
PROIECTUL ORDINII   D E   Z I 

a şedinţei ordinare din  data  de 28.02.2022, ora 11.00 

 

Nr. 

crt.  
Materiale supuse dezbaterii și aprobării Iniţiator  

Comisii de 

specialitate+ 

1.   Aprobarea proceselor verbale din data de 31.01.2022 și 

10.02.2022; 
- -  

2.  
Proiect de hotătâre privind  modificarea  statului de funcții  

al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil. 

Primarul Orașului 

Mizil 
4 și 5 

3.  

     Proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziţionării de 

servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale 

Mizil pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac. 

Primarul Orașului 

Mizil 
1, 4 și 5 

4.  

      Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentanților 

Consiliului Local Mizil, în vederea participarii ca membri în 

comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru 

ocuparea functiilor de director si de director adjunct din 

unitatile de învatamant de pe raza Orasului Mizil 

Primarul Orașului 

Mizil 
4 și 5 

5.  

      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și 

cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din 

unităţile  de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil 

pentru anul școlar 2021-2022 

Primarul Orașului 

Mizil 
1,2, 4 și 5  

6. 
       Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizației 

lunare a cenzorului societății SCSalub Interserv SRL Mizil; 

Primarul Orașului 
Mizil 

1, 2 și 4 

7. 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea  transmiterii în 

folosință gratuită, a terenului în suprafață de  4360 m2, situat 

în intravilanul orașului Mizil, str.Leonida Condeescu f.n, jud. 

Prahova, teren  proprietatea privată a orașului Mizil, către 

Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) pe durata 

realizarii investiției“Locuințe pentru tineri destinate 

închirierii” 

Primarul Orașului 
Mizil 

1,3 și 4 

8.  Diverse 
Primarul Orașului 

Mizil 
 

 

 

+Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE  

 

Comisia 1  Comisia pentru Buget – Finanţe, studii prognoze economice, sociale, administrarea domeniului public şi 

privat  

Comisia 2 Comisia  pentru administrarea serviciilor publice furnizate cetățenilor 

Comisia 3  Comisia pentru Urbanism şi amenajarea teritoriului 

Comisia 4  Comisia pentru Administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului  

Comisia 5  Comisia  pentru Activităţi ştiinţifice, sportive şi agrement, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială 

 

 


