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AANNUUNNŢŢ IIMMPPOORRTTAANNTT!!!!!!
SSCC SSEERRVVIICCIIII EEDDIILLIITTAARREE
PPEENNTTRRUU CCOOMMUUNNIITTAATTEE
MMIIOOVVEENNII SSRRLL ream-
inteşte proprietarilor
din asociaţiile de lo-
catari că sunt obligaţi
să ia măsurile pre-
văzute de art.3 din
Legea nr.230/2007
pentru constituirea în
asociaţii de propri-
etari.  În situaţia în
care nu aţi finalizat de-
mersurile pentru
transformarea în aso-
ciaţie de proprietari şi
obţinerea personal-
ităţii juridice, sau nu
aţi încheiat contracte
indivi-duale pentru
apă-canal şi gunoi, îînn--
cceeppâânndd ccuu ddaattaa ddee 11
iiaannuuaarriiee 22001133 nnuu ssee
vvoorr mmaaii ffuurrnniizzaa aacceessttee
sseerrvviicciiii ccăăttrree aassoocciiaaţţii--
iillee ddee llooccaattaarrii
deoarece contractele
încheiate vor deveni
nule ca urmare a neîn-
deplinirii condiţiilor
legale.

Interviu cu 
NICOLAE TUDOSE,
directorul SC SEDC
- MIOVENi SRL
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CCee iimmppoozziittee şşii ttaaxxee
vvoomm ppllăăttii îînn 22001133??

Extras din HCL nr. 19/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

Impozitele şi taxele
locale stabilite  pentru
anul fiscal  2013 con-
form HCL nr.
19/2012, adoptată în
sedinţa ordinară din
data de 30.08.2012,
nu aduce modificări
faţă de anul 2012,
pentru persoanele fi-
zice cât şi pentru per-
soanele juridice,
înregistrate cu bunuri
impozabile pe raza
oraşului Mioveni.

Pentru persoanele
fizice impozitele şi tax-
ele datorate către
bugetul local al oraşu-
lui Mioveni nu suportă
modificări, astfel că
acestea au rămas la
nivelul cotelor de im-
pozitare din anul
2012.

Prin urmare, impo-
zitul pe clădiri variază
în funcţie de suprafaţa
imobilului precum şi
de zona de am-
plasare, astfel:

�� ppeennttrruu oo ggaarrssoonn--
iieerrăă  iimmppoozziittuull ddaattoorraatt
eessttee îînnttrree 5500 lleeii --7788
lleeii;;

�� ppeennttrruu uunn aappaarrttaa--
mmeenntt  ccuu 22 ccaammeerree
îînnttrree 7766 lleeii -- 112288 lleeii;;

�� ppeennttrruu uunn aappaarrttaa--
mmeenntt ccuu 33 ccaammeerree
îînnttrree 111177 lleeii -- 117700 lleeii;;

�� ppeennttrruu uunn aappaarrttaa--
mmeenntt ccuu 44 ccaammeerree
îînnttrree 115500 lleeii -- 119911 lleeii;;

�� ppeennttrruu ccaasseellee ddiinn
ccaarrttiieerreellee oorraaşşuulluuii
MMiioovveennii ((CCoolliibbaaşşii,,
RRaaccoovviiţţ,, CClluucceerreeaassaa şşii

FFăăggeett)) iimmppoozziittuull ssee
ssttaabbiilleeşşttee îînn ffuunnccttiiee ddee
ssuupprraaffaaţţaa ccoonnssttrruuiittăă
ddeessffăăşşuurraattăă şşii zzoonnaa
ddiinn ccaarree ffaaccee ppaarrttee..

Persoanele fizice
care au în proprietate
două sau mai multe
clădiri datorează un
impozit pe clădiri ma-
jorat după cum
urmează:

�� ccuu 6655%% ppeennttrruu
pprriimmaa ccllăăddiirree îînn aaffaarraa
cceelleeii ddee llaa aaddrreessaa ddee
ddoommiicciilliiuu;;

�� ccuu 115500%% ppeennttrruu
aa ddoouuaa ccllăăddiirree îînn aaffaarraa
cceelleeii ddee llaa aaddrreessaa ddee
ddoommiicciilliiuu;;

�� ccuu 330000%% ppeennttrruu
aa ttrreeiiaa ccllăăddiirree şşii uurrmmăă--
ttooaarreellee îînn aaffaarraa cceelleeii
ddee llaa aaddrreessaa ddee ddoommii--
cciilliiuu..

