ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local, pe anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de
09.01.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, Dl. Silviu – Călin Negraru;
- raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat
sub nr.10.263/08.01.2019, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind
acoperirea definitivă din excedentul bugetlui local a deficitului secţiunii de funcţionare a
SPGC Mizil și a sectiunii dezvoltare a Spitalului Orășenesc sf. Filofteia.
-în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, al Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.
82/1991, legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 36,alin. 2) lit. b) precum şi art. 45 din Legea 215/2001,
legea administratiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare, în sumă
de 34.345,09 lei rezultat la 31.12.2018, din activitatea SPGC Mizil - finanțat integral din
venituri proprii;
Art 2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă
de 394.832,45 lei, rezultat la 31.12.2018, din activitatea Spitalului Orășenesc „Sf.
Filofteia” Mizil - finanțat integral din venituri proprii.
Art.3. Direcţia economica, Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil și
Spitalul Sf. Filofteia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Banu Aurel
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizǎrii excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 09.01.2019;
Având în vedere:
-expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu – Călin;
- raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat sub nr.
10.263/08.01.2019, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar 2019;
-în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 36,alin. 2) lit. b) precum şi art. 45 din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al Oraşului Mizil în sumă de
1.055.487,75 lei, dupa cum urmeaza :
- suma de 134.165,49 lei se utilizează pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare;
- suma de 921.322,26 lei se utilizează ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului finanţat integral din venituri proprii al
Spitalul Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil in suma de 2.395.860,18 lei, după cum urmează:
 suma de 2.124.592,63 lei se utilizează pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare ;
 suma de 271.267,55 lei se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare;
Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului activităţilor finanaţate integral din venituri
proprii al Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil in suma de 21.435,55 lei pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma
utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
Art.4. Se aprobă utilizarea excedentului in suma de 33.920,28 lei al Liceul Teoretic
Grigore Tocilescu, rezultat din activitatea finanaţata integral din venituri proprii, pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma
utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

Art.5 Se aprobă utilizarea excedentului în suma de 19.903,31 lei al Liceului Tehnologic
Tase Dumitrescu Mizil rezultat din activitatea finanaţată integral din venituri proprii, pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma
utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
Art.6. Se aprobă utilizarea excedentului în suma de 1,69 lei al Școlii Gimnaziale nr.1
Mizil, rezultat din activitatea finanaţată integral din venituri proprii, pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor
de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
Art.7. Se aprobă utilizarea excedentului în suma de 31.710,47 lei, al Centralei
fotovoltaice de producere și furnizare a energiei termice din conversia energiei solare, rezultat
din activitatea finanaţată integral din venituri proprii, pentru acoperirea temporară a golurilor de
casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii acestuia ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
Art. 8. Direcţia economica și instituțiile publice nominalizate în prezenta hotărâre vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Banu Aurel

Mizil, 09.01.2019
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiții „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de
grajd în Orașul Mizil, județul Prahova”
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 14.01.2019;
Având în vedere:
- referatul nr. 10.737/11.01.2019 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela – Șef serviciu
DIAMPE prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Construirea unei platforme
comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, județul Prahova” propus a fi
realizat printr-un proiet finanțat prin ”Programul Competitiv de finanțare „Investiții la nivelul
comunităților locare pentru reducerea poluării cu nutrienți”;
- referatul nr. 10.737/14.01.2019 întocmit de Dna. Dinu Daniela- Director economic;
In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
-H.G.R nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
În baza prevederilor Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.
305/11.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, și Notificarii UMP-INPC 2018 privind
rezultatul evaluării subproiectului (Nota Conceptuală și documentația aferentă) depus în cadrul Apelului
nr. MAP/01/2017 - Program Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru
reducerea poluării cu nutrienți” prin care Nota Conceptuală a fost admisă cu finanțare;
În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în
Orașul Mizil, județul Prahova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă prevederea în bugetul local a cheltuielilor prevăzute pentru beneficiari în cadrul
Ghidului Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților
locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, pentru perioada de implementare a subproiectului
„Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil,
județul Prahova”;
Art. 3. Reprezentantul legal al orașului Mizil în cadrul subproiectului prevăzut la art. 2 este
Primarul orașului Mizil, Dl Negraru Silviu-Călin care va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.115/24.09.2018 se
abrogă.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, în
vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și Serviciului
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Banu Aurel

