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| În aceastã perioadã se
distribuie ajutoarele comunitare
În perioada 7.09.2011 - 31.10.2011 la nivelul oraºului
Mioveni se desfãºoarã acþiunea de distribuire a ajutoarelor
alimentare comunitare. Programul de distribuire este: L J: 09.00 - 14.00, iar locaþia este bl. V2C, parter.
Categoriile de persoane care beneficiazã de ajutoare
alimentare sunt:
beneficiarii de ajutor social;
ºomerii care beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj;
pensionarii cu pensie sau pensii cumulate sub 400 lei;
persoanele cu handicap grav ºi accentuat adulþi ºi
copii, neinstituþionalizate.
Fiecãrui beneficiar îi revin urmãtoarele cantitãþi de produse alimentare: fãinã (14 kg), mãlai (10 kg); paste fãinoase (2 kg); biscuiþi (1,1 kg); orez (9 kg); lapte praf (2
kg). Persoanele îndreptãþite se vor prezenta la punctul
de distribuire cu actul de identitate în original.

Amenzi cuprinse între 100 - 500 lei
pentru firmele care nu au contracte
de ridicare a gunoiului
Poliþia Localã
Mioveni,
a
demarat o campanie de identificare a societãþilor
care efectueazã
lucrãri de anvelopare pe raza
oraºului Mioveni
ºi care nu au contracte de salubrizare cu SC. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL.
Poliþiºtii locali, au verificat în perioada 13 - 20 sepembrie firmele cre executa lucrãri de pe raza oraºului.
Au existat 6 firme care nu au putut prezenta contractul
încheiat cu SC. SEDC Mioveni SRL, prin care societatea
de salubrizare sã ridice gunoiul de la sediul firmelor sau
unde reprezentanþii acestora îºi desfãsoara activitatea. " În
multe din cazuri pe spaþiile verzi se depoziteazã deºeuri
atât menajere cât ºi rezultate din urma unor construcþii,
astfel cã acest gen de acþiuni vor continua ºi în perioada
urmãtoare în vederea depistãrii ºi luarea mãsurilor legale
împotriva persoanelor care încalcã prevederile actelor
normative în vigoare", a declarat ªeful Poliþiei Locale,
Cornel Moise.

Autoritãþile au dat amenzi totale de 7.500 de lei.
Timp de douã sãptãmâni, agentii poliþiei locale au
controlat toate firmele care fac anvelopãri la construcþiile
din Mioveni ºi nu numai. Rezultatele gãsite în teren nu
au fost îmbucurãtoare.

| Dispecerat Integrat de Urgenþã al
Serviciului de Iluminat Public al
oraºului Mioveni!
SC. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL, a pus în funcþiune un Dispecerat Integrat de
Urgenþã destinat intervenþiei rapide pe probleme legate de
reþelele edilitare - iluminat public,
energie electricã,
semaforizare.
Dispeceratul poate fi apelat non stop la numerele de telefon
0723.626.603 ºi 073.273.126 iar între orele 800-2200 la telefoanele 077.162.9863, 075.577.8636, 0348/456.999. Avariile
semnalate vor fi rezolvate într-un interval cuprins între 30 min
ºi 12 ore, în funcþie de dificultatea intervenþiei.

| SC SEDC Mioveni SRL
•Ec. TUDOSE Nicolae - Director General •Ec. PÃUNA
Iulia - Director Economic •Ing. CIOBANU Viorel -ªef
Serviciu A.D.P. •Ec. NICOLESCU Jan - ªef Serviciu
Financiar •ªTEFAN Adrian - ªef Seviciu Iluminat Public
•CÃRAN Nicolae - ªef Serviciu Salubritate

www.sedc-mioveni.ro

Bld. Dacia, ªcoala Veche, Mioveni
TEL: 0348.456.999 FAX:0348.445.886 SERVICIUL ILUMINAT
PUBLIC: 0348.445.851 SERVICIUL APÃ CANAL: 0348.457.102

| În atenþia Asociaþiilor de locatari

Trebuie efectuatã deratizarea
subsolurilor de bloc!!!

Conducerea SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL informezã locuitorii oraºului Mioveni
cã actiunea de deratizare efectuatã pe domeniul public nu este
eficientã în totalitate dacã nu sunt deratizate ºi subsolurile
blocurilor.
Pentru efectuarea acestei operaþiuni asociaþiile de locatari trebuie sã depunã o cerere la sediul SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL.
Costul efectuãrii operaþiunii de deratizare fiind estimat între 6
ºi 8 lei pe apartament.
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Extras din HCL nr. 105/2011 privind stabilirea
impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2012
Impozitele ºi taxele locale
stabilite pentru anul fiscal
2012 conform HCL nr.
105/2011, adoptatã în ºedinþa
ordinarã din data de
25.08.2011, aduc modificãri
faþã de anul 2011 numai la
persoanele juridice înregistrate cu bunuri impozabile pe
raza oraºului Mioveni.
Pentru persoanele fizice
impozitele ºi taxele datorate
cãtre bugetul local al
oraºului Mioveni nu suportãmodificãri, astfel cã acestea
au rãmas la nivelul cotelor de
impozitare din anul 2011.
Prin urmare, impozitul pe
clãdiri variazã în funcþie de
suprafaþa imobilului precum
ºi de zona de amplasare, astfel:
pentru o garsonierã
impozitul datorat este între
54lei - 63 lei;
pentru un apartament
cu 2 camere între 70 lei - 86
lei;
pentru un apartament
cu 3 camere între 100 lei 125 lei;
pentru un apartament
cu 4 camere între 150 lei 170 lei;
pentru casele din
cartierele oraºului Mioveni
(Colibaºi,
Racoviþa,
Clucereasa ºi Fãget) impozitul se stabileºte în funcþie de
suprafaþa
construitã
desfãºuratã ºi zona din care
face parte.
Pentru mijloacele de
transport înregistrate pe raza
oraºului Mioveni atât de persoanele fizice cât ºi de persoanele juridice impozitele
datorate nu s-au modificat
faþã de anul 2011. Aceleaºi
prevederi legale rãmân în
vigoare ºi pentru terenurile

