28795/24.06.2021 întocmit de consilierul din cadrul Biroului Urbanism din 
cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de dl. 
Venete Razvan pentru timobilul din Mizil, str.Nuferilor, nr.9 

- prevederile art.364, art.354, art.355 din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(2)  și art. 196, 

alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă preţul minim de 16,4euro/mp de la care se porneşte negocierea în 
vederea vânzării terenului în suprafaţă de 130mp, teren  proprietate privată a oraşului Mizil, 
situat în Mizil str.Nuferilor, nr. 9, cu nr. cadastral nr. 21358. 

Art.2. Se aprobă preţul minim de 2588 Euro de la care se porneşte negocierea în 
vederea vânzării construcției în suprafaţă de 31mp, proprietate privată  a oraşului Mizil, situat 
în Mizil, str.Nuferilor, nr. 9, cu nr. cadastral nr. 21358. 

Art.3. Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului (evaluare, înscriere în cartea 
funciară, încheiere contract vânzare – cumpărare) cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului amenajarea teritoriului și Urbanism şi 
Serviciului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare. 
  
    Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                   Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 80 
6. ex/Tehnored.  VV 
 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația  în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 64 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Calea Buzăului, nr.29 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.31.123/22.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 31.186/22.07.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.26/25.02.2021 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 64 mp, situată în Mizil, Str. 
Calea Buzăului, nr. 29, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 
22549; 

- raportul de specialitate nr. 31.023/21.07.2021 întocmit de consilierul din cadrul 
Biroului Patrimoniu din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul 
de evaluare întocmit de dl. Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Calea Buzaului, 
nr/29; 

- prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă preţul minim de 22euro/mp de la care se porneşte licitația în 
vederea concesionării terenului în suprafaţă de 94mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Calea Buzăului, nr.29 cu nr. cadastral 22549. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Amenajarea teritoriului și 
Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură şi Serviciului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare. 

 
             Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                   Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 81 
6. ex/Tehnored.  VV          
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația  în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 118 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr.37 
 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31.128/22.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 31.185/22.07.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.27/26.02.2021 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 118 mp, situată în Mizil, 
Str.Bradului, nr.37, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 23.382; 
- referatul nr. 31024/21.07.2021 întocmit de consilierul din cadrul Serviciului 
Amenajarea teritoriului și Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură  din cadrul 
Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de dl. 
Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Bradului, nr.37. 

- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă preţul minim de 13,7euro/mp de la care se porneşte licitația în 

vederea concesionării terenului în suprafaţă de 118mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr.37, cu nr. cadastral nr. 23382. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Amenajarea teritoriului și 
Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură şi Serviciului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare. 

 
                    Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                   Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 82 
6. ex/Tehnored.  VV 
   Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 210 

mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil,  
str.Aleea Trandafirilor, nr.6, Tarla 16, Parcela Cc din53 având nr. cadastral 23450 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31.164/22.07.2021 al Primarului Orașului Mizil;  
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.183/22.07.2021; 
- Raportul de specialitate  întocmit de consilier Patrimoniu din cadrul Serviciului 

Amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură, nr. 
31.026/21.07.2021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de sarcini ; 

- Extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 210mp din str. Aleea Trandafirilor, 
nr.6, având nr. Cadastral 23450; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.b), art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196, alin.(1), 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării suprafeței de 
teren de 210 mp, situată în Mizil, str.Aleea Trandafirilor, nr.6, Tarla 16, Parcela Ccdin 53, 
teren proprietate privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 
23.450. 

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

 (3) Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei 1 și caietul de sarcini, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.2. Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat de Consiliul Local Mizil 
după evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat. 

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata de  49 de ani. 
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul din 
cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară.  

  
                 Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 83 
6. ex/Tehnored.  VV 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 412 

mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil,  
str.Luminii, nr.13, Tarla 16, Parcela Cc din 53 având nr. cadastral 23448 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31.165/22.07.2021 al Primarului Orașului Mizil;  
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.182/22.07.2021; 
- Raportul de specialitate  întocmit de consilier Patrimoniu din cadrul Serviciului 

Amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură, nr. 
31.047/21.07.2021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de sarcini ; 

- Extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 412mp din str. Luminii, nr.13, 
având nr. Cadastral 23448; 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.b), art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196, alin.(1), 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliului Local 
Mizil adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării suprafeței de 
teren de 412 mp, situată în Mizil, str.Luminii, nr.13, Tarla 16, Parcela Ccdin 53, teren 
proprietate privată a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.448. 
 (2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la 
prezenta hotărâre. 
  (3) Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei 1 și caietul de sarcini, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  
 Art.2. Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat de Consiliul Local Mizil 
după evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat. 
 Art.3. Concesiunea se acordă pe durata de  49 de ani. 
 Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul din 
cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară.  
  
