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DIN DATA DE 27.10.2021 

  Şedinta ordinara a Consiliului  Local  Mizil a fost convocata prin Dispozitia  Primarului 
orasului Mizil nr.702/21.10.2021   şi s-a desfăsurat  online prin platforma ZOOM . La şedinta  au 
participat  16 consilieri din totalul de 17 consilieri  ȋn functie, lipsind motivat d-na consilier  
Dumitru Oana Filofteia .Presedinte de sedinta este d-na consilier Persinaru Mihaela. 

Participa la sedinta Consiliului Local Mizil: d-na Dinu Daniela –director executiv  din  
aparatul de specialitate al Primarului orasului Mizil  si d-na Zafiu Nicoleta – director la SC 
SALUB SRL. 

                    În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea posturilor  de 
medici specialiști din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil. Hotărârea 
a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

2. Hotărâre privind avizarea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea 
funcţiei de Şef  Secție Medicină Internă la Spitalul Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  
Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

3. Hotărâre privind modificarea  statului de funcții  al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil-  Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

4.  Hotărâre privind aprobarea  devizului general  actualizat pentru obiectivul  de investiții 
„Construire  grădiniță cu program normal, 3 săli de grupă”  -  Hotărârea a fost adoptată cu 
16  voturi,,pentru “. 

5. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/29.06.2021  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 16  
voturi,,pentru “. 



6.  Hotarare privind aprobarea proiectului „Igienă personală-primul pas spre o viață 
sănătoasă”; -Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

7. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de 
teren de 185 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Aleea 
Trandafirilor, nr.14 , având nr. cadastral 23496 ; Hotărârea a fost adoptată cu 15  
voturi,,pentru” si o “ abtinere “ dl. consilier Stanciu Atanasie ; 

8. Hotărâre privind  scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de 
teren de 422 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Horia, 
nr.34 , având nr. cadastral 23494; Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi,,pentru” si o 
“ abtinere “ dl. consilier Stanciu Atanasie ; 

9. Hotărâre privind aprobarea preţului minim de la care se porneşte licitația în vederea 
concesionării terenului  în suprafaţă de 436 mp, teren proprietate privată a oraşului 
Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr.65. Hotărârea a fost adoptată cu 16  
voturi,,pentru “. 

10. Hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare lunare  medicilor  de 
specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil. Hotărârea a fost 
adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

11. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil pe anul 2021.Hotărârea 
a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

12. Hotărâre privind suplimentarea statului de funcții  al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil-  Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 
 
 
 

 Preşedinte de sedinta ,                                                      Secretar general al orasului Mizil,  

 Consilier Persinaru Mihaela                                                               Tănase Loredana  
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