deþinute de contribuabili, tarifele rãmân neschimbate faþã
de anul 2011, stabilindu-se în
funcþie de categoria de folosinþã ºi de zona de amplasare
din cadrul localitãþii.
În acest sens aducem la
cunostinþã
persoanelor
juridice care au în proprietate
clãdiri situate în oraºul
Mioveni cã impozitul pe
clãdiri datorat cãtre bugetul
local s-a diminuat cu 10%
faþã de anul 2011. Aceastã
prevedere intrã în vigoare
începând cu 01.01.2012.
La categoria de facilitãþi
fiscale ºi reduceri/scutiri de
la plata impozitului pentru
locuinþa de domiciliu ºi
terenul aferent clãdirii se vor
încadra urmãtoarele categorii
de persoane fizice, prevãzute
de Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal:
persoane cu handicap
grav ºi accentuat;
persoane cu gradul 1 de
invaliditate;
persoanele care nu au
nici un fel de venit;
persoanele care au venituri ce provin în exclusivitate din ajutor social ºi
ºomaj;
persoanele care au venituri mai mici decât venitul
minim brut pe þarã aferent
anului 2012;
veteranii de razboi,
vãduve veterani de rãzboi
nerecãsãtorite, soþie de veteran de rãzboi;
luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluþiei
Române din decembrie
1989;
persoane persecutate
din motive politice de dictatura instauratã cu începere
de la 6 martie 1945, precum

Pentru mai multe informaþii ºi detalii privind impozitele
ºi taxele locale vã aºteptam la sediul Primãriei oraºului
Mioveni, etaj 1, camera 15.
ºi cele deportate în strãi- astfel:
CAEN 5530 - restaunatate ori constituite în prirant taxa este de 1000 lei;
zonieri.
CAEN 5540 - baruri
Scutirile/reducerile de la
plata impozitelor ºi taxelor taxa este de 500 lei.
Taxa pentru folosirea temlocale se acordã persoanei
respective numai în baza porarã a domeniului public
cererii însoþite de docu- este stabilitã în funcþie de
mentele justificative, ºi cu zona în care se desfãºoarã
începere de la data de 01 a activitatea astfel:
platou Casa de Culturã lunii urmãtoare depunerii
5 lei/mp/zi;
dosarului de scutire.
B-dul Dacia ºi arterele
De asemenea, facem
dintre
blocurile oraºului
menþiunea cã aceste facilitãþi
Mioveni
- 1,5 lei/mp/zi;
fiscale nu se acordã concartier
Racoviþa ºi
tribuabililor, persoane fizice
Colibaºi
1
leu/mp/zi;
care înregistreazã debite
cartier Clucereasa ºi
restanþe, inclusiv amenzi.
Fãget
0,5 lei/mp/zi.
Termenele de plata pentru
Ca
noutate
pentru anul fisimpozitele ºi taxele locale
cal
2012
s-a
instituit
o nouã
rãman datele de 31 martie
taxã pentru persoanele fizice
2012 ºi 30 septembrie 2012.
ºi juridice deþinãtoare de
Dupã aceste termene se
imobile privind deratizarea,
vor percepe majorãri de
mãsurã ce vine în sprijinul
întârziere de 2% pe lunã. cetãþeanului vis-a-vis de proPentru plata integralã pânã la tecþia sanitarã pe multiple
data de 31 martie 2012 se planuri astfel:
acordã bonificaþia de:
5 lei/an taxã persoane
10 % pentru persoanele fizice;
fizice;
10 lei/an taxã persoane
5% pentru persoanele juridice cu excepþia SC
juridice.
Automobile Dacia ºi a colabO altã modificare pre- oratorilor, FCN, SCN,
vazutã de HCL nr. 105/2011 Penitenciarul Colibaºi.
privind taxele datorate de
Facem precizarea cã noile
contribuabili se referã la taxe menþionate în HCL nr.
comercianþii
care 105/2011 vor intra în vigoare
funcþioneaza sub codul începând cu data de
CAEN 5530 ºi CAEN 5540 01.01.2012.
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Sãrbãtoarea
Recoltei pe Valea
Argeºelului ºi
Târgul Meºterilor
Populari
Producãtorii agricoli
ºi meºterii populari
sunt aºteptaþi la
Sãrbãtoarea Recoltei
pe Valea Argeºelului
Consiliul Local, Primãria
ºi Centrul Cultural în
parteneriat cu Consiliul
Judeþean Argeº ºi Casa de
Culturã a Sindicatelor Dacia
Mioveni organizeazã în
perioada 7 - 9 octombrie
2011, a III-a ediþie a
"Sãrbãtorii Recoltei pe
Valea Argeºelului" manifestare ce cuprinde: Târgul
Meºterilor Populari ºi
Sãrbãtoarea Recoltei. La
eveniment vor fi prezenþi