                 Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 84 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro
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Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

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

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de  

282 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil,  
str.Mesteacănului, nr.13, având nr. cadastral 23452 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31.166/22.07.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.181/22.07.2021;  
- Raportul de specialitate  întocmit de consilier Patrimoniu din cadrul Serviciului 

Amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură, nr. 
31.064/21.07.2021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de sarcini ; 

- Extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 282mp din str. Mesteacănului, 
nr.13, având nr. Cadastral 23452; 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.b), art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196, alin.(1), 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliului Local 
Mizil adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării suprafeței de 
teren de 282 mp, situată în Mizil, str.Mesteacănului, nr.13, teren proprietate privată a oraşului 
Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.452. 

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

 (3) Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei 1 și caietul de sarcini, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.2. Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat de Consiliul Local Mizil 
după evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat. 

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata de  49 de ani. 
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat. 

    Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul din 
cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară.  
          
                Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 85 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

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

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 94/26.11.2020  prin care s-a  

aprobat  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării prin licitaţie 
publică a unui teren în suprafaţă de 78 mp situată în Mizil, str. Nichita Stănescu, 

nr. 11, teren proprietate privată a Oraşului Mizil  
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 31.179/22.07.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.192/22.07.2021; 

    -  Nota de informare nr. 31.022/21.07.2021 a consilierului din cadrul  Serviciului 
Amenajarea teritoriului și Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură  din cadrul 
Primăriei Mizil 

- cererea D-lui. Frone Florică domiciliat în Mizil, str. Nichita Stănescu, nr.11  prin 
care solicită eșalonarea taxei de redevență pe o perioadă de 5 de ani pentru terenul 
situat la adresa menționată; 

- discuțiile purtate în ședința din 27.05 prin care s-a stabilit ca plata concesiunii să 
se facă eșalonat dar nu mai mult de 5 ani; 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art.129, alin (2), lit.“c” coroborat cu alin.(6), 

lit.b), art. 139, alin (3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 Art. 1.  Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
94/26.11.2020 se modifică şi completează, după punctul I.3 se introduce următoarul 
punct : 
„I.4. Plata redevenței datorate se va face eșalonat,  pe o perioadă de până la 5 ani, de la 
data punerii în posesie, în rate trimestriale.”  

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 94/26.11.2021 rămân valabile şi se aplică 
în continuare. 

 
 

                Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 86 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

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

H O T Ă R Â R E 
Privind ȋnregistrarea ȋn patrimoniul public al orasului Mizil a  obiectivului de investitii 

“Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil”, situat în Orașul Mizil, județul 
Prahova  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 31.152/22.07.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.184/22.07.2021; 
-referatul nr. 31.023/21.07.2021 al Inspectorului din cadrul Serviciului DIAMPE prin care solicită 

anularea Hotărârii nr. 39/30.03.2021 deaorece la nominalizarea străzilor Luminii, Lunii și Aleea 
Trandafirilor, pe aceste strazi lucrările executate s-au facut în baza altei autorizatii de construire și 
propune emiterea unei noi hotărâri de consiliu pentru includerea ambelor investiții  

-procesele verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 36483/22.12.2020 și 29.723/06.07.2021; 
-prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare ; 
- avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local; 
In temeiul art. 129 , alin (2) lit c si alin (6) lit a coroborate cu art. 139 , alin (3) lit g si art. 196 , 

alin (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă  includerea obiectivului de investitii „Extindere rețea apă și canalizare în 
zona cartier, Oraș Mizil” situat în judetul Prahova, orașul Mizil, străzile Prelungirea Ana Ipătescu, 
Traian Vuia, Prelungirea Aurel Vlaicu, Prelungirea C.D. Gherea, Prelungirea Carpați, Crișan, Horia, 
Mesteacănului, Luminii, Lunii, Aleea Trandafirilor, în domeniul public al orașului Mizil, realizat 
conform autorizatiilor de construire, cu o valoare totala din evidenta contabila de 1.974.038,81 lei . 
 Art.2.Finantarea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investitii a fost realizata din 
bugetul local al orasului Mizil. 

Art.3. Se aproba ȋnregistrarea ȋn evidenta contabila a Primariei orasului Mizil a obiectivului 
de investitii finalizat si receptionat, la categoria “Bunuri apartinand domeniului public al orasului 
Mizil . 

Art.4 Se aproba modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al orasului Mizil cu investitia “Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil, 
judetul Prahova, orașul Mizil. 

Art. 5 . La adata adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 39/30.03.2021 se 
abrogă. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusa la ȋndeplinire de catre Primarul orasului Mizil, Directia 
Economica  si  Serviciul Amenajarea teritoriului şi urbanism,patrimoniu, cadastru şi agricultură. 
              
