ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL MIZIL
CONSILIUL LOCAL
B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 10.01.2020 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil care
îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Şedinţa a fost convocată în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia nr.
10/09.01.2020 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 12.818/09.01.2020.
La şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 12 din cei 17
consilieri în funcţie, lipsind Dl. Irimia, Dl. Mastragociu, Dl. Mărgărit, Dl. Radu, Dl. Rânceanu.
La şedinţă au participat de drept, Dl. Primar – Negrau Silviu – Călin, Dna. Tănase
Loredana – Secretarul Orașului Mizil, dna. Panait Victoria Violeta – consilier juridic al
Consiliului Local, și ca invitat Dna.Dinu Daniela – Director Executiv în cadrul Primăriei.
Preşedinte de şedinţă la aceasta şedinţă este dl. Bălănescu Cristian.
Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea
şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv. Ordinea de zi este aprobată în
unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul
financiar 2020;
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul
financiar 2020;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte de
vedere.
Dl. Presedinte de şedinţă solicită punct de vedere Comisiei buget – finanţe a Consiliului
Local.
Dl. Crăciun precizeaza că materialele au fost întocmite în conformitate cu Legea
Finanțelor publice locale și Codul administrativ și din partea Comisiei nu există nicio problemă,
aceasta acordând aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului domnilor
consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte de
şedinţă, Dl.Bălănescu Cristian, declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local
Mizil din data de 10.01.2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl. Consilier Bălănescu

Secretar general,
Tănase Loredana

Întocmit şi redactat, azi 10.01.2020
Consilier Panait Victoria
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL MIZIL
CONSILIUL LOCAL
B-dul Unirii, nr. 14, tel: 0244/250.027, 0244/250.008, fax: 0244/251.120,
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 29.01.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil
care îşi desfăşoară lucrările începând cu ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Şedinţa a fost convocată în termen legal de către d-l Primar prin Dispoziţia nr.
28/23.01.2020 şi adusă la cunoştinţa d-lor consilieri prin adresa nr. 14.087/23.01.2020.
La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil au fost prezenţi 16 din cei
17 consilieri în funcţie, lipsind motivat Dl. Irimia acesta fiind bolnav.
La şedinţă au participat de drept, Dna. Viceprimar - Dumitru Oana - Filofteia, Dna.
Tănase Loredana – Secretarul Orașului Mizil, dna. Panait Victoria Violeta – consilier în
cadrul Compartimentului juridic și administrație publică locală, și ca invitat Dna. Toader
Daniela – Director Executiv DAS și D-șoara. Sturz Petronela - Șef Serviciu DIAMPE.
Sedința fiind publică participă și Dl. Minculeț Bogdan, cetățean al Orașului Mizil.
Preşedinte de şedinţă la aceasta şedinţă este dl. Bălănescu Cristian.
Preşedintele de şedinţa, constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru desfăşurarea
şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv, solicitând să fie introdus
pe ordinea de zi și următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuielili pe anul 2020 la S.C. MERENDA PRIM SRL Mizil;
Diverse.
Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se prezintă astfel:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 23.12.2019 și 10.01.2020;
2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021 din Orașul Mizil, județul Prahova;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc
„Sfânta Filofteia” Mizil;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte
licitaţia în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 3mp, teren proprietate privată a
oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.34, bl.42B,sc.A, Tarla 53, parcela
Cc1759/1;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str.
Bradului, nr.17, județul Prahova, având numărul cadastral 22260;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților
personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul II al
anului 2019;
7. Proiect de 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 2020;
8. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj, teren
module, chirie spațiu și redevență concesiune cu tarif în lei, în orașul Mizil, pe anul 2020;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de
consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil
pentru anul 2020;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea
cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2020-2023;
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11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind liberul acces la
informaţiile de interes public;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielili pe anul
2020 la S.C. MERENDA PRIM SRL Mizil;
13. Diverse.

Dl. Mărgărit precizează că este de gardă la Spital și că dacă se poate să fie discutat
proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții de la spital, întrucât trebuie să
plece.
Dl. Bălănescu prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;
Dl. Mărgărit precizează că este vorba de transformarea unui post de asistent medical
principal specialitatea medicină generală în asistent medical întrucât pe secția de medicină
internă există un deficit și se va organiza concurs pentru ocuparea acestui post.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului
domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
Întrucât la ședință sunt și invitați Dl. Președinte propune discutarea proiectelor de
hotărâre pentru care au venit să le susțină.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților
personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul II al
anului 2019;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, o invită pe
Dna. Toader să susțină proiectul.
Dna. Toader precizează că în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel serviciul publc de
asistență socială dispune de efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților
personali și prezintă semestrial un raport Consiliului local. La nivelul orașului Mizil
contractele de muncă se încheie de către Direcția de Asistență Socială și la 31.12.2019 sunt
în plată un număr de 12 asistenți personali ai copiilor cu handicap grav și un asistent
personal al persoanei adulte cu handicap grav, un număr de 147 indemnizații pentru
persoanele adulte și un număr de 6 indemnizații acordate reprezentanților legali ai copiilor
cu handicap grav.
Totodată Dna. Toader precizează că asistentul personal al copilului sau persoanei cu
handicap grv are dreptul la concediu anual de odihnă iar pentru perioada concediului
Direcția are obligația de a asigura un alt însoțitor sau gazduirea într-un centru respiro, ceea
ce în orașul Mizil nu există și ca atare s-a luat măsura legală de acordare pentru persoana cu
handicap grav a unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului personal.
În continuare, precizează faptul că în conformitate cu prevederile legale, asistenții
personali au obligația să participe o dată la 2 ani la o instrure organizată de angajator, iar în
luna decembrie 2019 cei 12 asistenți personali aflați în evidența DAS au urmat aceste
cursuri organizate de DAS Mizil și S.C. Edgar FormSRL.
Comisia de administrație publică și Comisia pentru sănătate și protecție socială
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului
domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de 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 2020;

