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Flagrant de mitã la poliţist!

Totul s-a întâmplat vineri, 9 decembrie. În jurul
orei 9, agentul-şef Costin Laurenţiu Spînu şi
colegul sãu, tot agent-şef, Ion Gheorghe Stanciu,
ambii de la formaţiu nea ru tierã a Poliţiei
Mioveni, se aflau în misiune ordonatã de control
în traficul rutier, împreunã cu o echipã a Registrului Auto Român Argeş.

Fie ca Sărbătorile
de Iarnă să vă
aducă linişte şi
pace în suflete şi
bucurie alături de
cei dragi.
Crăciun Fericit şi
cele mai bune
gânduri pentru
un An Nou plin de
împliniri!
Primar,
Ion GEORGESCU

Agent şef Ion Gheorghe Stanciu

Agent şef Costin Laurenţiu Spînu

Cu acest prilej au oprit o autoutilitarã ARO, la
volanul cãreia se afla Florinel Teleraru, de 36 de
ani, din Mihãeşti. În urma verificãrilor efectuate
de reprezantanţii RAR, s-a constatat cã maşina
avea o serie de defecţiuni tehnice, în special la
mecanismul de direcţie, care o fãceau incompatibilã cu circulaţia pe drumurile publice.
Prin urmare, agentul-şef Spînu i-a reţinut
şoferului permisul de conducere şi certificatul
de înmatriculare, i-a eliberat dovezile înlocuitoare potrivit procedurilor legale şi a trecut
la întocmirea procesului-verbal de constatare. În
timp ce poliţistul completa formularele, Teleraru
s-a apropiat de el. Cu voce şoptitã şi gesturi
ferite, i-a cerut reprezentantului legii sã nu mai
întocmeascã actele de constatare şi i-a oferit 50
de euro pentru a închide ochii şi a-i restitui permisul de conducere şi certificatul de înmatriculare, dar poliţistul a refuzat categoric.

SESIZARE LA ANTICORUPŢIE

Crezând cã, probabil, suma era prea micã,
şoferul a plusat şi i-a promis 200 de euro. Habar
n-avea el cã agentul-şef Costin Laurenţiu Spînu
sesizase conducerea Poliţiei Argeş şi, ulterior, Direcţia Generalã Anticorupţie - Serviciul Teritorial
Argeş. Dupã ce a întocmit documentele de constatare, poliţistul l-a invitat pe Teleraru, care refuzase sã semneze procesul-verbal, sã se
prezinte la sediul Poliţiei Mioveni în vederea clarificãrii situaţiei ivite.
În acest context, şoferul cu pricina a plecat
convins cã poliţistul s-a ferit de ceilalţi şi l-a
chemat la sediu ca sã perfecteze „afacerea“
doar între ei doi.

MITUITOR PRINS ÎN FLAGRANT

Între timp, omul legii a fost condus de ofiţerii
Anticorupţie la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Argeş, unde a formulat denunţul. Apoi s-a întocmit un plan de acţiune pentru dovedirea consumãrii infracţiunii. La ora stabilitã, Florinel
Teleraru s-a prezentat la întâlnire şi din nou a
încercat sã-i dea cei 200 de euro promişi poliţistului. În momentele imediat urmãtoare au
apãrut ofiţerii DGA şi procurorul care a coordonat întreaga activitate, iar mituitorul a fost prins
în flagrant.

Clinchetul
clopoţeilor,
mireasma
crengilor de
brad, să vă
aducă farmecul
sărbătorilor,
bucurie în suflet,
iar noul an
belşug şi fericire!
Viceprimar,
Aurel COSTACHE

Aflaţi care sunt contribuabilii
care înregistrează debite
restanţe la sfârşit de an
pag.2
Pe 17 decembrie are loc
ediţia a II-a a concertului
extraordinar de colinde

DESCHIDE UŞA CREŞTINE
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Spectacol tradiţional Crăciun
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O, CE VESTE MINUNATĂ!
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Spectacol caritabil “VIS DE
CRĂCIUN” la Casa de Cultură
a Sindicatelor
pag.3
pag.