 
    Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 87 
6. ex/Tehnored.  VV 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcții al  Direcției de Asistență Socială 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 31.171/22.07.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.180/22.07.2021; 
-  Nota de fundamentare nr. 1834/15.06.2021 întocmit de Dna. Toader Daniela - 

Elena Director executiv al Direcției de Asistență Socială prin care precizează 
necesitatea transformării unui post de inspector grad profesional principal, studii 
superioare în post de referent, grad profesional superior, studii medii; 

- avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local; 
- În conformitate cu prevederile  HG 797/2017 privind aprobarea regulamentelor 

cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a 
structurii orientative de personal; 

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.a), art.139, alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările  
ulterioare,  Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta, 

 
 HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă transformarea unui post de  inspector grad profesional principal, 
studii superioare în post de referent, grad profesional superior, studii medii din cadrul 
Compartimentului Servicii Sociale evaluare inițială, prevenire, monitorizare familii cu 
copii aflați în situații de risc din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil, aflat în 
subordinea Consiliului Local Mizil. 

Art.2. Se aprobă Organigrama și statul de funcții modificat conform art.1, anexa 
1 și 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3.Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Asistență Socială şi 
Compartimentului Resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului 
Mizil, de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară. 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 88 
6. ex/Tehnored.  VV 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 28 Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea Regulamentulului privind gestionarea deșeurilor rezultate din construcții și a 
Regulamentului privind gestionarea deșeurilor municipale fără altă specificație în orașul Mizil 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 31.175/22.07.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.191/22.07.2021; 
- adresa nr. 168/22.07.2021 a S.C. Salub Interserv Mizil, prin care solicită aprobarea 

Regulamentulului privind gestionarea deșeurilor rezultate din construcții și a Regulamentului privind 
gestionarea deșeurilor municipale fără altă specificație în orașul Mizil; 

- prevederile HCL nr. 103/09.12.2020 privind DELEGARE DE GESTIUNE DIRECTĂ a 
activitățIlor de salubrizare catre SC SALUB INTERSERV SRL MIZIL; 

- preveserile HCL nr. 66/29.06.2021 privind aprobarea tarifelor de colectare pentru  deșeurilor 
rezultate din construcții  și deșeuri fără altă specificație percepute de SC Salub Interserv SRL Mizil; 

-  prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 
- Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in special art. 8, al. 1 si art. 43, al. 3; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-  Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activitatiile specifice serviciului de salubrizare a localitatiilor, 
- avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local; 

 Luând în considerare prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. s), art. 139 alin. (1) si 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul Local al 
oraşului Mizil  adoptă prezenta, 

 HOTĂRÂRE 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din construcții 

COD 170904 (deșeuri din construcții și demolări) în Orașul Mizil, conform anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă  Regulamentului privind gestionarea deșeurilor municipale fără altă 
specificație COD 200399 (curățenie rigole, pământ amestecat cu alte deșeuri, vegetale 
amestecate, iarbă, toaletări de copaci) în Orașul Mizil, conform anexei 2, parte integranta din 
prezenta hotărâre.   

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de S.C. Salub Interserv SRL 
Mizil  

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. Salub Interserv SRL Mizil şi adusă la 
cunoştinţa publică pe site-ul Primăriei şi prin afişare, de către consilierul din cadrul Compartimentului 
administrație publică.  

 
    Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 89 
6. ex/Tehnored.  VV 

   Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 28 
Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
Privind actualizarea tarifelor practicate de operatorul de salubrizare S.C. SALUB 

INTERSERV SRL Mizil în oraşul Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 31.170/22.07.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.193/22.07.2021; 
- adresa nr. 167/22.07.2021 a S.C. Salub Interserv Mizil, prin care solicită 

actualizarea tarifelor practicate de operatorului de salubrizare conform anexei; 
- prevederile HCL nr. 103/09.12.2020 privind DELEGARE DE GESTIUNE 

DIRECTĂ a activitățIlor de salubrizare catre SC SALUB INTERSERV SRL MIZIL; 
- Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in special art. 8, al. 1 si art. 43, al. 3; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
-  Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatiile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatiilor, 

- avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local; 
 Luând în considerare prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. n), art. 139 
alin. (3) lit. f) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr. 57/2019, Consiliul Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta, 
 

 HOTĂRÂRE 
Art.1. Începând cu data de 01.08.2021 se actualizează tarifele practicate de 

operatorul de salubrizare S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil în oraşul Mizil,  
conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

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

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. Salub Interserv SRL Mizil şi 
adusă la cunoştinţa publică pe site-ul Primăriei şi prin afişare, de către consilierul din 
cadrul Compartimentului administrație publică.  

 
               Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 90 
6. ex/Tehnored.  VV 

   Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 28 
Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotararii nr. 76/30.10.2020 privind organizarea si 
componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Mizil   

 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 31.137/22.07.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.31.140/22.07.2021; 
- Hotararea Consiliului Local Mizil nr. 71 din 12.07.2021  prin care s-a constatat 

ȋncetarea de drept, ȋnainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie , a 
mandatului de consilier local al domnului Radu Eduard , ales pe lista de candidati  a 
PSD  şi declararea ca vacant a locului de consilier local . 

