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MINUTĂ 
Încheiată astăzi 23.04.2021 în urma ședinței ordinare a  

Consiliului Local al Orașului Mizil din data de 22.04.2021 
 

  
 În data de 22.04.2021, orele 13, a avut loc ședința ordinară a Consiliului local 
Mizil, care s-a desfășurat on-line prin intermediul platformei zoom la care au 
participat toți cei 17 consilieri aflați în funcție și ca invitat Dna. Director executiv. 
 Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier Dinu 
Călin - Florin. 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat 
următoarele hotărâri: 
-  Hotărârea nr.46 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, adoptată cu unanimitate de voturi; 
- Hotărârea nr. 47 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, adoptată cu amendamente cu unanimitate de voturi; 
- Hotărârea nr.48 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, 
adoptată cu unanimitate voturi; 
- Hotărârea nr. 49 privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2021, adoptată cu 
unanimitate de voturi; 
- Hotărârea nr.50 privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil  pe anul 2021, 
adoptată cu unanimitate de voturi;  
- Hotărârea nr.51 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil, județul Prahova, adoptată cu 
unanimitate de voturi; 
- Hotărârea nr.52 privind aprobarea devizul general al obiectivului de investiții  
„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceu Tehnologic „Tase Dumitrescu”, 
Oraș Mizil”, adoptată cu unanimitate de voturi; 
- Hotărârea  nr.53 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”, 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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