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Ce impozite şi taxe
locale plătim în 2012?
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La 1 ianuarie 2012 a intrat în vigoare HCL 105/2011, privind
stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012

Încă o şansă pentru cei care îşi
vor pierde ajutoarele sociale
În data de 27 decembrie
2011 s-a emis de către Guvern Ordonanţa de Urgenţă nr. 124 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
acordarea unor beneficii
de asistenţă socială. Ajutoarele sociale se mai
acordă în prezent doar
dacă beneficiarii respectă
anumite criterii, potrivit
noii legi. Printre aceste
condiţii se numără plata la
timp a impozitelor şi taxelor locale. Astfel, cei care
nu şi-au plătit încă impozitele pe anul trecut nu
mai primesc ajutor social
pentru o peroadă de cinci
luni. Ca urmare a sesizărilor primite din teritoriu, printre care se numără
şi cea a primarului Ion
Georgescu,
senatorul
argeşean Şerban Valeca a
susţinut o interpelare
adresată Prim-ministrului
Emil Boc, în data de
01.02.2012.
„Nu doresc să deschid
discuţia privind legislaţia
socială şi modalitatea brutală prin care aceasta a
fost modificată ci doresc
să vă atrag atenţia asupra
termenelor prevăzute în
ordonanţa amintită (nr.
OUG 124/2011). După
cum am arătat, ordonanţa
a fost tipărită în monitorul
Oficial în 27 decembrie
2011 iar termenul de aplicare este de 30 de zile. Cu
alte cuvinte, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, fără o
minimă informare asupra
apariţiei unor reguli noi,
persoanele care au de îndeplinit anumite condiţii,
nu mai beneficiază de ajutor social o perioadă, chiar

dacă gradul de sărăcie impune acest lucru.
Majoritatea oamenilor
beneficiari de drept ai
unor ajutoare sociale, cu
toată buna credinţă de a
respecta legislaţia, nu
aveau cum să fie informaţi de prevederile actului normativ în timp aşa
de scurt şi dacă au cumva
o datorie cât de mică la
bugetul local nu mai
primesc ajutorul social.
Să nu uităm domnule
Prim-ministru că suntem
în plină iarnă, o perioadă
foarte geroasă şi lipsa ajutorului social în aceste
luni, datorat unei măsuri
venite peste noapte poate
condamna la un trai în
condiţii neomeneşti mii de
români din categorii defavorizate.
De aceea, ca urmare a
semnalelor din teritoriu vă
solicit să analizaţi în regim
de urgenţă prevederile ordonanţei iar ca primă măsură
să
decideţi
decalarea termenului de
aplicare a actului normativ amintit până la 31 martie 2012 realizând în
acest fel informarea
corectă a populaţiei
asupra noilor obligaţii precum şi posibilitatea
plăţilor datoriei a acelor
persoane care sunt înregistrate cu debite la 1 ianuarie 2012”.

 p e n t r u p e r s o a n el e f i z i c e, i mp o z i t el e d a t o r a t e c ă t r e b u ge t u l l o c a l a u
r ă m a s l a n i v e l u l a n u l u i 2 01 1 ;
 p e r s o a n e l e j u r i d i c e c a r e a u î n p ro p r i e t a te c l ă d i r i s i t u a t e î n o r a ş u l
M i o ve n i t r e b u i e s ă ş t i e c ă i m p o z i t u l p e c l ă d i r i d a t o r a t c ă t r e b u g e t u l
l o c a l s - a d i m i n u a t c u 10 % f a ţ ă d e a n u l 2 01 1 ;
 te r m e n e l e d e p l a t ă p e n t r u i m p o z i t e l e ş i t a x e l e l o c a l e r ă m â n d a t e l e
d e 31 m a r t i e 2 01 2 ş i 3 0 s e p t e m b r i e 2 01 2 . C u a n t u m u l b o n i f i c a ţ i i l o r ;
 a f l a ţ i ci ne b en e f i c i a z ă d e r e du c er i l e / sc u t i r i l e l a p l a t a i m p o z i t u l u i .

A fost aprobat Bugetul
local pe anul 2012

Pe 6 februarie 2012
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În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Mioveni întrunit în data de 6
febuarie 2012, edilii locali au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2012 cu 18 voturi pentru şi o abţinere. Consilierii locali au luat cuvântul pe rând pentru a da lămuriri celor prezenţi, nelipsind nici discuţiile în contradictoriu.

P

eşedintele comisiei pentru dezvoltare, investiţii,
buget-finanţe şi juridic, viceprimarul Aurel
Costache s-a declarat foar te mulţumit de felul în
care a fost structurat bugetul local anul acesta: „Pot
afirma că bugetul din acest an este cel mai bun din
ultimii ani şi acest lucru se datorează poate, experienţei acumulate de-a lungul mandatului meu ca şi
viceprimar. În structurarea bugetului s-a avut în
vedere şi propunerile membrilor Consiliului Local,
care au venit cu idei pentru zonele pe care le reprezintă, astfel că în toate car tierele oraşului se regăsesc investiţii.”