- Încheierea civila a Judecatoriei Mizil, ȋnregistrata sub nr. 
31106/22.07.2021,privind validarea mandatului de consilier local  al domnului Burlacu 
Ionut ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Local Mizil , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 43/30.03.2021. 
 În temeiul art. 124, 125, 126, 129, 133 alin (1), 139 şi art.196 alin.1 lit.a din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al oraşului Mizil  adoptă 
prezenta, 
 

 HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Comisiei nr. 3 din Hotararea nr. 76/30.10.2020 
privind organizarea și componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
orașului Mizil, ȋn sensul ȋnlocuirii domnului Radu Eduard de către dl. Burlacu Ionut, ȋn 
funcția de membru al Comisiei nr. 3 pentru urbanism și amenajarea teritoriului. 

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  
orașului Mizil, Primarului orașului Mizil și Instituției  Prefectului Județului Prahova.  

 
              Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 
                     CONSILIER                                                             Secretar general UAT, 
                 Dna. Nitu Luminița                                                       jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 28.07.2021 
Nr. 91 
6. ex/Tehnored.  VV 

    
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 28 
Iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

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

Mizil 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.550/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.33.541/25.08.2021; 
- Adresa nr. 6118/06.08.2021 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura 

Primăriei Orașului Mizil sub nr.32422/09.08.2021 prin care solicită modificarea  statului 
de funcții prin transformarea postului de consilier juridic; 

- Prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale, precum și 
prevederile OG nr.18/2019 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului; 

- Prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2), lit. a), art. 139 alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din  

Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative cu modificările 
și completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta, 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil, după cum urmează: 
- transformarea postului de consilier juridic gradul II (poziția 139 în statul de funcții) în 
1 (unu) post consilier juridic gradul I. 
 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul 
Compartimentului juridic și autoritate tutelară . 
 
 
   Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
           Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                                  jr. Tănase Loredana 
 
 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 92 
5. ex/Tehnored.  VV 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data 
de 31 August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 
consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investiții „Înlocuire conductă canalizare pe strada Decebal, în 

orașul Mizil, jud. Prahova” 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.551/25.08.2021 d-lui. Primar Negraru Silviu-Călin; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 33.540/25.08.2021; 
- Referatul nr. 33.061/18.08.2021 întocmit de către consilierul din cadrul Serviciului 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai  investiției „Înlocuire 
conductă canalizare pe strada Decebal, în orașul Mizil, jud. Prahova”; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; 
- H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

-  art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d), și ale  art. 196 alin. (1) litera a), din 
Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliului Local Mizil, 
adoptă prezenta, 
 

HOTĂRÂRE 
 

 ART 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul „Înlocuire conductă canalizare pe strada Decebal, în orașul Mizil, jud. 
Prahova”, conform Devizului general şi Descrierii investiţiei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 ART 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției astfel: 
 a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general. 

  cu TVA (lei)  fără TVA(lei)  
Valoarea totală a investiţiei 565.483,68 485.814,64 
din care construcţii-montaj (C+M) 471.888,68 396.539,23 

 
 b) indicatori minimali, respectivindicatori de performanţă – elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după 
caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în 
vigoare: 
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Extindere colectoare de canalizare: 
 - Reţea canalizare gravitaţională PVC SN8, D315; L = 320 m; 
 - Cămine de vizitare din beton, Dint=1,00m, cu capace din fontă carosabile–8 buc; 
 - Racorduri individuale de canalizare din tuburi PVC N8 SDR 34 D160/4.7mm 
(336 ml) - 56 buc. 
    

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de spcificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: 
 - asigurarea preluării apelor menajere uzat de la toate imobilele situate pe str. 
Decebal, prin realizarea racordurilor până la limita de proprietate și pentru imobilele care 
nu beneficiază de serviciu de canalizare. 
 - Preluarea apelor pluviale prin montarea de scurgeri apă pluvială (gaigare). 
 - Creșterea calității vieții a persoanelor care locuiesc în imobilele situate pe 
această stradă.  
 d) durata estimata de realizare a lucrarilor  
         Durata de realizare a obiectivului de investiţie este de 2 luni.  

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

 
   Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
         CONSILIER                                                               Secretar general UAT, 
 Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                                  jr. Tănase Loredana 
 
 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 93  
7ex. /Tehnored.  VV 

  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data 
de 31 August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 
consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizul general actualizat  revizuit al obiectivului de investiții  

„Creșterea eficienței energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” 
Mizil” 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.553/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil; 

 - Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 33.539/25.08.2021; 
 - Referatul nr. 33.320/23.08.2021 al consilierului din cadrul Serviciului  dezvoltare, 
investiții, achiziții, mediu și proiecte europene prin care solicită aprobarea devizului general 
revizuit al obiectivul „Creșterea eficienței energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic 
„Grigore Tocilescu” Mizil”  ca urmare corecției materiale. 
 - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
      În conformitate cu prevederile: 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 
  - art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d), și ale  art. 196 alin. (1) litera a), din 
Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  

  În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al oraşului 
Mizil  adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE 
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat revizuit al obiectivului de investiții  

„Creșterea eficienței energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” 
Mizil”, cod SMIS 118517 finanțat prin  Programul 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, având valoarea totală de de 
3.153.125,37 lei (TVA inclus), din care C+M este în valoare de 2.224.711,38 lei (TVA inclus), 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul dezvoltare, 
investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din cadrul Primăriei 
Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 

