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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MIZIL  

DIN DATA DE 29.09.2021 

 

  Şedinta ordinara a Consiliului  Local  Mizil a fost convocata prin Dispozitia  Primarului 
orasului Mizil nr. 645/23.09.2021  şi s-a desfăsurat online prin intermediul platformei ZOOM . 

Presedinte de sedinta este dl. consilier Niculita Liviu Adrian..La şedinta online au 
participat   toti  cei 17 consilieri ȋn functie .  

          În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului 
Mizil  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil ;  
Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

2. Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil   în 
Consiliile de Administraţie şi  în Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
cadrul  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil  pentru 
anul şcolar 2021 – 2022.  Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

3. Hotărâre  privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de 
teren de 203 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Aleea 
Trandafirilor, nr.4 , având nr. cadastral 23464.  Hotărârea a fost adoptată cu 17  
voturi,,pentru “. 

4. Hotărâre privind. scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de 
teren de 219 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Traian 
Vuia, nr.7 , având nr. cadastral 23205. Hotărârea a fost adoptată cu 17  
voturi,,pentru”. 



5. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de 
teren de 200 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Lunii, 
nr.3, având nr. cadastral 23441. Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

6. Hotărâre privind aprobarea modificarea organigramei și a statului de funcții pentru 
personalul medical ce asigură asistența medicală în cadrul unităților de  învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza orașului Mizil ; Hotărârea a fost adoptată cu 17  
voturi,,pentru “. 
 
 

 Preşedinte de sedinta ,                                                      Secretar general al orasului Mizil,  

 Consilier  Niculita Liviu Adrian                                                 Tănase Loredana  
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