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  Şedinta ordinara a Consiliului  Local  Mizil a fost convocata prin 

Dispozitia  Primarului orasului Mizil nr. 481 din 22.07.2021 şi s-a   

desfăsurat cu prezența fizica la Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu “ Mizil. 

Ca urmare a validarii mandatului de consilier local de catre 

Judecatoria Mizil  ȋn data de 19.07.2021 , consilierul supleant validat dl. 

Burlacu Ionuț , depune juramântul de consilier local ȋn fața  Consiliului  

Local Mizil . 

Presedinte de sedinta este d-na consilier Nitu Luminita .  La şedinta  

au participat   toti  cei 17 consilieri ȋn functie , 16 consilieri cu prezenta 

fizica si dl. Cȋrjan Madalin  avand probleme de sanatate ,a votat electronic .  

          În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre privind aprobarea Raportului  privind activitatea 

asistenților personali  din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Mizil  desfășurată în semestrul I al anului 2021-  Hotărârea a fost 

adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

2. Hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de 

urgenţă din bugetul local al orașului Mizil .Hotărârea a fost 

adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

3. Hotărâre 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 

Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

4. Hotărâre 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. 

Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

5. Hotărâre privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte 

licitatia  în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 64 mp, 
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teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Calea 

Buzăului, nr.29. Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

6. Hotărâre 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. Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

7. Hotărăre 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. 

Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

8. Hotarâre 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 din53 având nr. cadastral 23448 .Hotărârea a fost 

adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

9. Hotărâre 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. Hotărârea a fost adoptată cu 17  

voturi,,pentru “. 

10. Hotărâre 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. Hotărârea a fost adoptată 

cu 17  voturi,,pentru “. 

11. Hotărâre 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. 

Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

12. Hotărâre privind aprobarea Regulamentulului privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din construcții și a Regulamentului privind 

gestionarea deșeurilor municipale fără altă specificație în orașul 

Mizil. Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

13. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al  Direcției de 

Asistență Socială. Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

14. Hotărâre privind actualizarea tarifelor practicate de operatorul de 

salubrizare S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil în oraşul Mizil. 

Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 



15. Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.76/30.10.2020 privind 

organizarea și componența comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Orașului Mizil. Hotărârea a fost adoptată cu 17  

voturi,,pentru “. 

 
  

 Preşedinte de sedinta ,             Secretar general al orasului Mizil,  

 Consilier  Nitu Luminita                            Tănase Loredana  
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