 
Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 

               CONSILIER                                                                 Secretar general UAT, 
Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                                  jr. Tănase Loredana 

Mizil, 31.08.2021 
Nr. 94 
 7. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 
August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  
17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 436 
mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Bradului, nr.65 , T16, 

Cc 262 având nr. cadastral 23463 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.556/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 33.542/25.08.2021; 
- Raportul de specialitate  întocmit de consilier Patrimoniu din cadrul Serviciului 

Amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură, nr. 
33.492/24.08.2021, însoțit de studiu de oportunitate și caietul de sarcini ; 

- Extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 436mp din str. Bradului, nr.65, 
având nr. Cadastral 23463; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.b),  art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196, alin.(1) 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Mizil 
adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeței 
de teren de 436 mp, situată în Mizil, str.Bradului, nr.65, T16, Cc262, teren proprietate privată 
a oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.463. 

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

 (3) Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei 1 și caietul de sarcini, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.2. Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel aprobat de Consiliul Local Mizil 
după evaluarea terenului, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat. 

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata de  49 de ani. 
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul din 
cadrul Compartimentului aministrație publică și autoritate tutelară.  
   

  Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 

Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 95 
 6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 
August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri 
în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 
  

 
 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de  210 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Aleea Trandafirilor, nr.6,  nr.cadastral 23450  
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.33.565/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 33.55725.08.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.83/28.07.2021 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 210 mp, situată în Mizil, 
Str. Aleea Trandafirilor, nr. 6, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. 
cadastral 23.450; 

- raportul de specialitate nr. 33.497/24.08.2021 întocmit de consilierul din cadrul 
Biroului Patrimoniu din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul 
de evaluare întocmit de dl. Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Aleea 
Trandafirilor, nr.6; 

- prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă preţul minim de 13,7euro/mp de la care se porneşte licitația în 
vederea concesionării terenului în suprafaţă de 210mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Aleea Trandafirilor, nr.6 cu nr. cadastral 23450. 
 Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere 
în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Amenajarea teritoriului și 
Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură şi Serviciului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare. 
 

  Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 

Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 96 
6. ex/Tehnored.  VV          
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 August 2021 cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 
abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de  282 mp, teren proprietate privată a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mesteacănului, nr.13,  nr.cadastral 23452 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.576/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 33.558/25.08.2021; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.85/28.07.2021 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 282 mp, situată în Mizil, 
Str. Mesteacănului, nr. 13, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 
23.452; 

- Raportul de specialitate nr. 33.499/24.08.2021 întocmit de consilierul din cadrul 
Biroului Patrimoniu din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul 
de evaluare întocmit de dl. Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Mesteacănului, 
nr.13; 

- Prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3) lit. g) 

și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă preţul minim de 13,7euro/mp de la care se porneşte licitația în 

vederea concesionării terenului în suprafaţă de 282mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mesteacănului, nr.13 cu nr. cadastral 23452. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Amenajarea teritoriului și 
Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură şi Serviciului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare. 

 
  Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 

                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 
Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 

 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 97 
6. ex/Tehnored.  VV 
   Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 
August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri 
în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de  412 mp, teren proprietate privată a 

oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Luminii, nr.13,  nr.cadastral 23448 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.577/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil;  
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.33.559/25.08.2021; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.84/28.07.2021 prin care s-a aprobat 

concesionarea prin licitație publică a suprafeţei de teren de 412 mp, situată în Mizil, 
Str. Luminii, nr. 13, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 23.448; 

- Raportul de specialitate nr. 33.498/24.08.2021 întocmit de consilierul din cadrul 
Biroului Patrimoniu din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul 
de evaluare întocmit de dl. Venete Razvan pentru terenul din Mizil, str.Luminii, nr.13; 

- Prevederile art.306, art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.b), art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196, alin.(1), 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al 
Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă preţul minim de 13,7euro/mp de la care se porneşte licitația în 

vederea concesionării terenului în suprafaţă de 412 mp, teren  proprietate privată  a 
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Luminii, nr.13 cu nr. cadastral 23448. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Amenajarea teritoriului și 
Urbanism, Patrimoniu, Cadastru și Agricultură şi Serviciului impozite şi taxe în 
vederea punerii ei în executare. 

 
  Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 

                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 
Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 

 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 98 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 
August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri 
în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  unei suprafaţe de 50mp în 

incinta Pieței Orașului Mizil, str. Blajului, nr.3-5,  proprietatea publică a Oraşului Mizil 
pentru desfăşurarea de activități comerciale 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.581/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil;  
 - Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.33.563/25.08.2021; 
- raportul de specialitate nr.33.504/24.08.2021 întocmit de dl.Consilier din cadrul Biroului 

Urbanism, prin care propune închirierea terenului prin licitaţie publică din str. Blajului, nr.3-
5, proprietatea publică a oraşului Mizil; 

- art. 297, alin.(1) lit.c), precum și art.333 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind 
Codul administrative cu modificările și completările ulterioare: 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.a), art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196, alin.(1), 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliului Local 
Mizil adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) Se scoate la licitaţie publică în vederea închirierii unei suprafaţe de 50mp în 
incinta Pieței Orașului Mizil, str. Blajului, nr.3-5, proprietatea publică a Oraşului Mizil având 
nr. cadastral 23405 - C6 pentru desfășurarea unei activități comerciale, pe o perioadă de 5 ani. 