pomicultori ºi legumicultori
din Mioveni ºi din localitãþile din împrejurimi care
îºi vor promova ºi expune la
vânzare în standuri recolta
din acest an. Sãrbãtoarea
Recoltei, ajunsã la ediþia cu
numãrul trei, va reuni pe platoul din centrul civic al
oraºului zeci de producãtori
de lactate, produse din carne,
legume, produse apicole,
bãuturi tradiþionale, dar ºi
meºteri populari iscusiþi din
toatã þara ce vor prezenta
spre vânzare produse din
creaþia proprie: ceramicã,
mãºti populare, icoane, ouã
încondeiate,
împletituri,
podoabe, obiecte din lemn.

La Mioveni,

ZIUA INTERNAÞIONALÃ A
PERSOANELOR VÂRSTNICE
VA FI SÃRBÃTORITÃ PRIN
CONCURSURI ªI SPECTACOL

C

onsiliul Local Mioveni, Primãria, Centrul Cultural ºi
Asociaþia "Viaþã Lungã" din Mioveni sãrbãtoresc
sâmbatã, 1 octombrie 2011, Ziua Persoanelor
Vârstnice printr-o serie de activitãþi dedicate acestei categorii
de vârstã ce se vor desfãºura la Casa de Culturã Racoviþa.
Ora 1800: Concurs "Recolta de toamnã". Vor fi premiate de
organizatori: "Cea mai buna zacuscã", "Cele mai bune murãturi",
"Cele mai bune gemuri ºi dulceþuri".
Ora 1930: Spectacol oferit de Corala "Sf. Maria" a Centrului
Cultural Mioveni ºi Ansamblul "Doruleþul" al Asociaþiei "Viaþã
Lungã" din Mioveni alãturi de solistele Vãduva Lãmâiþa ºi Stan
Mariana.
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Angajaþii SC Servicii
Edilitare pentru
Comunitate Mioveni SRL
au început lucrãri de
toamnã, specifice îngrijirii
zonelor verzi

Încã din luna august,
au început lucrãrile de
toamnã, specifice îngrijirii spaþiilor verzi,
aparþinând domeniului
public al oraºului

Mioveni.
Aceste lucrãri constã
în: tuns iarba, tuns
gard viu, prãºit, udat,
plivit plante florale,
salubrizarea aleilor.

mite perioade, în care
plantele sunt în repaus vegetativ. Toaletarea se referã
la îndepãrtarea ramurilor
secundare ale arborilor, iar
acest lucru se poate face

doar atunci cînd plantele
ies din vegetaþie. Facem
apel la cetãþeni sã fie
înþelegãtori ºi sã ne lase sã
ne facem treaba", a declarat
Nicolae Cãran.

Lucrãri specifice toamnei

TOALETAREA
COPACILOR

Lucrãtorii de la SC. SERVICII EDILITARE PENTRU
COMUNITATE
MIOVENI SRL
se
pregãtesc sã reia acþiunile
de toaletare ºi corectare a
arborilor deoarece este
toamnã,
iar
plantele
urmeazã sã intre în repaus
vegetativ.
Lucrãrile de tãiere a arborilor pe raza oraºului
Mioveni se deruleazã doar
în perioada toamnã - primãvarã, pentru a nu crea un
dezechilibru în regenerarea
arborilor.

ªeful
Serviciului
Salubritate, Nicolae Cãran,
spune cã la sediul Primãriei
ºi al Societãþii S.E.D.C se
primesc multe cereri pentru
toaletarea arborilor din parcuri ºi din aliniamentele
dintre blocuri, însã intervenþiile sînt împiedicate de
faptul cã perioada nu este
propice, iar un alt impediment îl reprezintã cablurile
de electricitate.
"Ne dorim sã soluþionãm
toate cererile de toaletare a
arborilor, însã astfel de
acþiuni au loc doar în anu-
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SITUAÞIA LUCRÃRILOR DE INVESTIÞII EXECUTATE PE RAZA
ADMINISTRATIV - TERITORIALA A ORAªULUI MIOVENI

Continuare din nr. 7/august 2011

LUCRÃRI ÎN DERULARE
ÎN CURSUL ANULUI 2011
Catedrala ortodoxã, oraº Mioveni
- instalatii electrice si încãlzire;
Centru Cultural Educativ;
Grãdiniþã ºi Creºã zona Robea;
Modernizare trotuare, alei ºi parcaje oraº Mioveni:
LOTUL I: TROTUARE P22-P9,
TROTUARE LEG. STR.UZINEI STR. COL. D. GIURESCU, TROTUARE S1-S3, TROTUARE STR.
1 DECEMBRIE, TROTUARE +
PARCAJE - BL. B3;
LOTUL II: TROTUARE + PARCAJE - BL. C3I, TROTUARE +
PARCAJE - BL. L5, TROTUARE
+ PARCAJE - BL. A4, TROTUAR
B-DUL DACIA (de la str. Hanul
Rosu pânã la str. Pieþei), TROTUARE G3-L9;
LOTUL III: TROTUARE CARTIER RACOVIÞA;
Reabilitare termicã blocuri
locuinþe (anvelopare) - R3+P8;
Canalizare menajerã Clucereasa;
Modernizare str. Egalitãþii;
Extindere B-dul Dacia - trotuare
cart. Colibaºi (CF-cimitir);
Mansardare pavilion I spital Sf.
Spiridon Racoviþa;
Amenajare teren sport Grup
ªcolar Colibaºi (terenul de la
intrare);
Modernizare str. Colibaºi;
Modernizare str. N. Titulescu
(prelungire);
Modernizare B-dul Dacia (prelungire MCI, Viator Vector - punct