2

După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, o invită pe
Dna. Toader să susțină proiectul.
Dna. Toader precizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele apte
de muncă din familia beneficiară de ajutor social are obligația de a presta lunar, acțiuni sau
lucrări de interes local, cu respectarea regimului normal de lucru și a normelor de securitate
și igienă a muncii. Astfel numărul de ore pe care trebuie să le presteze fiecare beneficiar de
ajutor social se stabilește proporțional cu suma reprezentând ajutorul social cuvenit familiei
sau persoanei singure iar numărul minim de ore este de 11 ore pe lună pentru o persoană
singură și de 56 de ore pentru familia formată din 11 persoane. Totodată se precizează că
refuzul nejustificat al efectuării orelor de muncă atrage suspendarea dreptului de ajutor
social și inclusiv a plății și dreptul la ajutor încetează dacă în termen de 3 luni de la
suspendare beneficiarii nu efectuează orele de muncă.
Comisia de administrație publică și Comisia pentru sănătate și protecție socială
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărare este supus votului
domnilor consilieri şi este adoptat cu unanimitate de voturi.
Dl. Președinte de ședință supune discuției și aprobării primul punct de pe ordinea de zi
și anume: Aprobarea proceselor verbale din data de 23.12.2019 și 10.01.2020;
Nefiind completări pe marginea acestora, se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi
„pentru” și o abținere (dl. Rânceanu întrucât acesta nu a participat la ședințele anterioare).
2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021 din Orașul Mizil, județul Prahova;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită
puncte de vedere.
Comisia administrație publică și Comisia de învățământ și sănătate avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi
Întrucât punctul 3 a fost discutat se prece la următorul punct 4. Proiect de hotărâre
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 3mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil,
situat în Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.34, bl.42B,sc.A, Tarla 53, parcela Cc1759/1;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită
puncte de vedere.
Comisia de urbanism și Comisia buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str.
Bradului, nr.17, județul Prahova, având numărul cadastral 22260;
Dl. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care solicită puncte de
vedere.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Întrucât punctele 6 și 7 au fost discutate Dl. Președinte de ședință prezintă Proiectul de
hotărâre privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj, teren module, chirie
spațiu și redevență concesiune cu tarif în lei, în orașul Mizil, pe anul 2020, după care
solicită puncte de vedere.
Dl. Crăciun precizează că la proiectul de hotărâre se va atașa lista tarifelor cu valorile
vechi și indexate pe care la art.2 se spune că le aprobăm.
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Dl. Rânceanu precizează că aceste tarife sunt aprobate la hotărârea cu impozitele și
taxele și acetea se vor indexa.
Dl. Crăciun precizează că trebuie să se facă anexă la proiect cu tarifele aprobate.
Comisia de buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre cu amendamenul
propus de Dl. Crăciun.
Dl. Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul
propus de Dl. Crăciun și acesta se aprobă cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de
consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale
Mizil pentru anul 2020;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte
de vedere.
Dl. Mastragociu dorește să știe dacă această cheltuială este prinsă în buget.
Dna. Tănase precizează că aceste fonduri sunt prinse în buget întrucât avem contract în
derulare cu un avocat și doar se face prelungire.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Întrucât D-șoara. Sturz mai întârzie se trece la discuții la următorul punct 11. Proiect
de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes
public;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte
de vedere.
Dna. Tănase precizează că până acum nu am avut un Regulament care să reglementeze
aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes de interes public.
Dl. Minculeț solicită D-lui. președinte să aducă precizări referitoare la acest
Regulament, acesta acordându-i cuvântul.
Dl. Minculeț precizează că la art.15, se precizează termenul de 10 zile lucrătoare cea ce
nu este conform Legii nr. 544/2001, art.7, care este de 10 zile.
Dna. Tănase precizează că în lege nu se specifică dacă sunt lucrătoare sau
calendaristice și am precizat 10 zile lucrătoare întrucât sunt foarte multe solicitări și nu are
timpul necesar de răspuns.
Dl. Mastragociu precizează că dacă nu se specifică , Codul de procedură civilă arată că
acestea sunt zile calendaristice fară prima și ultima zi și așa ar trebui să se scrie și în
regulament să fie conform legii.
Dna. Tănase precizeaza că acest termen era pentru ușurarea activității persoanei care se