Dragi miovenari,

S u n t e m
aproape de sfârşitul unui nou an,
cu bunele şi cu
relele lui, petrecut
împreună!
Familiile noastre, se pregătesc
de întâmpinarea
sărbătorilor de
iarnă,
după
datina
di n
s t r ă b u n i ,
creştineşte, cu gândul la ce am împlinit
şi cu speranţe noi pentru anul care vine.
Ca primar, în care v-aţi încredinţat administrarea oraşului nostru, mă simt
dator să vă dau rapor tul celor făcute şi
nefăcute... În vremuri de criză, noi,
miovenarii, am mers înainte cu mândria
de a fi oraşul DACIEI şi gospodărindu-ne
cu gândul la viitorul copiilor noştri, născuţi, crescuţi şi educaţi într-un oraş al
tinereţii şi al credinţei.
Creşa nouă, căminul şi grădiniţa construite pentru cca 400 de copii, au făcut
parte din priorităţile mele ca primar.
După reuşita păstrării Spitalului de la
Racoviţa, ne pregătim de construcţia
unui Spital nou, modern, la standarde
europene!
Sprijinim parteneriatul pentru construirea autostrăzii Platforma Dacia-Piscani.
Lărgirea bulevardului din dreptul depozitului de CKD-uri, trotuarele şi parcările
amenajate în întreg oraşul, ne dau un
motiv de satisfacţie.
Am reuşit asigurarea ser viciilor publice prin douã societãţi comerciale ale
consiliului local aflate în plinã dezvoltare.
Nu mi-am propus să detaliez lista realizărilor.
Închei pe ton optimist, mărturisindu-vă
credinţa mea într-un viitor mai bun!
Să ne bucurăm împreună pentru realizările noastre şi mai ales pentru împlinirea celui mai îndrăzneţ vis al nostru,
ridicarea Catedralei Sf. Petru şi Pavel, pe
care ne propunem să o sfinţim în anul
care vine!
Cu credinţă în viitor, Mioveni, te iubim!
Sărbători fericite şi La mulţi ani!
Primarul oraşului,
Ion Georgescu

www.primariamioveni.ro
Continuare în pagina 4

Biroul Impozite şi Taxe locale
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ANUNŢ

În atenţia contribuabililor – PERSOANE
JURIDICE - proprietari de clădiri

Pentru anul 2012, pentru stabilirea impozitului
pe clădiri deţinute de
către persoanele juridice,
specialiştii din cadrul
biroului Impozite şi Taxe
fac următoarele precizări:

DENUMIRE CONTRIBUABIL

LUNGA C-TIN MARIUS
COSTACHE GH. GHEORGHE
DRAGAN DANIEL IONUT
STANCILA GH. MARIAN
STANCA GH. PETRE
GHILENCEA CRISTIAN
SPIRIDON ADRIAN FLORIN
NICOLAE ROMICA
DRAGOMIR CATALIN
COSEREATA C. IONUT
ENE IONEL
PIRVA CRISTIAN
ZIDARU CONSTANTIN
MANOLESCU SILVIU

DENUMIRE CONTRIBUABIL
YANG JIANZHONG
PURCAREA VASILE
BICAN ILIE
GEANTA MAGDALENA
DITA ION
GOIA ILEANA
TOMA VALERICA
ION DUMITRU
BURTESCU ION
COSTACHE GHEORGHE
ONEL ION
BARBU ION
BOGDAN DUMITRU
MOGOASA GHEORGHE

30/02.09.2011, a fost
adoptată de către Consiliul
Local
Mioveni
Hotărârea nr. 123/2011,
care stabileşte cota de impozitare pentru clădirile
care nu au fost reevaluate,
după cum urmează:
 10% pentru clădirile
care nu au foat reevaluate
în ultimii 3 ani anteriori