La Cabanã);
Modernizare str. Dinicu Golescu
(prelungire);
Picturã în tehnica mozaic la
Catedrala Ortodoxã Mioveni;
Clopotniþã, grup sanitar, agheazmatar Catedralã;
Amenajare zonã CKD - Vamã;
Parcare bloc M20;
Sens giratoriu zona CKD - au
început lucrãrile pe 05.08.2011;
Îmbrãcãminte bituminoasa str.
Condileºti, str. Iordache Golescu,
str. Pãrãºti; (prelungire artere laterale);
Canalizare pluvialã Grup ªcolar.

LUCRÃRI LICITATE A
CÃROR EXECUÞIE VA
ÎNCEPE ÎN CURÂND
Fântâni arteziene P2a-P3a; P7P8;
Complex de servicii pentru persoane în vârstã "Sfânta Maria
Colibaºi";
Anvelopare ªcoala Racoviþa; G.
Topârceanu, Liviu Rebreanu ºi
Colibaºi.

LUCRÃRI PROIECTATE
CARE URMEAZÃ SÃ FIE
SCOASE LA LICITAÞIE
Extindere + mansardare dispensar
Mioveni;
Amenajare locuri de joacã pentru
copii +parcuri, zona: ªcoala
Racoviþa;
Modernizare legãturã Dealul
Viilor - Piscul Ilinii;
Gazon sintetic teren sport ªcoala

Liviu Rebreanu ºi G. Topârceanu;
Împrejmuire + amenajare Cimitir
cartier Clucereasa ºi
strada
Egalitãþii;
Amenajare zonã teren de fotbal
str. D. Golescu - Colibaºi.

LUCRÃRI PENTRU
CARE SE EXECUTÃ
PROIECTELE
TEHNICE
Structurã acoperiº Bazã Sportivã
pentru elevi ºi tineret;
Canalizare menajerã bazin de înot
didactic ºcolar;
Salã sport multifuncþionalã zona
bazin didactic (inclusiv parcaje);
Transformare cãmin Grup ºcolar
în locuinþe pentru tineret, inclusiv
împrejmuire;
Puþ forat ªcoala Racoviþa, Mihail
Sorbul, Râul Doamnei;
Amenajare legãturã str. Valea
Neagrã - cãmine Grup ªcolar;
Amenajare puþuri forate Colibaºi
ºi Racoviþa.
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Directorul general al Automobile Dacia, Jerome Olive, a fost desemnat,
joi, 22 septembrie, “Cetãþean de onoare al oraºului Mioveni”
Distincþia a fost acordatã de
Consiliul Local Mioveni în
cadrul unei ceremonii în care au
mai fost recunoscute meritele
altor personalitãþi de pe plan
local sau ale unor colaboratori ai
autoritãþilor locale. Printre aceste
personalitati s-au aflat - prof.
Dumitrescu Vasile, inginer Bat
Ioan, prof. Petrescu Liviu,
Gabriel Catillaz – fost primar al
orasului
Grand-Saconnex
(Elveþia) ºi Cãlin Schiau – Gavi
Alliance,
Grand-Saconnex,
Elveþia.
Aceºtia au primit din partea
edililor urbei câte o plachetã care
atestã titultura de "Cetãþean de
Onoare" al oraºului Mioveni ºi o
diplomã de excelenþã pentru
recunoaºterea aportului în dez-

voltarea urbei.
„Sunt bucuros ºi mîndru cã mã
aflu aici ºi primesc aceastã distincþie. Vã multumesc ºi puteþi
conta pe mine cã voi þine sus
drapelul Daciei, al Mioveniului,
al României peste tot în lume ºi
mai ales în Franþa", a spus
Jérôme Olive.
Directorul Dacia a primit din
partea preºedintelui Constantin
Nicolescu ºi Diploma de
Excelenþã, care nu i-a putut fi
înmanatã pe 3 septembrie la
Goleºti, la gala Sãrbãtorilor
Argeºului ºi Muscelului, Jerome
Olive neputând fi prezent din
motive personale la eveniment.
În data de 21 septembrie,
Jerome Olive a primit o altã distincþie, din partea publicaþiei

Jerome Olive, Directorul
General al Automobile Dacia
a fost numit “Cetãþean de
onoare al oraºului Mioveni”
pe 22 septembrie 2011
“Business Magazin”. Directorul
general al Dacia a fost desemnat
“Cel mai admirat industrias”, în
cadrul “Galei CEO Awards
2011”.
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| Condiþii minime pentru
societãþile care
contracteazã
lucrãri de
anvelopare la
blocurile de
locuinþe în
oraºul Mioveni

