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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MIZIL  

DIN DATA DE 31.01.2022 

  Şedinta ordinara a Consiliului  Local  Mizil a fost convocata prin Dispozitia  Primarului 
orasului Mizil nr.39/25.01.2022  şi s-a desfăsurat  online prin platforma ZOOM . La şedinta  au 
participat toti cei 17 consilieri ȋn functie. Presedinte de sedinta este dl. consilier Stanciu 
Atanasie. 

Participa la sedinta Consiliului Local Mizil: d-na Dinu Daniela –directorul economic al 
Primariei orasului Mizil si d-na Zafiu Nicoleta –director la SC SALUB INTERSERV SRL Mizil. 

În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri: 

1.Hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali  din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II al anului 2021; Hotărârea a fost 
adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

2.Hotărâre  privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului anual de acţiuni sau de lucrări  de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

3.Hotărâre  privind modificarea statului de funcții al  Direcției de Asistență Socială Mizil. 
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

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

5. Hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, ȋn vederea atribuirii prin închiriere a 
locuințelor sociale din orasul Mizil; Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

6. Hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Salub 
Interserv S.R.L Mizil. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 



7.Hotărâre  privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren 
de 302 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Crișan, nr.19 , având nr. 
cadastral  23543; Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

8.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren 
de 253 mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str.Crișan, nr.21 , având nr. 
cadastral 23544; Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

9.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la S.C. 
MERENDA PRIM S.R.L Mizil;  Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

10.Hotărâre privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj, teren module, chirie 
spațiu și redevență concesiune cu tarif în lei,  în orașul Mizil, pe anul 2022. Hotărârea a fost 
adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

11.Hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare 
împotriva incendiilor pe anul 2021, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2022, a Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor la nivelul orașului Mizil  precum şi Informarea privind activităţile de 
protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul 2021. 
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

 

 Preşedinte de sedinta ,                                                      Secretar general al orasului Mizil,  

 Stanciu Atanasie                                                                  Tănase Loredana  
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