ADRESA

Suma /lei restanta

LUNGA AURICA
PAUN C. DUMITRU
PORUMB MARIUS
BUCUR GEORGETA
ENACHE STELIAN
DIN MARIANA
PIRVA ELENA VIORICA
RADU MARIN
VASILE FLORINEL CRISTIAN
ANDREI MARIAN ELIADE
RASOL CRISTINEL GIGI
STANCULESCU EUGEN
LEZU MARIUS
STANCU ROXANA IONELA
VILAU GHEORGHE FLORIN
CEAPOTA FLORIN

ADRESA

Suma /lei restanta

ANGHELUTA NECULI
BOROS ALEXANDRU
PISAU ION
BADITA RAMONA
SANDU NICOLETA
STAN ION
TRASCA EUGENIA
FILIP VASILE
MACARIE MARIAN
STANCU ELENA
MOISE CRISTIAN
VERDES MARIANA
PRIOTEASA NICOLAE
GRIGORE NICOLAE
VASILE ALEXANDRU
GIULEA MARIUS VIOREL

Str. Log. St. Mihoveanu bl.A4,sc.C,ap.10
Str. Parasti nr.58
Str. Liviu Rebreanu bl.C2,sc.A,ap.308,
Str. Dogarilor, bl.A20A,sc.A,ap.17
Str. Filipescu, nr.12
Str. Ion Pillat, bl.N6,sc.A,ap.14
B-dul Dacia, bl.E1,sc. 7,ap.11
Str. Petre Zugravu, bl.L5,sc.E,ap.7
B-dul Dacia, bl. M4,sc.D,ap.6
Str. Catrebocului nr.24
Str.1Decembrie bl.T9,sc.B,ap.1
Str. Mihai Eminescu, bl.P11,sc.B,ap.7
Str. Muntenia, bl.E3,sc.D,ap.1
Str. Eroilor, bl.F2,sc.8,ap.9

Str. Liviu Rebreanu, bl.A3I,sc.C,ap.18
Dacia ,bl. M1,sc.C,ap.15
I.C. Bratianu bl.P3b,sc.A,ap.12
Dacia bl.L7,sc.D,ap.8
Dacia bl.P9,sc.A,ap.11
Mihai Eminescu, bl.P10, sc.B, ap.1
Fratii Golesti, bl.T6,sc.A,ap.3
Petre Zugravu, bl.L5,sc.A,ap.4
Pietei, bl.E1,sc.9,ap.4
Parasti nr. 58
Inv. Al. Popescu, bl. P2b, sc.A, ap.2
Dacia nr. 102
Parasti bl.R9,sc.A,ap.2
Muntenia, bl. E6,sc.C,ap.8

14.448
12.414
6.657
5.450
5.298
4.179
3.821
3.649
3.316
3.026
2.933
2.677
2.677
2.452

1.108
2.142
2.027
1.896
1.865
1.830
1.779
1.682
1.592
1.590
867
1.553
784
1.514

Pe 21 decembrie,
edilii ies la raport

Aşa
c u m
obişnuieşte în fiecare an,
edilul Ion Georgescu va
organiza pe 21 decembrie, ora 1700 la sediul instituţiei o conferinţă de
presă pentru a prezenta
realizările dar şi proiecte

Editie online

În conformitate cu
prevederile art. 253 alin
(2)
din
Legea
nr.
571/2003 privind Codul
Fiscal, prin Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr.
105/2011, alt. 1, lit. (a), a

fost stabilită cota de impozitare de 1,5% aplicată
la valoarea de inventar a
clădirilor înregistrată în
contabilitatea persoanelor
juridice.
Urmare a modificărilor şi
completărilor aduse art.
253 alin (6) din Legea nr.
571/2003 privind Codul
Fiscal prin Ordonanţa nr.