INVESTIŢII DERULATE CU FONDURI EUOPENE
O par te din investiţiile ce se vor derula anul
acesta în oraş vor fi făcute din fonduri europene. Printre obiectivele realizate cu bani europeni se numără: modernizarea străzii I.C.
Brătianu prin crearea a două benzi suplimentare (Gubavu - Bemo) şi montarea de sistem de iluminat public, modernizarea podului
peste râul Argeşel, reabilitarea, modernizarea
şi dotarea Cantinei Sociale precum şi un sistem
de supraveghere video în oraş.

Agenţii economici de
pe Platforma Dacia,
În maximum 30 de zile de la sancţionaţi pentru
data dobândirii terenului,
comercializarea de
trebuie să depuneţi o
băuturi alcoolice pag. 4
N oi p r ev ed e r i pe n t r u c o n t r i b u a bi l i i
c e a c h i z i ţ i o ne a z ă t e r en u r i :

declaraţie fiscală pentru
stabilirea impozitului pag. 4
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În data de 31 ianuarie a.c. agenţii Poliţiei Locale Mioveni
împreună cu agenţii Poliţiei Române au efectuat controale
la agenţii comerciali de pe platoul Uzinei Dacia Renault,
unde au aplicat mai multe amenzi.

L I S T A D E I N V E S T I Ţ I I pentru
anul 2012 în oraşul M I O V E N I
MIOVENII

P

entru că în această perioadă s-a definitivat proiectul de buget
pentru anul 2012 precum şi lista investiţiilor ce se vor derula
în urbe, au fost organizate dezbateri publice pe aceste teme în
toate car tierele oraşului Mioveni. Şirul dezbaterilor publice a debutat
cu cea pentru car tierul Mioveni, desfăşurată în sala de şedinţe a
Primăriei. Întrunirea i-a adunat la masa discuţiilor pe primarul Ion
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Georgescu, viceprimarul Aurel Costache, consilieri locali precum şi
simpli cetăţeni înteresaţi. Au urmat dezbateri şi în cartierele Racoviţa
(de Sus şi de Jos), Făget, Colibaşi şi Clucereasa, iar pe 6 februarie,
ora 17 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Mioveni
desfăşurată la Primăria Mioveni, a fost aprobat Bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2012.
00

12.Sistem iluminat public I.C. Brătianu
HCL 34/2009

13. Sistem supraveghere video oraş Mioveni
HCL 34/2009, HCL 32/2008, HCL 2/2010
14. Modernizare (inclusiv sistematizare) staţia de epurare
( intrare parametrii ) HCL 2/2010
15. Reabilitare term ică blocuri locuinţe (anvelopare)
HCL 33/2009, HCL 58/2010
16. Extindere + mansardare dispensar Mioveni
HCL 8/2010
17. Canalizare menajeră Clucereasa HCL 8/2010
18. Canalizare menajera str.Dealul Viilor
19. Canalizare menajeră cartier Făget
HCL 6/2009 , HCL 119/2010, HCL 120/2010
20.Alimentare cu apă car tier Făget ( retea + gospodarie apa şi puţ forat)
HCL 14/2007, HCL 119/2010, HCL 120/2010
21. Împrejmuire Grup Şcolar HCL 33/2009
22.Împrejmuire spaţii verzi cu gard ornamental
23.Îmbrăcăminte bituminoasă str. G-ral Lăcătuşu (prelungire)
HCL 23/2011
24. Îmbrăcăminte bituminoasă str. Dinicu Golescu
spre str. Valea Neagră (prelungire) HCL 23/2011
25. Extindere B-dul Dacia – trotuare car t. Colibaşi
(CF – cimitir)
26.Rigole pluviale oraş Mioveni
27. Reabilitarea , modernizarea şi dotarea Cantinei Sociale şi
Centru de sprijin la domiciliu persoane vârstnice
HCL 119/2009, HCL 9/2010

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1. Catedrală ortodoxă, oraş Mioveni
( arhitectură+ instalatii +sistematizare)
HCL 29/1999, HCL 2/2010
2. Cadastru edilitar imobiliar or.Mioveni,
HCL 131/2002, HCL 2/2010
3. Cadastru extravilan oraş Mioveni
HCL 13/2004 , HCL 2/2010
4. Modernizare str. I.C.Brătianu prin crearea a
2 benzi suplimentare HCL 14/2007, HCL 123/2005, HCL 77/2010,
HCL 2/2010, HCL 34/2009
din care
5.Grădiniţă cu program prelungit zona A -uri – loc joacă curte interioară
HCL 40/2008, HCL 2/2010
6. Restilizare platou Casa de Cultură Mioveni
HCL 50/2007, HCL 12/2007, HCL 2/2010, HCL 116/2010
7. Modernizare pod peste râul Argeşel prin crearea a 2 benzi
( DC 82 ) HCL 34/2009 , HCL 2/2010