Mizil, 14.01.2019
Nr. 3
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii, organigramei și Regulamentul de organizare și
funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al
Oraşului Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.647/25.01.2019;
- adresa nr. 173/23.01.2019 al D-nei. Toader Daniela – Director executiv al Direcției
de Asistenţă Socială prin care supune spre dezbaterea Consiliului local statul de funcţii
organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției ;
- avizul ANFP nr. 64833/2019;
- prevederile nr. 112 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 63/30.06.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006, legea finanţelor publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art. 36, alin 3, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă statul de funcţii, organigrama și Regulamentul de organizare și
funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Mizil, conform anexelor parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică de către consilierul juridic al Consiliului Local
al Oraşului Mizil, Compartimentului resurse umane și Direcției de Asistenţă Socială în
vederea punerii ei în executare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali din cadrul
Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul II al anului 2018

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 11.614/23.01.2019;
- adresa nr. 176/23.01.2019 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată la
registratura Consiliului Local Mizil sub nr.6/23.01.2019, prin care se prezintă raportul
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2018;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În conformitate cu prevederile art.11, al.(2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale;
În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE

ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali din cadrul
Direcției de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul II – 2018, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală
comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2018

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 11.612/23.01.2019;
- adresa nr. 177/23.01.2019 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată la
registratura Consiliului Local Mizil sub nr.7/23.01.2019, prin care se prezintă informarea
cu privire la raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară
derulate la nivelul oraşului Mizil în semestrul II al anului 2018;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În conformitate cu prevederile art.11, al.(2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale;
În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă
medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2018,
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, pentru anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 11.608/23.01.2019;
- adresa nr. 175/23.01.2019 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil prin care se
prezintă informarea cu privire la Planul anual de acţiune sau de lucrari de interes local pe
anul 2019;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În conformitate cu prevederile art.6, alin. (7) al Legii Nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, modificată şi completată și a art. 28 din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(2),lit.d), alin.(6) lit.a),pct.2, ale art. 45, alin.(1) și art.115,
alin.(1),lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în
2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă
prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
pentru anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția de
Asistență Socială, Serviciul Public de Gospodărire Comunală și S.C. Salub Interserv SRL
Mizil.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului
Local, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Public de Gospodarie Comunala Mizil și
S.C. Salub Interserv SRL Mizil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români
aparținând minorității rome, pentru anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.615/23.01.2019;
- adresa nr. 174/23.01.2019 întocmită de Dna. Elena Daniela Toader, Director
executiv al Direcției de Asistență Socială Mizil prin care supune discuției și aprobării
Consiliului Local, Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români
aparținând minorității rome, întocmit de către Grupul Local de Lucru, conform HG nr.
18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020;
- dispoziţiile HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020;
- prevederile HCL nr. 85/27.07.2017 privind înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a
Grupului de lucru local (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii romilor;
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art. 36, alin.2), lit. b), art.39, alin 1, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007 cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români
aparținând minorității rome, pentru anul 2019, conform Anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul
Primăriei orașului Mizil și pe site-ul propriu www.primaria-mizil.ro.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului juridic al
Consiliului Local, Direcției de Asistență Socială Mizil și Grupului de lucru local pentru
incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, în vederea aducerii
la îndeplinire.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.607/23.01.2019;
- adresele nr. 10.738/27.12.2018 și nr. 668/23.01.2019 a Spitalului Orăşenesc Mizil
înregistratată la registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr.38.616/27.12.2018 și
11.546/23.01.2019 prin care solicită transformarea unor posturi de medici rezidenți și
infirmieră ca urmare a trecerii în grade profesionale superioare și vacantarea postului de
infirmieră ca urmare a pensionării titualrei postului;
- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale;
- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea
administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc
,,Sfânta Filofteia” Mizil prin transformarea următoarelor posturi:
 1 (un) post de medic rezident an V (poziţia 8 în statul de funcţii) în 1(un) post
de medic specialist;
 1 (un) post de medic rezident an IV (poziţia 74 în statul de funcţii) în 1(un) post
de medic rezident an V;
 1 (un) post de infirmieră (poziția 42 în statul de funcții) în 1 (un) post de
infirmieră debutant.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local
Mizil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 31.01.2019
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuita a unui spaţiu ȋn suprafata de 61,50mp aflat la etajul clădirii
din incinta Stadionului, situat în Mizil ,str. Erou Radu Nicolae, nr. 2B, proprietatea privată a
orașului Mizil, catre Postul de Jandarmi Mizil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Prahova
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.609/21.01.2019;
- adresa nr. 2913118/21.09.2018 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, înregistrată la
Primăria Oraşului Mizil sub nr. 31165/24.09.2018 prin care se solicită alocarea unui spaţiu necesar
funcționării Postului de Jandarmi Mizil;
- referatul nr. 11.304/21.01.2019 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care precizează că în cadrul
stadionului există o clădire P-1 în suprafață de 290mp, proprietatea privată a Orașului Mizil, înscrisă în
cartea funciară sub nr.cadastral 22.749-C1 și propune ca suprafața de 61,50mp să fie luată în discuție
pentru atribuirea în folosință gratuită Postului de Jandarmi Mizil;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art. 36, alin (2), lit. c), art. 45 alin (3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu ȋn suprafata de 61,50mp aflat la
etajul clădirii din incinta Stadionului, situat în Mizil, str. Erou Radu Nicolae, nr. 2B proprietatea privată a
orașului Mizil, nr. Cadastral 22.749- C1 către Postul de Jandarmi Mizil din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Prahova.
(2) Spațiul care se atribuie în folosinţă gratuită se identifică conform schiţei anexă la prezenta
hotărâre, parte integrantă din aceasta.
(3) Durata dării în folosință gratuită, către Postul de Jandarmi Mizil, a spațiului menționat la art.1
este de patru ani, cu drept de prelungire cu acordul parților.
Art.2. Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea încetării de îndată a folosinței gratuite, utilizarea
spațiului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, precum și închirierea, concesionarea
ori efectuarea altor acte de dispoziții.
Art.3. Predarea – primirea spațiului prevazut în anexa se va face pe baza de protocol, întocmit între
parțile interesate, în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii.
Art.4. Orașul Mizil, în calitate de comodant poate rezilia unilateral contractul de comodat, cu
notificarea prealabilă a comodatarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local,
după caz.
Art.5. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil, Dl. Negraru Silviu - Călin, să semneze contractul
de comodat.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, Biroului
Patrimoniu şi Serviciul buget – contabilitate de către consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj și teren module, în orașul
Mizil, pe anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.913/29.01.2019;
- referatul nr.11.851/29.01.2019 întocmit de d-na Pătrașcu Mariana – inspector
impozite şi taxe, prin care solicită aprobarea tarifelor pentru anul 2019 la închirierea de
spaţii, altele decât locuinţele;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
Ținând seama de indicii de inflație comunicați de Institutul National de Statistica;
În baza dispozitiilor art.9, art.10, art.36, al.(1), al.(2) lit.b), c) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45, al.(1), (2), (6) și art.49 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1.Tarifele de închiriere pentru teren garaje și teren module prevăzute în
Hotărârea Consiliului Local nr. 145/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, se indexează cu 103,27%, pe anul 2019, conform indicilor preţurilor de consum
comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică Prahova .
Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi aplicate ca preţ minim de
pornire pentru licitaţiile care se vor organiza, în condiţiile legii.
Art.3. Serviciul impozite şi taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind îndreptarea de eroare materială în conţinutul art. 1 al Hotărârii Consiliului
Local nr. 103/ 31.07.2018

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere referatul nr. 11.914/30.01.2019 întocmit de Dna.Panait Victoria,
consilier juridic în cadrul Consiliului Local Mizil prin care precizează că în HCL nr.
103/31.07.2018 s-a strecurat o eroare întrucât nu s-a precizat numărul anexelor, la dosar
fiind două anexe și propune îndreptarea acestei erori.
În conformitate cu art. 36, alin 2), lit. c) și art.123 din Legea nr. 215/2001 – legea
administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 3), al Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale în conţinutul art.1, al Hotărârii
Consiliului Local nr. 103/31.07.2019, după cum urmează:
„(1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 17 m2,
situată în Mizil, str. I.L. Caragiale, fn, Tarla 57/1, parcela Cc1857, având nr. cadastral
22.686, teren proprietate privată a oraşului Mizil conform Caietului de sarcini, anexa 2 la
prezenta hotărâre.
(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexei 1
la prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 103/31.07.2018 rămân
neschimbate şi se aplică în continuare.
Art.3. Birourile din aparatul propriu de specialitate al Primarului Oraşului Mizil
însărcinate cu punerea în executare a H.C.L. nr. 103/31.07.2018, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Bălănescu Cristian