3 sã fie firmã autorizatã în
lucrãri de construcþii;
3 sã deþinã certificate de calitate - garanþie schelã - ISCIR;
3 sã încheie contract de execuþie lucrãri cu asociaþia de proprietari/locatari;
3 contractele de servicii pentru lucrãri de anvelopare
încheiate între asociaþii de proprietari ºi firmele executante vor
fi depuse în copie la
Registrulatura
Primãriei
oraºului Mioveni cu cel puþin 7
zile înainte de începerea lucrãrii;

3 sã încheie contract de
salubritate cu S.C. SERVICII
EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.;
3 lucrarea se executã cel
puþin la nivel de scarã de
bloc/tronson, de la parter pânã la
etajul 4, inclusiv aticul, elevaþia
ºi casa scãrii;
3 echipa de lucru sã poarte
echipament de protecþie (centurã
de siguranþã, salopete cu
inscripþia firmei);
3 în zona intrãrii în bloc,
aleilor ºi trotuarelor, schela va fi

prevazutã cu plasã de protecþie;
3 sã acorde garanþie pentru
lucrare ºi vopseaua exterioarã
pentru minim 5 ani;
3 culoarea faþadei se stabileºte de comun acord între
asociaþia de proprietari/locatari
ºi primãrie.
3 întreg imobilul (bloc) sã
aibã aceeaºi culoare;
3 sã menþinã curãþenia pe
timpul executãrii lucrãrii ºi sã
refacã spaþiile afectate la
finalizarea lucrãrilor.

| Reglementãri
privind reabilitarea
termicã a blocurilor
Încã de anul trecut
Consiliul Local Mioveni a
hotãrât ca reabilitarea termicã
a blocurilor de locuinþe sã se
realizeze numai cu firme specializate, care oferã un termen de garanþie la lucrarea
executatã, iar finisajele vor
trebui sã respecte numai culorile stabilite de anexa 1 a
hotãrârii. Aceeaºi hotãrâre
reglementeazã faptul cã
lucrãrile de intervenþie la
anveloparea imobilelor trebuie realizate NUMAI la

nivel de bloc, clãdire sau
scarã. Pe arterele principale
de circulaþie, Bulevardul
Dacia ºi cele douã centru ale
oraºului, cromatica faþadelor
blocurilor va fi avizatã de
Comisia de Urbanism a
Consiliului Local.
Autoritãþile locale atrag
atenþia cã nu se vor tolera
abateri, iar cei care nu vor
respecta
Hotãrârea
15/18.03.2010
vor
fi
sancþionaþi dupã cum prevede
Legea 50/1991.

Anexa 1

| SC SEDC - Mioveni
O nouã serie de
rãu-platnici vor
fi debranºaþi

S

C. SERVICII EDILITARE
PENTRU
COMUNITATE
MIOVENI SRL va întrerupe
furnizarea apei potabile asociaþiilor de proprietari din oraº
care au nesocotit avertismentul
dat de conducerea societãþii
locale de furnizare a apei reci, ºi
anume de a achita valoarea
datoriilor acumulate.

Conducerea societãþii a trimis
încã de acum trei sãptãmâni
peste 300 de somaþii, atât administratorilor cât ºi membrilor de
asociaþii, prin care aceºtia au fost
înºtiinþaþi care este valoarea
datoriei înregistrate ºi despre
faptul cã, se va restricþiona alimentarea cu apã potabilã dacã
datoriile nu vor fi achitate.
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SEPTEMBRIE - ZIUA FÃRÃ MAªINI

În fiecare an,
pe 22 septembrie, circulaþia
rutierã din
zeci de oraºe
se reinventeazã la scarã
mondialã.
"Ziua
fãrã
maºini", ultima zi
din cadrul unui
eveniment ecologic
mai
amplu
("Sãptãmâna
mobilitãþii", 16 -

22 septembrie) este
momentul în care
milioane
de
oameni aleg bicicleta, transportul în
comun sau chiar
mersul pe jos pentru a-ºi manifesta
suportul
pentru
reducerea poluãrii
generate de maºini.
În România, nu
mai este un secret
pentru nimeni cã
oraºele mari se
confruntã cu probleme serioase de

aglomerare ºi poluare: ore bune petrecute în trafic,
claxoane,
noxe,
nervi
încordati,
praf, boli.
“Depinde ºi de
fiecare dintre noi
sã trãim într-un
oraº mai puþin
zgomotos,
mai
putin aglomerat ºi,
nu în ultimul
rând, mai puþin
poluat” a declarat
viceprimarul urbei,
Aurel
Costache

privitor la iniþiativã.
Mioveni, mobilizeazã-te!
Aceasta a fost
deviza
elevilor
ªcolii
generale
"Liviu Rebreanu"
dar ºi al Primãriei
oraºului Mioveni
care s-a alãturat
campaniei ºi au
împãrþit pliante în
încercarea de a-i
face pe locuitori sã
renunþe mãcar o zi
la poluare.