(2) Suprafața se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a suprafaţei 
de 50 mp, situat în incinta Pieței orașului Mizil, str. Blajului, nr.3-5, proprietate publică a 
Oraşului Mizil, anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 5 Euro/mp/lună, calculat la cursul 
zilei la data ţinerii licitaţiei. 

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

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul din cadrul 
Compartimentului juridic, compartimentelor prevăzute la art.4, şi Primarului Orasului Mizil. 

 
Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 

                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 
Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 

 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 99 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 
August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri 
în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a locurilor  de parcare 

disponibile situate în proximitatea străzilor 24 Ianuarie și Blajului din orașul Mizil 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.587/25.08.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.33.562/25.08.2021; 
- Raportul de specialitate nr.33.582/25.08.2021 întocmit de dl.Consilier din cadrul 

Biroului Urbanism, prin care propune închirierea a 79 locuri de parcare situate în proximitatea 
străzilor 24 Ianuarie și Blajului în condițiile legii și conform Regulamentului de atribuire și 
folosire a locurilor de parcare în parcările reședință, Orașul Mizil, aprobat prin HCL 
nr.39/28.02.2018 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

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

În temeiul prevederilor art. 108, art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. n) și s) și 
art. 139, alin.(3),lit.g) din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  Consiliul Local Mizil adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a 48 locuri de 
parcare disponibile din care 4 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități, situate în 
proximitatea străzilor 24 Ianuarie și Blajului din Orașul Mizil.  

(2) Locurile de parcare disponibile se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Închirierea locurilor de parcare aprobate conform art.1 se va face în conformitate 
cu Regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din 
Orașul Mizil aprobat prin HCL nr. 39/28.02.2018. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul amenajarea 
teritoriului și urbanism, patrimoniu pentru procedura de închirierii prin licitaţie publică a 
terenului, de Biroul Impozite şi Taxe  pentru procedura încheierii contractului de închiriere. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul din cadrul 
Compartimentului juridic, compartimentelor prevăzute la art.4, şi Primarului Orasului Mizil. 
 

Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 

Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 100 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 August 
2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a locurilor  de parcare disponibile 
situate în proximitatea străzilor Cuza-Vodă și Nicolae Bălcescu din orașul Mizil 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 33.585/25.08.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.33.561/25.08.2021; 
- Raportul de specialitate nr.33.583/25.08.2021 întocmit de dl.Consilier din cadrul Biroului 

Urbanism, prin care propune închirierea a 79 locuri de parcare situate în proximitatea străzilor Cuza – 
Vodă și Nicolae Bălcescu în condițiile legii și conform Regulamentului de atribuire și folosire a 
locurilor de parcare în parcările reședință, Orașul Mizil, aprobat prin HCL nr.39/28.02.2018 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

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

În temeiul prevederilor art. 108, art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. n) și s) și art. 
139, alin.(3),lit.g) din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  Consiliul Local Mizil adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a 79 locuri de parcare 
disponibile din care 4 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități, situate în proximitatea străzilor Cuza 
– Vodă și Nicolae Bălcescu din Orașul Mizil.  

(2) Locurile de parcare disponibile se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Închirierea locurilor de parcare aprobate conform art.1 se va face în conformitate cu 
Regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Orașul Mizil 
aprobat prin HCL nr. 39/28.02.2018. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul amenajarea 
teritoriului și urbanism, patrimoniu pentru procedura de închirierii prin licitaţie publică a terenului, de 
Biroul Impozite şi Taxe  pentru procedura încheierii contractului de închiriere. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul din cadrul Compartimentului 
juridic, compartimentelor prevăzute la art.4, şi Primarului Orasului Mizil. 
 

Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 

Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 101 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 August 
2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit.g), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de 17 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte negocierea  în vederea 
vânzării terenului  în suprafaţă de 97.50mp, proprietate privată a oraşului Mizil, 

situat în Mizil, str. Mihai Bravu , nr.193 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021; 
Având în vedere: 
- Referat aprobare nr. 33.597/25.08.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.33.602/25.08.2021; 
- Referatul nr. 33.499/24.08.2021 întocmit de consilierul din cadrul Biroului 

Urbanism din cadrul Primăriei Mizil prin care supune spre aprobare raportul de 
evaluare întocmit de dl. Venete Razvan pentru timobilul din Mizil, str.Mihai Bravu, 
nr.193 

- Prevederile art.364, art.354, art.355 din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- Avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b) și art. 139, alin.(2)  

din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al 
oraşului Mizil  adoptă prezenta, 

 
 HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă preţul minim de 50,4euro/mp de la care se porneşte negocierea 
în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 97,50mp, teren  proprietate privată a 
oraşului Mizil, situat în Mizil str.Mihai Bravu, nr. 193, cu nr. cadastral nr. 21172. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului amenajarea teritoriului și 
Urbanism şi Serviciului impozite şi taxe în vederea punerii ei în executare. 

