
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 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

MIZIL DIN DATA DE 29.06.2021 

 
  Şedinta ordinara a Consiliului  Local al Oraşului Mizil a fost convocata prin 

Dispozitia  Primarului orasului Mizil nr. 411 din 23.06.2021 .  La şedinta  au participat  

toti cei  17 consilieri locali . 

          În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri: 

   1. Hotarare privind modificarea  statului de funcții  al Spitalului Orăşenesc 

,,Sfânta Filofteia” Mizil  ;   Hotararea  a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”;  

2 .Hotarare  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 ;      

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”;  
3. Hotarare  privind aprobarea tarifelor de colectare pentru deșeuri rezultate din 

construcții și deșeuri fără altă specificație, percepute de S.C. Salub Intersev SRL Mizil ; 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”; 
4. Hotarare privind aprobarea ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

orașului Mizil pentru perioada 2021-2027’’; Hotărârea a fost adoptată cu 17 

voturi,,pentru”; 

5. Hotararea 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, județul Prahova ; Hotărârea a fost 

adoptată cu 17 voturi,,pentru”; 

6.  Hotararea 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, judetul Prahova ; Hotărârea a 

fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”; 

7. Hotararea 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, judetul Prahova; Hotărârea a fost 

adoptată cu 17 voturi,,pentru”; 

 

Presedinte de sedinta ,                               Secretar general al orasului Mizil,  

Mihai Benone                                                  Tănase Loredana  
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