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism:

Documentele necesare ACTELE NECESARE
emiterii autorizaþiei de ELIBERÃRII ADEVERconstrucþie/desfiinþare: INÞELOR DE ROL AGRI-

cerere-tip (formularul-model F1 „Cerere pentru emiterea certificatului
de urbanism”);
planuri topografice sau cadastrale
la scãrile 1:500, 1:2000 sau 1:10000,
dupã caz - vizate de Oficiul de cadastru ºi publicitate imobiliarã al judeþului, cu indicarea imobilului-teren ºi/sau
construcþii;
documentul de platã a taxei de
eliberare a certificatului de urbanism (copie);
OBS. - opþional se cere ºi actul doveditor al titlului asupra imobilului,
avizele ºi acordurile cerute prin certificatul de urbanism.

certificatul de urbanism (în copie);
actul doveditor al titlului asupra
imobilului, care sã îi confere solicitantului dreptul de execuþie a
lucrãrilor de construcþie (în copie
legalizatã);
proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire P.A.C., inclusiv referatele de verificare ºi, dupã caz, referatul de expertizã tehnicã - semnate ºi ºtampilate în
original (2 exemplare);
avizele ºi acordurile cerute prin
certificatul de urbanism;
documentul de platã a taxei de
emitere a Autorizaþiei de construire/desfiinþare.

COL PENTRU:
ÎNTOCMIREA DOCUMENTAÞIEI CADASTRALE, NOTARUL PUBLIC, O.C.P.I. – intabulare:

cerere în care sa se specifice clar
bunurile imobile pentru care se
solicitã adeverinþa de rol agricol;
chitanþa, în valoare de 7 RON;
copie act de proprietate;
copia documentaþiei cadastrale
(pentru adeverinþã de rol agricol necesarã la notarul public ºi intabulare);
declaraþie pe proprie rãspundere
(se completeazã la camera 17 – fond
funciar).
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ANUNÞ REFERITOR LA: CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE ªI
PERSOANE JURIDICE CARE VOR SÃ ACHITE IMPOZITELE ªI TAXELE
DATORATE CÃTRE BUGETUL LOCAL AL ORAªULUI MIOVENI PRIN
INTERMEDIUL CONTURILOR DESCHISE LA TREZORERIE

Urmare a reorganizãrii Administraþiei Financiare a oraºului Mioveni prin preluarea acesteia de
cãtre Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a judeþului Argeº la Administraþia Finanþelor
Publice PITEªTI, plãþile cãtre bugetul local al oraºului Mioveni se pot face prin Trezoreria
Piteºti, beneficiar: Consiliul local Mioveni în urmãtoarele conturi:
Nr. crt. IMPTOZITUL PLÃTIT

CONTUL

COD FISCAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RO56TREZ0462107020101XXX
RO03TREZ0462107020201XXX
RO75TREZ0462116020201XXX
RO25TREZ0462116020202XXX
RO06TREZ0462107020102XXX
RO50TREZ0462107020202XXX
RO45TREZ04621350201XXXXX
RO65TREZ04621300205XXXXX
RO50TREZ04621150201XXXXX
RO91TREZ04621120207XXXXX

4318199
4318199
4318199
4318199
4318199
4318199
4318199
4318199
4318199
4318199

Impozit clãdiri persoane fizice
Impozit teren persoane fizice
Taxa auto persoane fizice
Taxa auto persoane juridice
Impozit clãdiri persoane juridice
Impozit teren persoane juridice
Amenzi circulaþie pers. fizice ºi pers. juridice
Chirii ºi Concesiuni
Impozit spectacol
Taxã firmã

Bilete de tratament pentru
pensionarii argeºeni
La sediul Casei de Pensii Argeº
s-a afisat repartiþia biletelor de
tratament balnear pentru seria
14, data de prezentare în statiune fiind 6 octombrie 2011.
Au fost alocate 343 de bilete în
urmatoarele staþiuni: 1 Mai,
Amara, Buziaº, Cãciulata,
Cãlimãneºti, Covasna, Ef. Nord,
Felix, Govora, Herculane, Lacu
Sãrat, Mangalia, Moneasa,
Olaneºti, Pucioasa, Sîngeorz,
Saturn, Slanic Moldova, Slanic

Prahova, Sovata, Techirghiol,
Tuºnad, Vatra Dornei.
Biletele se vor elibera în zilele
de 26, 27, 28, 29 septembrie ºi
3 octombrie 2011, iar în data de
4 octombrie 2011 se vor elibera
biletele nevalorificate.
Pentru 63 de bilete nu au fost
solicitºri din partea pensionarilor, statiunile fiind: Sovata,
Amara, Bala, Lacu Sarat,
Moneasa, Pucioasa, Sîngeorz.
Contribuþia individualã a unui

bilet de tratament este de 50%
din cuantumul pensiei.
Biletul de tratament se
elibereazã personal titularului,
pe baza actului de identitate.
Acesta va avea asupra lui
cuponul lunii septembrie 2011
în original ºi xerocopia biletului
de trimitere de la medicul de
familie.
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| Let’s do it Romania s-a desfãºurat
weekendul trecut la Mioveni

Oraºul Mioveni este mult mai curat
graþie celor 650 de voluntari care au
participat la Let`s Do It, Romania!
sâmbãtã, 24 septembrie, ºi au strâns
peste 800 de saci cu deºeuri din mormanele de indiferenþã. În jur de 450 de
saci au fost cu deºeuri reciclabile.
Ziua Naþionalã de Curãþenie a
început la ora 0900 când în faþa
Primãriei s-au adunat elevii ºi profesorii tuturor ºcolilor de pe raza
oraºului, reprezentanþi ai Primãriei,
Centrului Cultural Mioveni, SC.
Servicii Edilitare Pentru Comunitate
Mioveni
SRL,
SC.
Reparaþii
Construcþii SRL, SC. Automobile
Dacia-Renault,
ICN,
SCN,
Penitenciarul Colibaºi, Direcþia Silvicã
Argeº, voluntari din oraº.
Primii sosiþi au fost elevii ºcolilor de
pe raza oraþului Mioveni - dornici de a
trãi într-un oraº mai curat, s-au echipat
cu saci ºi mãnuºi ºi au plecat la curãþenie cu gândul cã vor da un exemplu de
implicare ºi responsabilitate tuturor.
În Mioveni au fost curãþate zonele
din Cartier Fãget - str. Iacobeºtilor plantaþia de salcâmi, Cartier Colibaºi