Pentru mijloacele
de transport înregis-
trate pe raza oraşului
Mioveni atât de per-
soanele fizice cât şi de
persoanele juridice,
impozitele datorate nu
s-au modificat faţă de
anul 2012.

Aceleaşi prevederi
legale rămân în
vigoare şi pentru
terenurile deţinute de
contribuabili, tarifele
rămân neschimbate
faţă de anul 2012,
stabilindu-se în funcţie
de numărul de metri
pătrati de teren, ran-
gul localităţii în care
este amplasat terenul
şi zona şi/sau catego-
ria de folosinţă a

terenului.
În acest sens

aducem la cunoştinţă
persoanelor juridice
care au în proprietate
clădiri situate în oraşul
Mioveni că impozitul
pe clădiri datorat către
bugetul local este de
1,50% aplicată la val-
oarea de inventar în-
registrată în
contabilitatea propri-
etarului clădirii. În
cazul unei clădiri care
nu a fost reevaluată,
cota impozitului pe
clădiri  este stabilit
astfel:

�� 1100%% ppeennttrruu
ccllăăddiirriillee ccaarree nnuu aauu
ffoosstt rreeeevvaalluuaattee îînn uull--
ttiimmiiii 33 aannii aanntteerriioorrii aann--
uulluuii ffiissccaall  ddee rreeffeerriinnţţăă;;

�� 3300%% ppeennttrruu
ccllăăddiirriillee ccaarree nnuu aauu
ffoosstt rreeeevvaalluuaattee îînn uull--
ttiimmiiii 55 aannii aanntteerriioorrii aann--
uulluuii ffiissccaall  ddee rreeffeerriinnţţăă..  

La categoria de fa-
cilităţi fiscale şi redu-
ceri/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:

�� ppeerrssooaannee ccuu
hhaannddiiccaapp ggrraavv şşii aacc--
cceennttuuaatt;;

�� ppeerrssooaannee ccuu
ggrraadduull 11 ddee iinnvvaalliiddii--
ttaattee;;

�� ppeerrssooaanneellee ccaarree

nnuu aauu nniiccii uunn ffeell ddee
vveenniitt;;

�� ppeerrssooaanneellee ccaarree
aauu vveenniittuurrii ccee pprroovviinn îînn
eexxcclluussiivviittaattee ddiinn aajjuuttoorr
ssoocciiaall şşii şşoommaajj;;

�� ppeerrssooaanneellee ccaarree
aauu vveenniittuurrii mmaaii mmiiccii
ddeeccââtt vveenniittuull mmiinniimm
bbrruutt ppee ţţaarrăă aaffeerreenntt
aannuulluuii 22001133;;

�� vveetteerraanniiii ddee
rrăăzzbbooii,, vvăădduuvvee vveett--
eerraannii ddee rrăăzzbbooii
nneerreeccăăssăăttoorriittee,, ssooţţiiee
ddee  vveetteerraann ddee rrăăzzbbooii;;

�� lluuppttaattoorriiii ccaarree aauu
ccoonnttrriibbuuiitt llaa vviiccttoorriiaa
RReevvoolluuţţiieeii RRoommâânnee ddiinn
ddeecceemmbbrriiee 11998899;;

�� ppeerrssooaannee ppeerrssee--
ccuuttaattee ddiinn mmoottiivvee
ppoolliittiiccee ddee ddiiccttaattuurraa
iinnssttaauurraattăă ccuu îînncceeppeerree
ddee llaa 66 mmaarrttiiee 11994455,,
pprreeccuumm şşii cceellee ddeeppoorr--
ttaattee îînn ssttrrăăiinnaattaattee oorrii
ccoonnssttiittuuiittee îînn pprrii--
zzoonniieerrii..

Scutirile/reducerile
de la plata impozitelor
şi taxelor locale se
acordă persoanei re-
spective numai în
baza cererii însoţite de
documentele justifica-
tive, şi cu începere de
la data de 01 a lunii
următoare depunerii
dosarului de scutire.         