ce urmează să se
încheie. În premieră va fi
adus la cunoştinţa publicului planul de investiţii
pentru anul viitor. Compartimentele din cadrul
Primăriei vor prezenta pe
rând raportul de activitate.
Deşi anul 2011 a fost
“D
unul greu, admin istraţia
locală din Mioveni a

reuşit să concretizeze cea
mai mare par te a obiectivelor propuse la începutul anului. Fără
îndoială, anul 2011 a
adus Mioveniu lui câteva
investiţii foar te importante pe care le vom
prezen ta în detaliu în
cadru l conferinţei de
presă”, a declarat viceprimarul Aurel Costache.

anului fiscal de referinţă;
 30% pentru clădirile
care nu au fost reevaluate
în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referinţă.
Pentru eventuale lămuriri şi clarificări în ceea
ce priveşte situaţia dvs.
fiscală vă puteţi adresa la
Biroul Impozite şi Taxe sau
la tel: 0348.455.666

Str. Catanesti bl.M21,sc. C,ap. 3
Str. I.D. Stefanescu nr.11
Str. Livezilor, bl.C3II, sc.B,ap.1
Str. 7 Sept. 1485, bl.P19,sc.D,ap.3
Str. Tudor Musatescu bl.V2b,sc.E,ap.7
Str. 1Decembrie, bl. H40,sc.A,ap.11
Str. Mihai Eminescu, bl.P11,sc.B,ap.7
Str. Muntenia, bl. E3,sc.D,ap.10
Str. Tudor Musatescu, bl. V2b,sc.E,ap.3
Str. Mihai Eminescu, bl. P13,sc.C,ap.26
Str. 1Decembrie, bl.H37,sc.A,ap.7
Str. Dogarilor, bl. H16,sc.A,ap.18
Str. Log, St. Mihoveanu bl. A4,sc.C,ap.4
B-dul Dacia, bl.P4,sc.D,ap.6
Str. N.Racoviceanu nr.123
Str. Dogarilor, bl.H16,sc.A,ap.19

Hanu Rosu, bl. N1,sc.C,ap.1
1 Mai bl. H20a,sc.A,ap.7
Livezilor, bl.B4,sc.B,ap.17
Parasti ,bl.R4,sc.A,ap.3
1Decembrie, bl. H40,sc.A,ap.6
7 Septembrie 1485, bl. T3A, sc.D, ap.3
Petre Zugravu, bl.A25,sc.B,ap.2
Valea Neagra nr. 24
Petre Zugravu, bl.C3I, sc.E, ap.14
Colibasi nr. 5
Carol Davila bl.I3,sc.B,ap.8
C-tin Moga, bl. A14, sc.C, ap.16
Dacia, bl. L4,sc.B,ap. 11
Postei, bl. A32,sc.A,ap.19
Muntenia, bl.E6,sc.C,ap. 2
Livezilor, bl.C3II, sc. C, ap.1

AUTORITATEA NAŢIONALĂ
SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITARĂ
VETERINARĂ ŞI PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
PITEŞTI

ANUNŢ IMPORTANT!!!

Comisia Europeană a transmis următorul
mesaj de urgenţă:
DIAGNOSTICAREA GRIPEI AVIARE de joasă
patogenitate la păsări sălbatice în
UNGARIA, regiunea SZABOLCS
Având în vedere contextul epidermiologic re-

2.320
2.918
2.242
2.090
2.071
2.051
1.981
1.940
1.867
1.850
1.850
1.793
1.789
1.773
1.750
1.739

