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  Şedinta ordinara a Consiliului  Local  Mizil a fost convocata prin Dispozitia  Primarului 
orasului Mizil nr.857/22.11.2021  şi s-a desfăsurat  online prin platforma ZOOM . La şedinta  au 
participat  16 consilieri din totalul de 17 consilieri  ȋn functie, lipsind dl. consilier Margarit 
Romeo. Presedinte de sedinta este dl. consilier Prundurel Gheorghe Ovidiu . 

Participa la sedinta Consiliului Local Mizil: d-na Dinu Daniela –director executiv  si d-na 
Sturz Petronela- sef serviciu DIAMPE, dl. Cotici Dan –consilier patrimoniu si d-na Adela 
Necula –consilier Urbanism  din  aparatul de specialitate al Primarului orasului Mizil.   

                    În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Hotărârea a 
fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

2. Hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţa de 
3247mp situat în str. Abatorului, proprietate publică a Oraşului Mizil,  către 
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A Mediaș Mizil  
Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

3. Hotărâre privind aprobarea normativelor de consum a carburanţilor pentru 
autoturismul aflat în dotarea Serviciului Public de Interes Local Poliția Locală Mizil  
Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

4.  Hotărâre privind aprobarea devizului general  actualizat al  obiectivului de investiții  
„Reabilitare, extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului 
Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” .  Hotărârea a fost adoptată cu 16  
voturi,,pentru “. 

5. Hotărâre privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Mizil; Hotărârea a fost adoptată cu 16  
voturi,,pentru “. 



6.  Hotarare privind aprobarea Listei de prioritati cuprinzand persoanele si familiile  care 
au depus cereri sa primeasca o locuinta sociala ȋn orasul Mizil , ȋntocmita ȋn baza 
criteriilor  stabilite conform HCL nr. 63/10.07.2019 -Hotărârea a fost adoptată cu 16  
voturi,,pentru “. 

7. Hotărâre privind initierea procedurii pentru aprobarea Acordului de 
infratire/cooperare a   orasului Mizil , judetul Prahova cu orasul Rezina , Raionul 
Rezina din Republica Moldova ; Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru” . 

8. Hotărâre privind  acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui. Iosif Dumitru cu domiciliul 
în Mizil, str.1Mai nr.48, județul Prahova ; Hotărârea a fost adoptată cu 16  
voturi,,pentru” . 

9. Hotărâre privind. modificarea Regulamentului  de atribuire și folosire a locurilor de 
parcare în parcările de reședință din Orașul Mizil aprobat prin HCL nr. 39/28.02.2018  
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi,,pentru “ si un vot “impotriva “dl. consilier 
Ana Cristian . 

10. Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale pentru personalul contractual din Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” 
Mizil. Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru” . 

11. Hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124/27.10.2021 privind 
acordarea unor stimulente financiare  lunare  medicilor  de specialitate din cadrul 
Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil “.Hotărârea a fost adoptată cu 14  
voturi,,pentru” si doua “abtineri “ dl. consilier Niculita Liviu Adrian si dl. consilier 
Cȋrjan George Madalin ; 

12. Hotărâre privind aprobarea  documentației: "ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC 
GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, ORAS MIZIL, 
JUDEŢUL PRAHOVA". Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

13. Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Mizil in Consiliul de 
Administratie al Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil .Hotărârea a fost 
adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 

14. Hotarare privind modificarea art 3 , alin (3) din contractul de administrare ȋncheiat 
ȋntre SC SALUB INTERSERV  SRL si d-na Zafiu Nicoleta , aprobat prin HCL nr. 
45/30.03.2021  . Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru “. 
 

 Preşedinte de sedinta ,                                                      Secretar general al orasului Mizil,  

 Prundurel Gheorghe Ovidiu                                                           Tănase Loredana  