8. Centru Cultural Educativ (Palatul Copiilor)
HCL 44/2008, HCL 73/2010,
HCL 2/2010, HCL 15/2009
9. Grădiniţă şi Creşă zona Robea
HCL 7/2009, HCL 2/2010
10.Ştrand şi Piaţă Publică Baza de Agrement
HCL 33/2009, HCL 17/2010
11.Modernizare trotuare, alei şi parcaje oraş Mioveni
HCL 15/2009, HCL 2/2010
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28. Sistem integrat de management al calităţii - Primăria Mioveni
(ISO 14001, OHSAS 18001)
29. Amenajare teren spor t Grup Şcolar Colibaşi
(terenul de la intrare) - cart.Colibaşi
30. Amenajare locuri de joacă pentru copii +parcuri, zona: Râul Doamnei
31. Împrejmuire locuri de joacă pentru copii + parcuri,
zona: Râul Doamnei
32. Amenajare locuri de joacă pentru copii +parcuri, zona: A20
33. Amenajare locuri de joacă pentru copii +parcuri, zona: şcoala Racoviţa
34.Modernizare loc de joacă Parcul Tineretului
35. Modernizare str. Aleea Clucerului – Clucereasa HCL 23/2011
36.Modernizare str. Barajului – Clucereasa HCL 23/2011
37.Modernizare str. Mugureilor – Mioveni HCL 23/2011
38. Modernizare str. Aleea Automobiliştilor HCL 23/2011
39. Modernizare str. Părăşti I (Sc.George Topârceanu – Panait)HCL 23/2011
40.Modernizare str. Cătăneşti HCL 23/2011
41.Modernizare legătură Dealul Viilor – Piscul Ilinii HCL 23/2011
42.Îmbrăcăminte bituminoasă str. Dumitraşcu Brătianu HCL 23/2011
43.Îmbrăcăminte bituminoasă str. Soldat Ungureanu Nicolae HCL 23/2011
44.Modernizare str. Radu lui Anghel HCL 23/2011
45. Îmbrăcăminte bituminoasă str. Mr. Grigore Chiuţescu HCL 23/2011
46.Îmbrăcăminte bituminoasă str. Morii HCL 23/2011
47.Îmbrăcăminte bituminoasă str. Meşteşugarilor HCL 23/2011
48.Îmbrăcăminte bituminoasă str. Căpitan Ion Măntoiu HCL 23/2011
49.Îmbrăcăminte bituminoasă str. N. Racoviceanu (prelungire) HCL 23/2011
50.Îmbrăcăminte bituminoasă str. Părăşti II (spate case)
51.Clopotniţă, grup sanitar, agheazmatar Catedrală HCL 8/2011
52.Amenajare zonă CKD – Vamă
53.Sală sport multifuncţională zona bazin didactic (inclusiv parcaje)
54.Transformare cămin Grup Şcolar în locuinţe pentru tineret,
inclusiv împrejmuire HCL 14/2007
55.Fântâni ar teziene ( P7-P8; P2a- P3a )
56.Gazon sintetic teren spor t şcoala Liviu Rebreanu HCL 45/2008
57.Gazon sintetic teren spor t şcoala G. Topârceanu HCL 45/2008
58.Trotuare car tier Racoviţa – B-dul Dacia (Mioveni, de la bl.M1-Ţiţeşti )
59.Împrejmuire + amenajare Cimitir Clucereasa
60.Împrejmuire + amenajare Cimitir Mioveni – Egalităţii HCL 118/2010
61.Complex de servicii pentru persoane în vârstă „Sfânta Maria Colibaşi”
HCL 131/2010, HCL 22/2011
62.Anvelopare şcoala + Gradinita Racoviţa HCL 53/2010
63.Anvelopare şcoala L. Rebreanu , corp A+B HCL 53/2010
64.Anvelopare şcoala G. Topârceanu HCL 53/2010
65.Anvelopare şcoala Colibaşi HCL 53/2010
66.Amenajare zonă teren de fotbal str. D. Golescu – Colibaşi
67.Amenajare legătură str. Valea Neagră - cămine Grup Şcolar
68.Amenajare trecere la nivel calea ferată uzinală - B-dul Dacia – Colibaşi
69.Canalizare menajeră str. Părăşti
70.Extindere canalizare menajeră - car t.Racoviţa
71.Extindere alimentare cu apă – cart.Racoviţa
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72. Extindere canalizare menajeră - car t.Colibaşi
73.Extindere alimentare cu apă – cart.Colibaşi
74.RK centrală şi sistem de inclăzire Clădire Bază Sportivă Stadion Mioveni
75.Amenajare zonă puţ forat Racoviţa( Transformator)
TOTAL A:

200.000
50.000
80.000
35.000
39.895.500

1.Spital Orăşenesc Mioveni
2.Alimentare cu gaze strada Maior Ghe.Filipescu – (cofinanţare)
3.Alimentare cu gaze strada Părăşti (cofinanţare)
4.Alimentare cu gaze aleea Radu lui Anghel (cofinanţare)
5.Acoperiş Tribuna I Stadion Mioveni
6.RK împrejmuire Stadion Mioveni
7.Amenajare cişmea publică din puţ forat str.Râul Doamnei (cart.Colibaşi)
8.Amenajare cişmea publică din puţ forat str.Mihail Sorbul (cart.Colibaşi)
9.Amenajare cişmea publică din puţ forat Şcoală Racoviţa
10.Amenajare loc joaca Gradinita şi Creşă str.Log.St.Mihoveanu( bl.A2) – or.Mioveni
11.Sistematizare zonă bl.E6-E3( str.Munteniei)– or.Mioveni
12.Sistematizare zonă bl.M8-M9 –str.Munteniei, or.Mioveni
13.Parcare zonă bl.R3 - or.Mioveni
14.Parcare zonă bl.A2 - or.Mioveni
15.Delimitare suprafaţă concesionată Biserica Adormirea
Maicii Domnului – or.Mioveni (împrejmuire)
16.Sistematizare str. Părăşti ( Nemesis - str.7 septembrie 1485)
17.Sistematizare zonă Creşă Robea - parcaje, trotuare – alei, or.Mioveni
18.Modernizare strada Cătrăbocului - cart.Făget
19. Modernizare str. Ivaşcu Golescu şi str. Miuleştilor - cart.Făget
20.Modernizare str. Piscul Înalt - cart.Făget
21.Modernizare str.Nicolae Racoviceanu( Hoagă) – cart.Racovita
22.Modernizare strada Iacobestilor - cart.Făget
23.Trotuare, rigole şi accese str. Valea Neagră – cart.Colibaşi
24.Trotuare, rigole şi accese str. Nicolae Racoviceanu – cart.Racoviţa
25.Trotuare, rigole şi accese str.General Lăcătuşu - cart.Racoviţa
26.Amenajare drum Dealul Savului cart.Colibaşi
27.Amenajare loc joacă pentru copii + parc str.Mihail Sorbul (cart.Colibaşi)
28.Împrejmuire loc joacă pentru copii + parc str.Mihail Sorbul (cart.Colibaşi)
29.Amenajare loc joacă pentru copii +
parc str.N icolae Racoviceanu( Ţarină) – cart.Racoviţa
30.Amenajare loc joacă pentru copii + parc cart.Făget
31.Alimentare gaze naturale Clucereasa
32.Canalizare menajeră Bazin de Înot Didactic
33.Pod peste râul Argeşel Racoviţa
34.Amenajare intersecţie str.Mioriţei, str.Bugeac
şi str.Stanciu Mihoveanu (sens giratoriu)
35.Construire sens giratoriu intersectie str.Hanu Rosu, str.1 Mai şi str.Ion Pillat
36.Amenajare legătură str.Aleea Automobiliştilor şi str.Egalităţii
37.Planuri urbanistice de dezvoltare şi zonale
38.Parcare zona bl.A12 – or.Mioveni
39.Parcare zona bl.A13 – or.Mioveni
40.Parcare zona bl.A20 – or.Mioveni
41.Parcare zona bl.H14 – or.Mioveni
42.Parcare zona bl.M19 – or.Mioveni
43.Parcare zona S.R.M.Gaze (str. 1Mai) – or.Mioveni
44.Sistematizare zona bl.H1-H5 - L3 -L1 ( parcaje, alei, trotuare)– or.Mioveni
45.Parcare zona bl.A23 – or.Mioveni
46. Modernizare zona bl.V2C –N4 – or.Mioveni
47.Parcare zonă bl.U5-U6 –or.Mioveni
48.Parcare zonă bl.I2E –or.Mioveni
49.Parcare zonă bl.R8
50.Parcare zonă bl.M5
51.Parcare zonă bl.M21
52.Parcare zonă bl.N1C
53.Parcare zonă bl.I2
54.Parcare zonă bl.H31
55.Parcare zonă bl.A25
56.Parcare zonă bl.M20
57.Puţ forat Pleaşa – cart.Colibaşi
58.Puţ forat zonă bl.A22- A18 – or.Mioveni
59.R.K.acoperiş Şcoala Marin Sorescu- car t.Racoviţa
60.R.K.acoperiş Şcoala Clucereasa
61.R.K.alei pietonale –or.Mioveni
62.R.K.trotuare – or.Mioveni
63.R.K.parcări – or.Mioveni
64.R.K.imprejmuire Şcoala George Topârceanu
65.Variantă ocolitoare or.Mioveni (Centură)
66.Rigolă pluvială str.Dealul lui Dună – râul Argeşel, cart.Racoviţa
