
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 

SECRETAR GENERAL  

****************************************************************************** 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 Nr. 16433/01.03.2022 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MIZIL  

DIN  DATA DE 28.02.2022 

  Şedinta ordinara a Consiliului  Local  Mizil a fost convocata prin Dispozitia  Primarului 
orasului Mizil nr.140/22.02.2022  şi s-a desfăsurat  online prin platforma ZOOM . La şedinta  au 
participat toti cei 17 consilieri ȋn functie. Presedinte de sedinta este dl. consilier Alexe Ilie  

Participa ca invitati  la sedinta Consiliului Local Mizil, dl. Busuioc Ion –sef Politia 
orasului Mziil   si d-na Zafiu Nicoleta –director la SC SALUB INTERSERV SRL Mizil. 

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 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 . Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

3.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 
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

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



5. Hotărâre privind privind modificarea indemnizației lunare a cenzorului societății SCSalub 
Interserv SRL Mizil ; Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

6. 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” Hotărârea a fost adoptată cu 17 
voturi,,pentru “. 

7.Hotărâre aprobarea  înregistrarii  în proprietatea  privată a oraşului Mizil a unor suprafețe 
de teren situate în intravilanul orașului Mizil .Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru “. 

 

 Preşedinte de sedinta ,                                                      Secretar general al orasului Mizil,  

 Alexe Ilie                                                                               Tănase Loredana  
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