 
               Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
                       CONSILIER                                                           Secretar general UAT, 

Dna. Niță Ancuța- Alexandra                                           jr. Tănase Loredana 
 
 
 
Mizil, 31.08.2021 
Nr. 102 
6. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 August 
2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, dl. Consilier Benone Mihai nu participă la vot, conform art.228, alin.(2) și (3) 
din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actualizării devizului general  pentru obiectivul „Reabilitarea, 
Modernizarea, Extinderea și Dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.5, Oraș     

Mizil”   
 

  Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
14.09.2021; 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 34.675/09.09.2021 al Primarului Orașului Mizil; 

- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil  nr.34.679/09.09.2021; 
- Referatul nr. 34.562/08.09.2021  al Șefului Serviciului DIAMPE prin care 

solicită aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.5, Oraș     
Mizil” ca urmare a finalizării proiectării;  

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliuli Local; 
      În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; 
- H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 - art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d), și ale  art. 196 alin. (1) litera a), 
din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local 
al oraşului Mizil  adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea devizul general pentru obiectivul „Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.5, Oraș     
Mizil” , conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul 
dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din 
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 
 

             Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnează 
                   CONSILIER                                                                 Secretar general UAT, 
            Dl. Niculiță Liviu - Adrian                                                      jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 14.09.2021 
Nr. 103 
 7. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară din data de 
14 Septembrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri 
în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
Privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Mizil nr. 

34/25.03.2021 referitoare la  aprobarea unui acord  pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Variantă ocolitoare Mizil”  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.09.2021; 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 34.676/09.09.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
 - Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.34.680/09.09.2021; 

- Referatul nr. 34663/09.09.2021 al Șefului Serviciului DIAMPE prin care solicită 
inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului propus de Consiliu Județean 
Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Mizil” 
   - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.180/31.08.2021 pentru modificarea HCJ 
nr.39/18.03.2021 prin care s-a aprobat Acordul pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Variantă ocolitoare Mizil”; 

− Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

− Prevederile art. 35 alin. (1) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare;  

− Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e) și alin. (9) lit. c), art. 196 alin (1) lit. 
a) și art. 89 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Consiliul Local al oraşului Mizil  
adoptă prezenta , 

HOTĂRÂRE 
  Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 34/25.03.2021 
care va avea următorul cuprins. ” Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Unitatea 
Administrativ – Teritorială Orașul Mizil și Unitățile administrativ – teritoriale Județul 
Prahova, Comuna Gura Vadului, comuna Fântânele și comuna Vadu Săpat, în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Mizil”, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre”.  
 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 34/25.03.2021, rămân 
nemodificate.  
 Art. 3. Secretarul general al Orașului Mizil  va comunica prezenta hotărâre persoanelor 
interesate.  

 
  Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnează 

                   CONSILIER                                                                 Secretar general UAT, 
            Dl. Niculiță Liviu - Adrian                                                      jr. Tănase Loredana 
 
Mizil, 14.09.2021 
Nr. 104 
7. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 August 
2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizului general  revizuit al obiectivului de investiții  „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Liceu Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Oraș Mizil”  
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.09.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 34.850/14.09.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.34.872/13.09.2021; 
- Referatul nr. 34.386/13.09.2021 al Şefului Serviciu dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și 

proiecte europene la Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea  devizului general revizuit al 
obiectivului de investiții  „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceu Tehnologic „Tase 
Dumitrescu”, OrașMizil”, ca urmare a finalizării proiectului tehnic pentru obiectivul menționat; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile: 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

 - art.129, alin. (2) litera b), c), alin. (4) litera d), și ale  art. 196 alin. (1) litera a), din Ordonanța de 
urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al oraşului Mizil  adoptă 
prezenta, 

 
 HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă devizul general revizuit al obiectivului de investiții  „Reabilitare, 
modernizare, extindere și dotare Liceu Tehnologic „Tase Dumitrescu”, OrașMizil”  finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 
învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Apel dedicat învăţământului 
profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii, având valoarea totală de 13.743.227 lei (TVA 
inclus), din care C+M este în valoare de 9.232.488 lei (TVA inclus), conform anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul dezvoltare, 
investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din cadrul Primăriei Orasului 
Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 

 
               Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnează 
                   CONSILIER                                                                 Secretar general UAT, 
            Dl. Niculiță Liviu - Adrian                                                      jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 14.09.2021 
Nr. 105 
7. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din data de 31 August 
2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

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

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.09.2021; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 34.849/13.09.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.34.873/13.09.2021; 
- Adresa nr. 7169/13.09.2021 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistrată la registratura 