1.510
1.510
1.496
1.485
1.452
1.443
1.432
1.394
1.372
1.367
1.365
1.345
1.294
1.283
1.281
1.278

cent înregistr at sub rapor tul gripe i aviare
(migraţia păsărilor sălbatice care constituie
un real pericol), vecinătatea cu Ungaria şi
capacitatea mutagenă a virusurilor gripale
aviare dispuneţi:
 supravegherea păsărilor domestice (din
ferme comerciale şi noncomerciale) şi sălbatice, respectând programul de supraveghere conform Deciziei C.E. 712/2010/U.E.
şi măsurile de protecţie prevăzute de legislaţia specific ă, pe ntru asigur area indemnităţii teritoriale;
 respectarea măsurilor de biosecuritate în
exploataţiile comerciale şi menţinerea obligator ie a păsăr ilor în incinta gospodăriilor
populaţiei;
 Ac ordar ea unei impor tanţe majore
supravegher ii şi controlului circulaţiei animalelor.
 se impune menţinerea păs ărilor din
gospodărie în incinta ac estora ş i interzicerea accesului palmipedelor domestice
la luciul de apă.

CONTACT: Str. Tudor Muşatescu, bl.V2B,parter, Mioveni; Tel/Fax: 0348.445.856; 0730.444.767
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Balul caritabil “De Crăciun, fii mai bun” a aniversat 15 ani de activitate
a Fundaţiei “CONSORŢIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI”
Cei mai importanţi oameni ai
oraşului s-au reunit la un bal de
caritate pentru a-i ajuta pe cei
mai puţin norocoşi decât noi,
aflaţi în nevoie. Gazda serii nu
putea fi altcineva decât primarul Ion Georgescu, cel care
s-a transformat în cel mai de
nădejde ajutor al Moşului, şi i-a
taxat la propriu pe cei prezenţi.
Concret, peste 130 de obiecte
donate au fost premiile pe care
cei care au participat la o
tombolă, cu suma modică de
20 de lei pentru fiecare bilet.
După ce fiecare participant şi-a
ridicat premiul sau, după caz,
premiile, s-a organizat o licitaţie.

OBIECTELE PENTRU LICITATIE
AU FOST DONATE DE CASA DE
CULTURĂ A SINDICATELOR ŞI
DE DACIA - RENAULT
Evident, în rolul principal a
fost tot primul gospodar al
oraşului, Ion Georgescu, cel
care a reuşit să găsească tuturor obiectelor câte un posesor. S-au licitat tablouri, cd-uri
muzicale, cărţi, telefoane, mingi
de fotbal, ba chiar şi un binoclu
marca Dacia, care a ajuns la viceprimarul Aurel Costache. La
final s-au strâns peste 300 de
milioane de lei vechi, bani care
vor ajunge la persoanele care
au atât de multă nevoie de ajutor. „Nu eu sunt cel care trebuie

Pe 17 decembrie are loc ediţia a II-a a
concertului extraordinar de colinde

CONSILIUL LOCAL MIOVENI, CENTRUL CULTURAL, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
DACIA în parteneriat cu CATEDRALA ORTODOXĂ „SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” vă invită să participaţi în data de 17 decembrie
2011, ora 1700 la CONCERTUL EXTRAORDINAR DE COLINDE „DESCHIDE UŞA CREŞTINE”
CARE VA AVEA LOC ÎN SALA MARE A CASEI DE
CULTURĂ A SINDICATELOR DACIA DIN
MIOVENI.
Vor susţine un frumos recital: CVARTETUL
PROTOIERIEI CURTEA DE ARGEŞ; Dirijor: Pr.
Scurtu; CORALA „ORFEU” A CASEI DE CULTURĂ CURTEA DE ARGEŞ; Dirijor: Alexandru

Ionescu; CORALA „SF. MARIA” A CENTRULUI
CULTURAL MIOVENI; Dirijor: înv. Maria
Comănoiu; CORALA „ ARMONIA” A CASEI DE
CULTURĂ PLOPENI; Dirijir: Cornel Mutu;
CORALA „D.G. KIRIAC” A CASEI DE CULTURĂ
A SINDICATELOR PITEŞTI; Dirijor: George
CORUL
BIS ERICESC
Parachivescu;
„EVLOGHIA” AL PATRIARHIEI ROMÂNE;
CORALA „CREDO” A FUNDAŢIEI SF. GHEORGHE PITEŞTI; Dirijor: Pr. Gheorghe Neacşu;
CORUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE PITEŞTI; Dirijor: Pr. Gheorghe Neacşu; CORALA PROTOIERIEI PITEŞTI; Dirijor: Pr. Gheorghe
Neacşu.