67.Monumentul Eroilor – or.Mioveni
68.Amenajare zonă agrement str.Egalităţii – or.Mioveni
(pistă biciclete, carting, atletism)
69.Extindere iluminat public şi alimentare E.E. consumatori
(fără branşamente) str.Nicolae Racoviceanu ( Hoagă) – car t.Racoviţa
70.Extindere iluminat public şi alimentare E.E. consumatori
( fără branşamente) Alee Mihail Sorbul-cart.Colibaşi
71.Alim entare cu energie electrica teren sport Grup Şcolar Colibaşi
72.Alimentare cu energie electrică fântâni ar teziene
(bl.P2a – P3;bl.P7-P8)
73.Alimentare cu energie electrică Complex de Ser vicii pentru Persoane în Vârstă
„Sfânta Maria Colibaşi”
74.Extindere reţea joasă tensiune şi iluminat public strada
legătură Dinicu Golescu cu str.Părăşti
75.Extindere reţea joasă tensiune şi iluminat public strada Periş – car t.Colibaşi
76.Extindere iluminat public strada Condileşti
( zonă fermă pomicolă) – cart.Colibaşi
77.Alimentare cu energie electrică Gospodărie apă Platou Făget
78.Alimentare cu energie electrică şi iluminat public prelungire
str.Ivaşcu Golescu – cart. Făget
79.Alimentare cu energie electrică şi iluminat public str. Dealul Viilor
( prelungire Zavracu)
80.Alimentare cu energie electrică ICN
81.Alimentare cu energie electrică şi iluminat public
DJ 741 alimentat din PTA Colibaşi
82.Alimentare cu energie electrică şi iluminat public
DJ 741 alimentat din LEA 0, 4KV Făget
83.Alimentare cu energie electrică şi iluminat public
DJ 741 alimentat din LEA 0, 4KV Platou Făget
84.Alimentare cu energie electrică şi iluminat public
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DJ 741 alimentat din PTA platou Făget
85.Iluminat arhitectural sediu Primărie – or.Mioveni
86.Iluminat exterior (sfinţi) Catedrală
87.Canalizare menajeră Complex de servicii pentru persoane în vârstă
„Sfânta Maria Colibaşi”
88.Canal evacuare + bazin dren – Staţie de Epurare
89.Dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic
90.R.K.trotuare zona bl.E1 – or.Mioveni
91.Reparaţii parcări şi trotuare zona bl.R4-R8 – or.Mioveni
92.Modernizare parcare bl.P1-F5b –F6-F8 –or.Mioveni
93.Podeţe şi rigole car t.Făget
94.Amenajare viroagă şi platformă întoarcere utilaje str. Cătrebocului – cart.Făget
95.Amenajare strada Ion Dobrovitz inclusiv zid de sprijin şi trepte – cart.Racoviţa
96.Modernizare strada Nicolae Racoviceanu (artere laterale)
97.Modernizare alee Radu lui Anghel
98.Modernizare zonă bl.L8 – str.Mioriţei (Şcoala Iulia Zamfirescu)
( parcaje, trotuare, alei)
99.Execuţie rampe acces pentru persoane cu handicap – or.Mioveni
100.Am enajare zonă Izvorul Tămăduirii
( împrejmuire, scenă şi platformă, parcare, drum acces)
101.Amenajare bază sportivă Şcoala Colibaşi
102.Sistematizare zonă bl.G3-G1-G2-G3A –D1 – or.Mioveni
103.Sistematizare zonă bl. I2-I2D-N1C-I3 - or.Mioveni
104.Sistematizare străzile 1 Decembrie, Ion Pillat, 1 Mai, Log.St.Mihoveanu
( covor asfaltic, trotuare, parcaje) –or.Mioveni
105.Sistematizare str.Petre Zugravu
(covor asfaltic, trotuare, parcaje) – or.Mioveni
106.Sistematizare strada Înv.Alexandru Popescu – B-dul Dacia- str.Hanu Roşu
(Catedrală, Centru Clutural Educativ, Poliţie) – or.Mioveni
107.Sistem supraveghere video Şcoala George Topârceanu – (în săli de clasă)
108.Sistematizare zonă bl.H6-H8- A1
109.Sistem supraveghere video Şcoala Colibaşi –