carele, microbuzele ºi automobilele care au transportat voluntarii din Mioveni spre
zonele cu deºeuri pentru a le
curãþa.
În zilele urmãtoare deºeurile
nereciclabile colectate vor fi
transportate la depozitul conform de la Albota de operatorii
parteneri SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL ºi SC
CONSTRUCÞII REPARAÞII
Islaz - Izvorul Tãmãduirii, MIOVENI SRL.
Pleaºa- stadion, podul Râul
Târgului, Str. Pãrãºti - Podul
de Fier, Podul Bemo, Podul
Getica, Cartier Racoviþa - Dr.
Moraru, Str. Argeºelului - str.
Morii, Platou ICN, Platforma
SCN, Str. Gen Lãcãtuºu.
Primarul oraºului Mioveni,
Ion Georgescu mulþumeºte
tuturor voluntarilor care au
participat la organizare ºi la
curãþenie pe 24 septembrie ºi
sperã ca prin exemplul dat de
implicarea lor locuitorii
oraºului, vor deveni conºtienþi
de importanþa unui mediu
înconjurãtor curat, importanþa
colectãrii selective ºi a depozitãrii deºeurilor doar în spaþiile
special amenajate - coºuri de
gunoi, pubele ºi platforme
amenajate.
Mulþumeºte pentru sprijinul
acordat SC AUTOMOBILE
DACIA RENAULT, SC
CONSTRUCÞII REPARAÞII
MIOVENI SRL, SC Vulturul
& Company SRL pentru auto-
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Pentru rezervãri ºi închirieri:

0740.304.961 sau 0760.271.702
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Primul copil nãscut
la Spitalul Cãlineºti

TOAMNA ÎªI INTRÃ
ÎN DREPTURI!
Echipele Serviciilor Edilitare
pentru Comunitate din Mioveni,
vor da startul pregãtirilor
oraºului, pentru anotimpul rece.
În octombrie, bulbii de gladiole
vor fi scoºi din pamânt pentru a fi
replantaþi în primavara anului
viitor.

Dupã douã luni de la preluarea Spitalului
Cãlineºti de cãtre Spitalul Sf. Spiridon
Mioveni, în data de 14 septembrie, la
Cãlineºti a venit pe lume primul copil.
Mãmica, Rãvãºel Maria, are 24 de ani,
este chiar din Cãlineºti ºi a fost asistatã la
naºtere de dr. Drãgoi Georgeta, aducând
pe lume un bãieþel de 3,5 kg ºi 52 cm, ce
se va numi Daniel Marian, dupã numele
tatãlui - Ion Daniel.

Acest eveniment este primul de la preluarea unitãþii sanitare de cãtre Mioveni,
dupã o perioadã de întrerupere a activitãþii de 5 luni. Deschiderea oficialã a
Spitalului Cãlineºti a avut loc pe data de
5 septembrie.

Modificarea Legii Adopþiilor

MASTER LA MIOVENI
De anul acesta 50 de tineri din
Mioveni vor urma cursurile de
master chiar la ei acasã.
Facultatea de Energeticã din
cadrul Universitãþii Politehnica
din Bucureºti aduce în oraº douã
specializãri: Managementul
Mediului ºi Dezvoltãrii durabile
ºi Concepþie ºi Management în
Productica.

CENTRUL CULTURAL
MIOVENI VÃ AªTEAPTÃ
LA CURSURI GRATUITE
Pentru anul ºcolar 2011 - 2012,
Centrul Cultural Mioveni oferã
gratuit elevilor cursuri de: dans
popular, fanfarã, limbi strãine
(englezã, francezã, germanã,
spaniolã), chitarã ºi dans de societate. Detalii suplimentare la
tel/fax: 0348.445.856.

Veste bunã pentru copiii instituþionalizaþi! Din
februarie 2012, când va
intra în vigoare noua lege
a adopþiilor, aceºtia îºi vor
putea gãsi mult mai uºor
familii.
În
prezent,
Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi
Prorecþia Copilului Argeº
are în evidenþã aproximativ 1.000 de copii, dintre
care, cei mai mulþi nu au
fost adoptaþi din cauza
procedurilor greoaie, a
numãrului mic de specialiºti ºi a indiferenþei
unora dintre cei care le
decid soarta.
Modificarea
legii
adopþiilor le oferã copiilor
instituþionalizaþi ºansa de
a duce o viaþã normalã ºi

de a se interga aºa cum se
cuvine în societate.
Noile
reglementãri
oferã soluþii pentru ca
anumite categorii de copii,
cum este cazul celor cu
pãrinþi necunoscuþi, sã
poatã fi mai repede adoptaþi. Astfel, copiii cu
pãrinþi necunoscuþi pot fi
declaraþi adoptabili dupã
30 de zile de la emiterea
certificatului de naºtere.
De asemenea, este
reglementatã situaþia copiilor aflaþi în sistemul de
protecþie socialã faþã de
care pãrinþii manifestã
dezinteres timp de un an.
Astfel, aceºti copii pot fi
declaraþi adoptabili dupã
un an în care direcþia de
asistenþã socialã constatã

