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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MIZIL  

DIN DATA DE 31.08.2021 

 

  Şedinta ordinara a Consiliului  Local  Mizil a fost convocata prin Dispozitia  Primarului 
orasului Mizil  şi s-a desfăsurat cu prezența fizica la Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu “ 
Mizil. 

Presedinte de sedinta este d-na consilier Nita Ancuta .  La şedinta  au participat   toti  cei 
17 consilieri ȋn functie , 16 consilieri cu prezenta fizica si d-na consilier  Nitu Luminita , lipsind 
motivat  ,a votat electronic .  

          În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre privind modificarea  statului de funcții  al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil -  Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

2. Hotărâre 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”. -  Hotărârea a fost adoptată cu 17  
voturi,,pentru “. 

3. Hotărâre privind aprobarea devizul general actualizat  revizuit al obiectivului de 
investiții  „Creșterea eficienței energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic 
„Grigore Tocilescu” Mizil”  -  Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

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



5. Hotărâre 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; -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  282 mp, teren proprietate privată a oraşului 
Mizil, situat în Mizil, str. Mesteacănului, nr.13,  nr.cadastral 23452; -Hotărârea a fost 
adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

7. Hotărâre 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;- Hotărârea a fost 
adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

8. Hotărâre 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; -Hotărârea a fost adoptată 
cu 17  voturi,,pentru “. 

9. Hotărâre privind privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a locurilor  
de parcare disponibile situate în proximitatea străzilor 24 Ianuarie și Blajului din 
orașul Mizil; -Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

10. Hotărâre 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;- Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru “. 

11. Hotărâre privind aprobarea prețului minim de la care se porneste negocierea în 
vederea vânzării terenului în suprafață de 97,50 mp, situate în Mizil, str. Mihai Bravu, 
nr. 193, proprietatea private a Orașului Mizil;- Hotărârea a fost adoptată cu 16  
voturi,,pentru “.Dl. consilier Benone Mihai nu participa la vot , conform art .228, alin  
2 si 3 din  OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ al Romaniei . 
 
 

 Preşedinte de sedinta ,                                                      Secretar general al orasului Mizil,  

 Consilier  Nita Ancuta                                                              Tănase Loredana  
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