110.Înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC(uşi) Şcoala Liviu Rebreanu
111.Sistem supraveghere video Şcoala Liviu Rebreanu – (în săli de clasă)
112.Centrală alarmare ISU şi sirene electronice
113.Înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC – Grup Şcolar Colibaşi
114.Sistem supraveghere video Grup Şcolar Colibaşi - (în săli de clasă)
115.Covor asfaltic platou interior Grup Şcolar Colibaşi
116.Amenajare cur te interioară Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu or.Mioveni
117.Sistem supraveghere video Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu - (în săli de clasă)
118.Grup sanitar biserică Racoviţa
119.Învelitoare tablă Biserica Adormirea Maicii Domnului – or.Mioveni
120.Sistematizare zonă bl.-P4-V3 –V2e –T1-T3-T3a or. Mioveni
121.Extindere cimitir car t.Făget
122.RK parcuri de joacă pentru copii - Mioveni
123.Am enajare staţii transpor t în comun – or.Mioveni
124.Clădire multifuncţională –cart.Făget
125.Trotuare, rigole, accese + îmbrăcăminte
bituminoasă strada Pleaşa - cart.Colibaşi
126.Trotuare, rigole, accese + îmbrăcăminte bituminoasă strada
Maior Ghe.Filipescu- car t.Colibaşi
127.Trotuare, rigole accese + îmbrăcăminte bituminoasă
strada Nicolae Titulescu -car t.Colibaşi
128.Modernizare legătură str.Mihail Sorbul cu strada Periş – cart.Colibaşi
129.Clădire multifuncţională – car t.Colibaşi( Centru Cultural, Dispensar, Grădiniţă)
130.Amenajare sens giratoriu B-dul Dacia, strada Colibaşi- car t.Colibaşi
131.Amenajare parc şi teatru de vară – zona bl.H36-H40
132.Parcare supraterană Bazin de Înot Didactic şi Sala Spor turilor
133.Parcare supraterană zonă Piaţa Dacia
134.Amenajare muzeul autoturismului Dacia
135.Pictură în tehnică mozaic - Catedrala Mioveni
136.RK canalizare menajeră + canalizare pluvială - or.Mioveni
137.RK alimentare cu apă – or.Mioveni
138.RK Imprejmuire Şcoala Făget
139.RK instalaţii Şcoala Liviu Rebreanu (subsol)
140.Parc fotovoltaic
141.Sistem de încălzire suprafaţă de joc Stadion Orăşenesc Mioveni
142.Sistematizare zonă spate bl.H36-H37- or.Mioveni
143.Parcare bl.H36 - or.Mioveni
144.Modernizare alee Mihail Sorbul – cart.Colibaşi
145.Am enajare zonă teren fotbal (Pleaşa)
146.Am enajare zona teren fotbal- Făget
147.Modernizare intersecţie str.Stadionului
cu str.Pieţei( bl.F4)- or.Mioveni
148.Grup sanitar zona bl.L10 – or.Mioveni
149.Am enajare zone platforme gunoi – or.Mioveni
150.Sistematizare zonă bl.E1-or.Mioveni
151.Sistematizare str.Livezilor – zonă bl.L6,bl.C3II,bl.B6,bl.C4-or.Mioveni
152.Anvelopare Grădiniţa Racoviţa de sus
153.Branşament + instalaţie utilizare gaze - complex de ser vicii
pentru persoane în vârstă „Sfânta Maria Colibaşi”
154.Branşament + instalaţie utilizare gaze Creşă Robea – or.Mioveni
155.Branşament + instalaţie utilizare gaze - Centru Cultural Educativ- or.Mioveni
156.Extindere alimentare cu apă or.Mioveni
157.Amenajare bază agrement str.Argeşelului- car t.Racoviţa
TOTAL B: 30.021.000
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20.000
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100.000
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40.000
50.000
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40.000
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50.000
50.000
80.000
1.000.000
80.000
70.000
100.000
50.000
50.000