Primăriei Orașului Mizil sub nr.34.816/13.08.2021 prin care solicită modificarea  statului de 
funcții prin transformarea unor  posturi de infirmieră; 

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

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin (2), lit. a), art. 139 alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din  Ordonanța 

de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil, după cum urmează: 
- transformarea postului de infirmieră (poziția 19 în statul de funcții) în 1 (unu) post 
infirmieră debutant; 
- transformarea postului de infirmieră (poziția 21 în statul de funcții) în 1 (unu) post 
infirmieră debutant; 
- transformarea postului de infirmieră (poziția 26 în statul de funcții) în 1 (unu) post 
infirmieră debutant; 
 Art.2.  Se aprobă statul de funcții al Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” ca urmare 
a transformărilor de posturi, conform anexei la prezenta hotărâre parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în 
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și 
autoritate tutelară . 
 
               Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnează 
                   CONSILIER                                                                 Secretar general UAT, 
            Dl. Niculiță Liviu - Adrian                                                      jr. Tănase Loredana 
 
 
Mizil, 14.09.2021 
Nr. 106   
5. ex/Tehnored.  VV 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară din 
data de 31 August 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  16 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea capitalului social al S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil  

 
 

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința extraordinară din data de 
23.09.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 35.384/20.09.2021 al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului General UAT Mizil nr. 35.356/20.09.2021; 
- Referatul nr. 35.467/20.09.2021 întocmit de Direcţia economică, prin care 

propune majorarea capitalului social al SC Salub Interserv SRL Mizil ca urmare a 
solicitării de către societate a unui sprijin financiar; 

- Adresa nr. 250/2021 a S.C Salub Interserv înregistrată la Primăria orașului Mizil 
sub nr.35451/2021 prin care solicită majorarea de capital social cu suma de 630.000 
lei, necesară achiziționării unei autogunoiere compactoare și a 500 buc europubele a 
120l; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 92, alin.(2), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privnd Codul administrativ; 
- art. 35 din Lega finanțelor publice locale nr. 273/2006 modificată şi  completată; 
- art. 210 și art.221 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 1 /2010 privind înființarea S.C. SALUB 

INTERSERV S.A. Mizil ca operator regional al serviciilor de salubrizare; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 

alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,  Consiliului Local al 
oraşului Mizil, adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii SC SALUB 
INTERSERV SRL MIZIL, de la suma de 390.000 lei, la suma de 1.020.000 lei, prin 
aducerea unui aport în numerar, de către asociatul unic Orasul Mizil 
  Art.2. Se aprobă majorarea numărului de părţi sociale de la 3.900  la 10.200.  
 Art.3. Capitalul social modificat potrivit art.1, în valoare de 1.020.000 lei, aport 
în numerar, reprezentând  10.200 părți sociale, având fiecare valoarea de 100 lei, se 
împarte astfel: 

- Orașul Mizil în calitate de asociat unic prin Consiliul Local al Orasului Mizil 
suma de 1.020.000 lei, reprezentând  10.200 părţi sociale (participație 100% din 
capitalul social); 

 
 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


 Art.4.  Se împuternicește dna. Zafiu Nicoleta, Administrator-Director general 
al societăţii, în calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv actualizat al 
societății și să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificărilor la Oficiul Registrul Comerţului Prahova, în termen legal,  pentru a fi 
menționate în registrul comerțului. 
  Art.5. Primarul Orasului Mizil, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Economica și  SC SALUB INTERSERV SRL MIZIL, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
     Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                      CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
             Dl. Niculiță Liviu - Adrian                                           jr. Tănase Loredana 
 
 
 
 
 
Mizil, 23.09.2021 
Nr. 107 
 7. ex/Tehnored.  VV 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară din data 
de 23 Septembrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.3 lit.h, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 
consilieri în funcţie şi  15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2021 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
23.09.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 35.385/20.09.2021al Primarului Orașului Mizil; 
- Avizul de legalitate al Secretarului general UAT nr. 35.383/20.09.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 35.358/20.09.2021 întocmit de Direcţia economică, 

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local 
pe anul 2021; 

- Decizia nr.1016/2021 a Directorului DGRFP Prahova, privind repartizarea pe 
unități administrativ teritoriale a sumelor și cotelor pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi  completată, 
OUG nr. 97/2021 cu privier la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 precum și 
ale Legii nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021; 

 În temeiul art.129 alin (2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.133, alin.(1) și art. 139, alin. 
(3), lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliului Local al oraşului Mizil  adoptă 
prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2021, 

conform anexelor  1, 2, 2.1, 3, 4 și 5, parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Direcţiei economice prin grija 

consilierului din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară .  
 
 
     Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                      CONSILIER                                                        Secretar general UAT, 
             Dl. Niculiță Liviu - Adrian                                           jr. Tănase Loredana 
 
 
 
Mizil, 23.09.2021 
Nr. 108 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa extraordinară din 
data de 23 Septembrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total 
de 17 consilieri în funcţie şi  15 consilieri prezenţi la şedinţă. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro
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