ocupă de Legea 544, având în vedere că are de rezolvat câte 50 de solicitări pe săptămână.
Dl. Mastragociu arată că acest termen trebuie să fie conform legii adică de 10 zile
calendaristice.
Dl. Bălănescu, președintele de ședință, supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu
modificările propuse și se aprobă cu unanimitate de voturi.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind
incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2020-2023;
Dl. președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre, după care o invită pe DȘoara Sturz să facă precizările legate de proiect.
D-șoara. Sturz precizează că acest plan a fost realizat împreună cu ROMACT și cu
membrii Grupului local de acțiune GLL și orașul Mizil intenționează să depună ca lider un
proiect pentru obținerea de finanțare în cadrul Programului Dezvoltare Locală, Reducerea
Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor finanțat din Granturi SEE și norvegiene și acest
plan reflectă viziunea asupra a ceea ce se dorește pentru acest proiect.
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Dl. Rânceanu precizează că ar trebui să se precizeze că este vorba de incluziune
socială.
Dl. Președinte supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de
Dl Rânceanu și se aprobă cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielili pe
anul 2020 la S.C. MERENDA PRIM SRL Mizil;
După prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă, solicită puncte
de vedere.
Comisia buget - finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi.
La punctul Diverse, Dl. Președinte dă citire Referatului D0lui. Elisei prin care aduce la
cunoștință cererea D-lui. Stanciu prin care solicită concesionarea unui teren în suprafață de
111 mp în vederea construirii unui depozit de marfă.
Dna. Tănase precizează că este vorba de 3 cereri pentru terenul din str. B-dul. Gării,
nr.80, una a D-lui. Stanciu, una a D-lui. Necula și cealaltă a Cooperativei de Consum, două
dintre acestea au mai fost discutate iar cei de la Cooperativa de consum au cerut
cumpărarea terenului, iar pentru acestea este nevoie de dezmembrarea celor trei loturi cu nr.
cadastral pentru fiecare și totodată să știm pentru ce demarăm procedura pentru
concesiunesau vânzare.
Domnii consilieri, fără Dl. Stanciu care nu participă la vot, au fost de acord pentru
dezmembrarea terenului și demararea procedurii de concesiune pentru toate cele trei cereri.
O altă problemă la punctul Diverse este Referatul D-lui. Elisei prin care aduce la
cunoștință cererea D-lui. Costache Gheorghe prin care solicită concesionarea terenului în
suprafață de 97,70 mp din B-dul. Gării, f.n.care face parte dintr-o suprafață mai mare de
4000 mp.
Dl. Alexe precizează că pe acest teren este o construcție metalică.
Dna. Viceprimar arată că a mai fost o cerere a solicitat același lucru, și l-am refuzat, neam îmotrivit, a fost pe aceeași linie.
Dl. Rânceanu precizează că se crează un precedent în zona respectivă.
Dl. Bălănescu precizează că ar trebui că Dl. Arhitect șef să ne spună dacă se încadrează
și dacă poate concesiona acolo.
Dl. Mastraociu precizează că trebuie să se respecte, să fie ok cu zona respectivă fiind
lângă gardul unității militare, și nu strică să ne spună un punct de vedere și de la unitatea
militară.
Dl. Crăciun precizează că acel teren este deja ocupat și solicită concesiune.
Dl. Rânceanu precizează că ar trebui să ne spună punctul de vedere Dl. Arhitect Șef
despre zona respectivă și dacă există limitele cu gardul unității Militare și dacă există vreo
problemă.
Domnii consilieri au fost de acord cu propunerea D-lui. Rânceanu.
Dl. Președinte de ședință dă citire adresei nr. 35.191/ 19.12.2019 a D-lui. Mareș
Cătălin, președintele Clubului Sportiv Orășenesc Mizil prin care informează că în luna
Decembrie și începutul lunii Ianuarie, expiră contractele de colaborare cu antrenorii
secțiilor de handbal și fotbal și solicită prelungirea acestor contracte.
Dl. Rânceanu dorește să știe dacă aceste contracte au mai fost aprobate de consiliu.
Dna. Viceprimar precizează că ar trebui să vină la ședință și cei trei antrenori și
președintele clubului și să spună fiecare ce a făcut.
Dl. Iacob arată că acum se discută de prelungirea celor trei contracte.
Dl. Președinte de ședință supune spre aprobare prelungirea celor trei contracte și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Dna. Viceprimar arată că este normal să vină să prezinte ceea ce a făcut în anul trecut.
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Dl. Radu precizează că ar trebui la Dl. Mareș să prezinte și o execuție a bugetară pe
2019.
Ordinea de zi fiind epuizată şi nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte
de şedinţă, Dl.Bălănescu Cristian, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local Mizil din data de 29.01.2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl. Consilier Bălănescu

Secretar general,
Tănase Loredana

Întocmit şi redactat, azi 29.01.2020
Consilier Panait Victoria
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