45.000

25.000
15.000
50.000
25.000
50.000
70.000
90.000
30.000
1.000.000
250.000
50.000
80.000
40.000
62.000
400.000
80.000
80.000
120.000
25.000
10.000
120.000
80.000
70.000
30.000
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35.000
25.000
30.000
80.000
80.000

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

1. Studii şi proiecte Gospodărie Comunală
Documentaţie obţinere Autorizatie “Apele Române „
pentru puturile forate din or.Mioveni
2. Achizitionare terenuri
3. Aparate fitness
4. Dotări Spital Orăşenesc Sf.Spiridon
5. Dotări Creşă Robea
6. Dotări complex de servicii pentru persoane în vârstă „Sfânta Maria Colibaşi”
7.Dotări Centru Cultural Educativ
8. Instalaţii ornamentale
9. Dotare Clopotniţă Catedrală cu ansamblu clopote
TOTAL C: 2.365.000

TOTAL GENERAL A+B+C

120.000
1.000.000
120.000
280.000
150.000
160.000
155.000
80.000
300.000

72.281.500
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CE IMPOZITE ŞI TAXE PLĂTIM ÎN 2012?

Biroul Impozite şi Taxe Locale anunţă:

La 1 ianuarie 2012 a intrat în vigoare HCL 105/2011, privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012

Impozitele şi taxele locale stabilite
pentru anul fiscal 2012 conform HCL
nr.105/2011, adoptată în şedinţa ordinară din data de 25.08.2011, aduc
modificări faţă de anul 2011 numai la
persoanele juridice înregistrate cu
bunuri impozabile pe raza oraşului
Mioveni.
Pentru persoanele fizice impozitele şi
taxele datorate către bugetul local al
oraşului Mioveni nu suportă modificări,
astfel că acestea au rămas la nivelul
cotelor de impozitare din anul 2011.
Prin urmare, impozitul pe clădiri variază în funcţie de suprafaţa imobilului
precum şi de zona de amplasare, astfel:
 pentru o garsonieră impozitul datorat
este între 50 lei-78 lei;
 pentru un apar tament cu 2 camere
între 76 lei -128 lei;
 pentru un apar tament cu 3 camere
între 117 lei -170 lei;
 pentru un apar tament cu 4 camere
între 150 lei -191 lei;
 pentru casele din cartierele oraşului
Mioveni (Colibaşi, Racoviţa, Clucereasa
şi Făg et) impozitul se stabileşte în
funcţie de suprafaţa construită desfăşurată şi zona din care face par te.
În conformitate cu prevederile O.G.
59/2010 pentru modificarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, persoanele fizice care au în proprietate
două sau mai multe clădiri datorează un
impozit pe clădiri majorat după cum
urmează :
 cu 65% pentru prima clădire în afara
celei de la adresa de domiciliu;
 cu 150% pentru a do ua clădire în
afara celei de la adresa de domiciliu;

 cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de
domiciliu.
Pentru mijloacele de transport înregistrate pe raza oraşului Mioveni atât de
persoanele fizice cat si de persoanele juridice impozitele datorate nu s-au modificat faţă de anul 2011.
Aceleaşi prevederi legale rămân în
vigoare şi pentru terenurile deţinute de
contribuabili, tarifele rămân neschimbate faţă de anul 2011, stabilindu-se în
funcţie de categoria de folosinţă şi de
zona de amplasare din cadrul localităţii.
În acest sens aducem la cunoştinţa
persoanelor juridice care au în proprietate clădiri situate în oraşul Mioveni că
impozitul pe clădiri datorat către bugetul
local s-a diminuat cu 10% faţă de anul
2011. Această prevedere a intrat în
vigoare începând cu 01.01.2012.
La categoria de facilităţi fiscale şi reduceri/scutiri de la plata impozitului pentru locuinţa de domiciliu şi terenul
aferent clădirii se vor încadra următoarele categorii de persoane fizice, prevăzute de Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal:
 persoane cu handicap grav şi 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 şi şomaj;
 persoanele care au venituri mai mici
decât venitul minim brut pe ţară aferent
anului 2012;
 veteranii de război, văduve veterani
de război nerecăsătorite, soţie de vet-

În atenţia foştilor angajaţi ai
SC Automobile Dacia SA

Având în vedere numeroasele sesizări ale cetăţenilor
către Primăria Mioveni cu privire la biroul ce îşi desfăşoară activitatea în Casa de Cultură a Sindicatelor,
unde se eliberează adeverinţele necesare pentru recalcularea pensiilor pentru foştii angajaţi ai SC AUTOMOBILE DACIA SA, vă anunţăm că în urma demersurilor
Primăriei Mioveni, programul de lucru al acesui birou a
fost prelungit: în zilele de marţi şi joi, între orele 09.00
- 15.00.

Persoanele care nu îşi achită
taxele şi impozitele locale se vor
alege cu suspendarea beneficiului
de asistenţă socială pe o perioada de
cinci luni

În
conformitate
cu
prevederile
OUG124/27.12.2012, toţi titularii de beneficii de asistenţă
socială cu dosare la SPAS al oraşului Mioveni sunt datori
de a achita obligaţiile legale către bugetul local/impozitele locale, după cum urmează:
 457 beneficiari de indemnizaţie de creştere copil
şi stimulent de inserţie;
 164 de beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea
familiei, monoparentală şi complementară, cf. Legii
277/2010,
 100 beneficiari de ajutor social, cf. Legii 416/2001
completată.
Neachitarea acestei obligaţii până la sfârşitul lunii
ianuarie 2012 atrage după sine suspendarea plăţii beneficiului social pentru 5 luni; achitarea obligaţiei în interiorul acestei perioade conduce la reluarea dreptului,
cu adăugarea plăţilor restante.
După perioada de 5 luni de neachitare a obligaţiei se
trece la încetare dreptului la beneficiu social, situaţie
indezirabilă faţă de achitarea în termen a impozitelor locale.

eran de război;
 luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din decembrie 1989;
 persoane persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi
cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
Scutirile/reducerile de la plata impozitelor şi taxelor locale se acordă persoanei respective numai în baza cererii
însoţite de documentele justificative, şi
cu începere de la data de 01 a lunii următoare depunerii dosarului de scutire.
De asemenea, facem menţiunea că
aceste facilităţi fiscale nu se acordă contribuabililor, persoane fizice care înregistrează debite restante, inclusiv
amenzi.
Termenele de plată pentru impozitele
şi taxele locale rămân datele de 31 martie 2012 şi 30 septembrie 2012. După
aceste termene se vor percepe majorări
de întarziere de 2% pe lună.
Pentru plata integrală până la data de
31 martie 2012 se acordă bonificaţia
de:
 10 % pentru persoanele fizice;
 5% pentru persoanele juridice.
O altă modificare prevazută de HCL nr.
105/2011 privind taxele datorate de
contribuabili se referă la comercianţii
care funcţioneaza sub codul CAEN 5530
si CAEN 5540 astfel:  CAEN 5530restaurant taxa este de 1000 lei; 
CAEN 5540 - baruri taxa este de 500 lei.
Taxa pentru folosirea temporară a
domeniului public este stabilită în
funcţie de zona în care se desfaşoară
activitatea astfel:

 platou Casa de Cultură 5 lei/mp/zi;
 b-dul Dacia şi arterele dintre
blocurile orasului Mioveni 1,5 lei/mp/zi;
 cartier Racoviţa şi Colibaşi 1
leu/mp/zi;
 cartier Clucereasa şi Făget 0,5
lei/mp/zi.
Ca noutate pentru anul fiscal 2012 sa instituit o nouă taxă pentru persoanele
fizice şi juridice deţinătoare de imobile
privind deratizarea care vine în sprijinul
cetăţeanului vis-a-vis de protecţia sanitară pe multiple planuri astfel:
 5 lei/an taxă persoane fizice;
 10 lei/an taxă persoane juridice cu
excepţia SC Automobile Dacia şi a colaboratorilor, FCN, SCN, Penitenciarul Colibaşi.
Facem precizarea că noile taxe
menţionate în HCL nr. 105/2011 au intrat în vigoare începând cu data de
01.01.2012.
Pentru mai multe informaţii şi detalii
privind impozitele şi taxele locale vă
aşteptam la sediul Primăriei oraşului
Mioveni, etaj 1, camera 15.

Programul Biroului Impozite şi
Taxe Locale pentru perioada
februarie - martie a.c. este:

Luni:
Marţi:
Miercuri:
Joi:
Vineri:

08.00 - 16.00
08.00 - 18.00
08.00 - 16.00
08.00 - 18.00
08.00 - 16.00

Noi prevederi pentru contribuabilii ce achiziţionează terenuri:

În maximum 30 de zile de la data dobândirii terenului, trebuie
să depuneţi o declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului

În
conformitate
cu
HG
nr.44/2004, privind Normele
Metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
cu modificările şi completările ulteContribuabilii care achizrioare, “C
iţionează terenuri sunt obligaţi să
depună declaraţiile fiscale pentru
stabilirea impo zitului pe teren la
compar timen tele de specialitate
ale administraţiei publice locale în
raza cărora se află terenurile, în
termen de 30 zile de la data
dobândirii acesto ra”, conform
prevederilor art. 259 alin. (6) din
Codul Fiscal.

Obligaţia de a depune declaraţia fiscală revine deopotrivă şi
contribuabilului care înstrăinează
teren.
Declaraţiile fiscale se depun în
termen de 30 de zile de la data
dobândirii sau de la data apariţiei
oricăreia dintre următoarele situaţii:
 in tervin schimbări privind
domiciliul fiscal al contribuabilului;
 se realizează modificări ce
conduc la recalcularea impozitului
pe teren datorat;
 intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului de

Agenţii economici de pe
Platforma Dacia, sancţionaţi
pentru comercializarea de
băuturi alcoolice

natură să conducă la modificarea
impozitului pe teren.
Pentru aceasta s-a procedat la
punctajul efectuat de către biroul
Fond Funciar şi biroul Impozite şi
Taxe din cadrul Primăriei oraşului
Mioveni cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de
către dvs., fapt pentru care vă
rugam să vă prezentaţi pentru clarificarea situaţiei atât din punct de
vedere fiscal cât şi din punct de
vedere Fond Funciar, în perioada
01.04.2012 - 31.08.2012, la unul
dintre birourile menţionate.

În data de 31 ianuarie
a.c. agenţii Poliţiei Locale
Mioveni
împreună
cu
agenţii Poliţiei Române au
efectuat controale la agenţii
comerciali de pe platoul
Uzinei Dacia Renault, unde
au aplicat mai multe
amenzi conform HCL 121
din 27.10.2011 conform
căreia se sancţionează cu
amendă „ccomercializarea şi
desfacerea de băuturi alco olice şi bere de către
agenţii economici din zona
menţionată” precum şi
„cconsumul de băuturi alco olice şi bere în parcările
de pe Platforma Dacia”. Au

fost scanţionate cu suma
de 1000 lei: SC NYC Center
Magnific SRL, administrator
Udrea Nicolae; SC JUPÂNU
COM. DIVERS CONSTRUCT
SRL, administrator Jupânu
Vasile Doru; SC I.I.JOE, administrator Joe Constantin;
SC SARIMEX SRL, administrator Saru Marin Mugurel
şi SC ARTIS PLOSCA SRL,
administrator Plosca Nicolae, această firmă fiind
sancţionată şi cu suma de
500 de lei pentru nerespectarea
Legii
nr.
12/1990
(neafişarea
preţurilor).

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