O, CE VESTE MINUNATĂ!
Spectacol tradiţional de Crăciun

CONSILIUL LOCAL MIOVENI, PRIMĂRIA ŞI CENTRUL
CULTURAL, în parteneriat cu CASA DE CULTURĂ A
SINDICATELOR DACIA şi ABSOLUT T V vă invită pe 18
decembrie, ora 19.00, în sala de spectacole a CCSD să
urmăriţi spectacolul tradiţional de Crăciun:
“O, CE VESTE MINUNATĂ!”

În spectacol: IOANA ANTON, STELIAN HRISTEA, AURELIA FLOREA TISTULEASA ,
GIGI IORDĂCHESCU, GRAŢIAN BĂDESCU, RADU ŞTEFAN , DANIELA BĂRBUCEANU ,
GEORGE NEDELEA, IONUŢ CIRSTEA, RODICA OPRICAN, REBECA SIMION,
ELENA PICU, CLAUDIA ŞERBĂNESCU, ALEX PÂRVU, ANAIS ANTON
ELENA CLAUDIA GHENA, CRINU SPATARU

 GRUPUL BĂRBĂTESC "BREZAIAŞII SATULUI DIN RUCAR"
 GRUPUL FOLCLORIC" FLORILE RUCĂRULUI"
 CORUL DE COPII al BISERICII SF. TREIME din CORBI
 GRUPUL FOLCLORIC "MIORIŢA" din JUGUR
 ION RODOŞ ŞI GRUPUL DE COLINDĂTORI din NUCŞOARA.

PREZINTĂ: IOANA ANTON

INTRAREA ESTE LIBERA!

să primească laurii. Oricum, maş fi aşteptat ca la eveniment
să participe mai multă lume. Le
mulţumesc celor care au venit,
dar şi celor care au făcut posibil
ca acest evenient să aibă loc. În
Mioveni avem destule cazuri sociale, destui oameni aflaţi în
nevoie. Fiind creştini, apropiindu-se şi sărbătorile de iarnă,
trebuie să ne deschidem sufletele, să fim mai buni şi să ne
gândim şi la ceilalţi”, a precizat,
primarul Ion Georgescu.
Acest gen de eveniment a
luat naştere în Mioveni în anul
2007, când Fundaţia CDL
Mioveni a organizat împreună
cu Primăria Mioveni şi Centrul

SPECTACOL CARITABIL
“VIS DE CRĂCIUN”, O SEARĂ DE
BUCURIE CU MUZICĂ ŞI DANS LA
CASA DE CULTURĂ DACIA

Coregraful Mirela Cadar şi directorul
CCSD Elisabeta Panait, iniţiatoarele
proiectului caritabil

Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia Mioveni (CCSD Mioveni),
Clubul “Galateea” şi Clubul de
dans “Aristocratique - Salsa Factory”Piteşti au organizat o nouă
ediţie a spectacolului caritabil “Vis
de Crăciun”.
De această dată în faţa publicului au urcat pe scenă Clubul “STAR
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Cultural prima ediţie. Se sărbătoreau atunci 10 ani de existenţă a Consoţiului.
SUMA STRÂNSĂ VA FI
FOLOSITĂ DE CĂTRE
CONSORŢIU PENTRU
AJUTORAREA PERSOANELOR
NEVOIAŞE

Organizaţia are drept scop prijinirea dezvoltării comunităţii locale, în toate sectoarele vieţii
economice, sociale şi culturale.
De-a lungul timpului, Consorţiul a derulat programe sociale de mare impact pentru
comunitatea noastră: cursuri
de formare pentru şomeri, sprijinirea persoanelor în vârstă la
domiciliu, cantina socială, ş.a.