clar cã nu a existat nicio
legãturã între copil ºi
familia biologicã ºi cã nu
existã posibilitãþi de reintegrare a lui în familie.
O altã reglementare
importantã se referã la
introducerea probei ADNului în cadrul procedurii
de încuviinþare a adopþiei
unui copil provenit dintr-o
relaþie extraconjugalã a
unuia dintre soþi.
Totodatã, actul normativ introduce ºi o perioadã
de monitorizare postadopþie de doi ani, atât
pentru a se asigura consiliere familiei, cât ºi pentru a avea garanþia unei
reintegrãri reuºite a
copilului adoptat într-un
mediu familial.

oferã speranþe copiilor statului

Instituþia Prefectului Judeþului Argeº
0248.492.116
Consiliul Judeþean Argeº
0248.211.290
Inspectoratul de Politie al Judeþului Argeº Dispecerat Poliþia Rutierã
0248.223.033
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Argeº
0248.210.400
Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº
0248.220.425
Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie Argeº
0248.222.245
Direcþia Apelor Argeº -Vedea Piteºti
0248.218.250
Asociaþia Românã Antidrog - Argeº
0248.217.800
Biblioteca Judeþeanã Argeº
0248.223.030
Muzeul Judeþean Argeº
0248.252.042
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Argeº
0248.219.080
Casa Judeþeanã de Pensii Argeº
0248.222.394
Inspectoratul ºcolar Judeþean Argeº
0248.222.905
Inspectoratul Teritorial de Muncã Argeº
0248.223.408
Comandamentul de Jandarmi Argeº
956
Parchetul de pe lângã Tribunalul Argeº
0248.222.990
Tribunalul Argeº
0248.216.599
Tribunalul Comercial Argeº
0248.610.303
Arhivele Statului
0248.253.144
Ocolul Silvic Canton Zãvoi Argeº
0248.806.553
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 1
0248.607.000
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 2
0248.607.000
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 3
0248.607.000
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 4
0248.607.000
Direcþia Generalã pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Argeº
0248.222.578
Direcþia Judeþeanã de Statisticã Argeº
0248.217.211
Direcþia Jud. pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþ. Argeº
0248.220.833
Direcþia Judeþeanã pentru Sport Argeº
0248.213.443
Direcþia Judeþeanã pentru Tineret Argeº
0248.221.920
Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Argeº
0248.219.168
Direcþia Pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã Argeº
0248.494.962
Directia Silvicã Argeº
0248.213.434
Garda Naþionalã de Mediu, Comisariatul Judeþean Argeº
0248.213.049
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare
0248.213.400
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Argeº
0248.223.556
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei - Agenþia Domeniilor Statului
0248.216.786
Primãria Municipiului Piteºti
0248.220.088

Biroul de Evidenþa Populaþiei
0248.210.359
Biroul de Paºapoarte
0248.210.360
Grupul de Pompieri Cãpitan Puicã Nicolae din Piteºti
0248.217.400
Curtea de Apel Piteºti
0248.219.374
Judecãtoria din Piteºti
0248.624.138
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Piteºti
0248.623.099
Autogara Nord
0248.282.201
Autogara Sud
0248.217.749
Casa de Culturã a Studenþilor - Piteºti
0248.216.882
Ag. Jud. pentru Ocuparea Forþei de Muncã Argeº
0248.222.415
Teatrul Al. Davila
0248.216.647
Teatrul Aschiuþã Piteºti
0248.636.303
Filarmonica Piteºti
0248.220.111
Centrul de Plasament ªcolari Piteºti
0248.273.250
Centrul de Plasament Special Piteºti
0248.271.557

MIOVENI
Primãria oraºului Mioveni
0348.455.444, 0348.450.000
0248.260.500
Ofiþerul de serviciu: 0348.445.999 (NON-STOP)
Poliþia Localã Mioveni
0348.445.855
Grãdiniþa nr. 12 Mioveni
0348.455.116
Grãdiniþa nr. 1 Mioveni
0248.260.911
Grãdiniþa nr.2 Mioveni
0248.260.910
Evidenþa populaþiei Mioveni
0348.455.000
Centrul Cultural Mioveni
0348.445.856
SC Constructii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
0348.445 885; 0348.445.886
ªcoala gen. “G. Topârceanu” Mioveni
0248.260.427
ªcoala gen. “L. Rebreanu” Mioveni
0248.262.146
ªcoala gen. “M. Sorescu” Mioveni
0248.263.284
Liceul Teoretic “I. Zamfirescu”
0248.260.123
Grup ªcolar Colibaºi
0248.263.340
Poliþia oraºului Mioveni
0248.261.499
Spitalul Sf. Spiridon
0248.262.165
Serviciul Situaþii de Urgenþã
0348.455.333
Serviciul Ambulanþã Mioveni
0248.206.173
Club Sportiv Mioveni
0248.291.007
Biblioteca orãºeneascã Mioveni
0348.457.678
Casa de Culturã a Sindicatelor
0248.262.350
SC Construcþii - Reparaþii Mioveni SRL
0248.262.198

TELEFOANE UTILE

ARGEª