Mizil, 31.01.2019
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru investiţia ” Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, județul
Prahova”
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 12.02.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 12.845/11.02.2019;
- referatul nr. 12.342/05.02.2019 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE la
Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea devizului general actualizat, după finalizarea
proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiţiei ”Modernizare
străzi din pământ în orașul Mizil, jud. Prahova”.
- referatul nr. 12.867/11.02.2019 întocmit de Dna. Dinu Daniela, Director executiv în cadrul
Primăriei Orașului Mizil;
În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei publice
locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat, conform anexei şi indicatorii tehnicoeconomici actualizați pentru investiţia ”Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil,
județul Prahova” , astfel:
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general
Valoare totală fără TVA: 10.556.121 lei
din care C+M: 9.761.713lei
Valoarea totală inclusiv TVA: 12.671.092 lei
din care C+M: 11.616.438 lei

ANUL
ANUL I
INV.
C+M
ANUL II
INV.
C+M
ANUL III
INV.
C+M
ANUL IV
INV.
C+M

Eșalonarea investiției (INV./C+M)
Valoarea inclusiv TVA
443.329
0
4.661.992
4.420.801
6.934.658
6.676.647
631.113
518.990

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare
Principalii indicatori minimali:
desfacere structură beton
45,00 mp
decapare
îmbrăcăminte
1.272,00 mp
bituminoasă
săpătură
41.551,00 mc
nivelare și compactare
43.203,00 mp
balast – strat de formă
6.462,45 mc
balast
11.475,00 mc
piatră spartă
8.616,60 mc
binder
5.010,81 tone
uzură
43.083,00 mp
cămin geiger
205 buc.
demolare trotuare
2.353 mp
borduri top A
14.842,00 ml
borduri tip B
16.783,00 ml
beton de ciment C8/10
976,15 mc
beton de ciment C16/20
1.905,60 mc
nisip
952,80 mc
pavele autoblocante
19.056,00 mp
inierbare
15.617,00 mp
pomi ornamentali
1.742,00 buc.
ridicare la cotă canal
98 buc.
ridicare la cotă răsuflătoare gaz
54 buc.
semnalizare pe durata execuției
7,41 km
marcaje longitudinale
4,43 km
marcaje transversal
1.125,60 mp
indicatoare rutiere
293 buc.
limitatoare viteză
330,00 ml
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție
de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții
Lungimea străzilor propuse în cadrul investiției – L=7.408 m;
Durata de realizare a invetiției = 36 luni.
d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni
Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul dezvoltare,
investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din cadrul Primăriei
Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Butuceanu Adrian
Mizil, 12.02.2019
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/17.10.2017 privind aprobarea
finanțării proiectului ” Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, județul
Prahova”

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de
12.02.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 12.843/11.02.2019;
- referatul nr. 12.347/05.02.2019 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE la
Primăria Oraşului Mizil prin care solicită actualizarea HCL nr. 136/17.10.2017 privind
aprobarea finanțării proiectului ”Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil,
județul Prahova”;
- referatul nr.12.867/11.02.2019 întocmit de Dna. Dinu Daniela, Director executiv în
cadrul Primăriei Orașului Mizil;
- prevederile Ordinului nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/17.10.2017 se modifică şi
va avea următorul cuprins: „Se aprobă finanțarea proiectului ”Modernizare străzi din
pământ în orașul Mizil, județul Prahova” , după cum urmează:
 de la bugetul de stat: 12.154.078 lei prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, (PNDL II);
 de la bugetul local: 517.013 lei.
Art.II. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul
dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Butuceanu Adrian
Mizil, 12.02.2019
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La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri în funcţie

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr. Tănase Loredana Marcela