FIX” Piteşti, interpretul Teatrului Al.
Davila - Marius Bălan; solistul Centrului Cultural Mioveni - Ion Moise
Bădulescu; Ansamblul folcloric
“DORURI MUSCELENE” din Câmpulung Muscel; Ansamblul folcloric
“ZAVAIDOC” din Piteşti; Ansamblul
de dansuri populare “DORUL” al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Argeş, prezentator
fiind Dorin Oancea.
Este a doua ediţie a spectacolu“E
lui caritabil de Crăciun pe care
vrem să îl transformăm într-o
tradiţie. Ca şi anul trecut împreună
cu Clubul de dans Aristocratique şi
Clubul Galateea, ne-am dat mâna
în organiz area spectacolului de
calitate, cu un decor special. În
scopul strângerii de fonduri am organizat şi un stand expoziţional cu
vânzare de obiecte specifice Crăciunului. Fondurile astfel obţinute
şi donaţiile vor aduce mângâiere
bătrânilor de la Centrul de asistenţă medico-socială Călineşti şi
Centrul de îngrijire şi asistenţă
Bascovele” a declarat directorul
CCSD MIoveni, Elisabeta Panait.

MIOVENII

Scrisoarea
ediţiei

Drept la replică

Asociaţia nr. 6 Mioveni
anunţă pe această cale că penalizarea conform senţinţei
civile nr. 3303/03/06/2008 pe
care aţi anunţat-o într-o ediţie
precedentă a ziarului nu este acceptată la plată din luna februarie 2009. Această sumă a făcut
şi obiectul dosarului civil nr.
24335/280/2010 în care SC
SEDC Mioveni pe parcursul
termenelor de judecată a retraso. Facem menţiunea că suma de
de 9208,58 lei se referă la perioada anilor 2004-noiembrie
2007 şi face obiectul expertizei
contabile în dosarul penal nr.
2935/2009 ce anchetează pe
foştii administratori (momentan
aflându-se la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Piteşti).
Reastanţa asociaţiei fără factura scadentă în decembrie 2011
este de 8640 lei pentru apă-canal
şi 0 lei pentru gunoi. Menţionez
deasemenea că cele 125 de
apartamente ale asociaţei au un
rulaj lunar de aproximativ 7000
lei.
Preşedinte: Vişan Ioan;
Administrator: Petria Maria.

Flagrant de mită la poliţist!
4

MITUITORUL, ARESTAT
PENTRU 29 DE ZILE

Florinel Teleraru a fost ridicat şi condus la Parchetul Argeş în vederea continuãrii cercetãrilor, iar dupã audiere a
fost reţinut 24 de ore pe bazã de ordonanţã şi introdus în arestul poliţiei
argeşene. În cursul zilei de sâmbãtã,
10 decembrie, mituitorul a fost prezentat instanţei de judecatã cu propunere
de arestare. Pe baza probatoriului administrat, magistraţii au emis pe nu-

- urmare din pagina 1 mele şoferului cu pricina mandat de
arestare preventivã de 29 zile pentru
comiterea infracţiunii de dare de mitã.
A fost singurul caz din ţarã în care
un mituitor a fost prins în flagrant exact
în ziua de 9 decembrie, când s-a sãrbãtorit Ziua Internaţionalã Anticorupţie.

PRIMARUL ION GEORGESCU:
“FELICITĂRI DOMNILOR
POLIŢIŞTI!”

pe această cale pe cei doi poliţişti şi
este mândru că are în localitate
asemenea funcţionari publici.
Se ştie că salariile poliţiştilor au
“S
scăzut mult, de aceea gestul agenţilor
este unul lăudabil, acesta demonstrând că cinstea şi siguranţa unui loc
de muncă reprezintă încă atribute serioase, în detrimentul unei bucurii de
moment ce ar fi putut fi aduse de o
mică atenţie. Felicitări domn ilor
poliţişti!” a declarat primarul Ion
Georgescu.

SE PRIMESC CERERILE PENTRU
Primarul oraşului Mioveni îi felicită

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
Serviciul Public de Asistenţă Socială distribuie şi primeşte începând de luna trecută formularele pentru acordarea ajutorului
de încălzire a locuinţei cu energie termică, gaz sau lemne/cărbuni pentru sezonul rece noiembrie 2011 - martie 2012.

Nivelul până la care se
acordă subvenţia la
căldură este 615
lei/membru de familie.

CIAR şi BIROUL TAXE ŞI IMPOZITE etajul I PRIMĂRIE, numai
după ce a fost completată şi
ataşate actele necesare enumerate mai jos:

Se depune la parterul Primăriei
oraşului Mioveni:
Cererea tip procurată de la
of iţerul de serviciu de la
Primărie, la par ter, ce urmează a
fi vizată la BIROUL FOND FUN-

trare în cerere);
b) copie xerox de pe cer tificatele de
naştere (copii mai mici de 14 ani înregistraţi în cerere);
c) hotărâre de divorţ (dacă este cazul);
d) cer tificat de deces (dacă este cazul);

Acte de stare civilă:
Cererile se primesc lunar 1.
a) copie xerox de pe C.I./B.I. (pentru
între 01 - 20.
persoanele mai mari de 14 ani înregis-

Fie ca sărbătorile
de iarnă să vă
aducă linişte,
căldură şi
armonie în
suflet. Crăciun
fericit şi un An
Nou plin de
împliniri!
Director Centrul
Cultural Mioveni,

Argentina CULCUŞ
Crăciun Fericit!
Moşul să fie
darnic.
Vă doresc linişte
sufletească şi
înţelegere de
sărbători!
La Mulţi Ani!
Director Casa de
Cultură a
Sindicatelor Dacia
Mioveni,

Elisabeta PANAIT

Alaturi de urările
tradiţionale de
sărbători vă
transmitem
mulţumirile noastre
pentru încrederea
acordată.
Vă doresc un Crăciun
Fericit şi un an plin de
realizări.
Director SC SEDC - Mioveni SRL,

Nicolae TUDOSE

e) alte acte de stare civilă (dispoziţie de
tutelă sau curatelă dacă este cazul).

2. Acte de venituri:

a) adeverinţă cu salariul net pe luna anterioară;
b) cupon de pensie;
c) cupon de şomaj;
d) extras cont cu venituri (indemnizaţii
creştere copii, etc.).

3. Ultima factură de gaze
4. Adeverinţă eliberată de FISC,
Piteşti pentru toţi membrii mai mari
de 18 ani înregistraţi în cerere, care
desfăşoară activităţi privatizate.

Fie ca din această zi, toate
necazurile să vă ocolească,
dragostea în suflet să vă
poposească fară să mai
plece şi să aveţi parte doar
zile însorite şi
multă fericire!
La Mulţi Ani !
Poliţia oraşului Mioveni

Cms. Şef Marian DOROJAN

În prag de sărbătoare
suntem cu gândul
alături de cei dragi
nouă şi vă dorim ca
anul ce urmează să vă
aducă pace şi
prosperitate.
La mulţi ani!

Fie ca sfintele sărbători de
iarnă să vă aducă pace şi
linişte sufletească.
Crăciun fericit şi un An Nou
plin de împliniri!

SC Construcţii - Reparaţii Mioveni SRL

Şef Serviciu Poliţia Locală Mioveni

Director

Bogdan UDROIU

Cornel MOISE

www.primariamioveni.ro www.centrulculturalmioveni.ro www.sedc-mioveni.ro