În temeiul art. 286
alin. 8, din Legea
571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modi-
ficările şi completările
ulterioare, Consiliul
Local al oraşului
Mioveni acordă scu-

tirea de la plata impo-
zitului pe clădiri sau o
reducere a acestuia
pe o perioadă de  7
ani, cu începere de la
data de întâi ianuarie
a anului fiscal următor
finalizării lucrărilor de
reabilitare, pentru pro-
prietarii aparta-
mentelor din blocurile
de locuinţe şi ai imo-
bilelor care au execu-
tat lucrări de
intervenţie pe cheltu-
iala proprie, pe baza
procesului-verbal de
recepţie la terminarea
lucrărilor, întocmit în
condiţiile legii, prin
care se constată re-
alizarea măsurilor de
intervenţie recoman-
dată de către audi-
torul energetic în
certificatul de perfor-
manţa energetică sau
după caz, în raportul
de audit energetic,
astfel cum este pre-
văzut în Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului
nr. 18/2009 privind
creşterea perfor-
manţei energetice a
blocurilor de locuinţe,
aprobată cu modificări
şi completări prin
Legea nr. 158/2011. 

În temeiul art. 286
alin. 9, din Legea
571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modi-
ficările şi completările
ulterioare, Consiliul
Local al oraşului
Mioveni acordă scu-
tirea de la plata impo-
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zitului pe clădiri /taxei
pe clădiri pe o pe-
rioadă de 5 ani con-
secutivi, cu începere
de la data de întâi ian-
uarie a anului fiscal ur-
mător în care a fost
efectuată recepţia la
terminarea lucrărilor,
pentru proprietarii
care execută lucrări în
conditiile Legii nr.
153/2011 privind mă-
suri de creştere a ca-
lităţii arhitectural-
ambientale a
clădirilor. 

De asemenea,
facem menţiunea că
aceste facilităţi fiscale
nu se acordă con-
tribuabililor, persoane
fizice care înreg-
istrează debite
restante, inclusiv

amenzi.
Termenele de plată

pentru impozitele şi
taxele locale rămân
datele de 31 martie
2013 şi 30 septem-
brie 2013. După
aceste termene se vor
percepe majorări de
întârziere de 2% pe
lună.

Pentru plata inte-
grală până la data de
31 martie 2013 se
acordă bonificaţia de:

�� 1100 %%  ppeennttrruu ppeerr--
ssooaanneellee ffiizziiccee;;

�� 55%%  ppeennttrruu ppeerr--
ssooaanneellee jjuurriiddiiccee..

O altă taxă  pre-
văzută de HCL nr.
19/2012 privind tax-
ele datorate de con-
tribuabili se referă la
comercianţii care

funcţionează sub
codul CAEN 5530 şi
CAEN 5540 astfel:

�� CCAAEENN 55553300--
rreessttaauurraanntt ttaaxxaa eessttee
ddee 11000000 lleeii;;

�� CCAAEENN 55554400--
bbaarruurrii ttaaxxaa eessttee ddee
550000 lleeii..

Taxa pentru
folosirea temporară a
domeniului public este
stabilită în funcţie de
zona în care se desfa-
soară activitatea ast-
fel;

�� ppllaattoouu CCaassaa ddee
CCuullttuurraa 55 lleeii//mmpp//zzii;;

�� bb--dduull DDaacciiaa şşii
aarrtteerreellee ddiinnttrree
bbllooccuurriillee oorraaşşuulluuii
MMiioovveennii 11,,55 lleeii//mmpp//zzii;;

�� ccaarrttiieerr RRaaccoovviiţţaa
şşii CCoolliibbaaşşii 11
lleeuu//mmpp//zzii;;

�� ccaarrttiieerr
CClluucceerreeaassaa şşii FFăăggeett
00,,55 lleeii//mmpp//zzii..

Ca şi taxa  specială
pentru anul fiscal
2013  instituită  atât
pentru persoanele fiz-
ice cât şi pentru per-
sonele  juridice
deţinătoare de imobile
privind deratizarea,
care vine în sprijinul
cetăţeanului vis-a-vis
de protecţia sanitară
pe multiple planuri
astfel:

�� 55 lleeii//aann  ttaaxxaa
ppeerrssooaannee ffiizziiccee;;

�� 1100 lleeii//aann ttaaxxaa
ppeerrssooaannee jjuurriiddiiccee cu
excepţia SC Automo-
bile Dacia şi a colabo-
ratorilor, FCN, SCN,
Penitenciarul Colibaşi.

Facem precizarea

că noile taxe menţion-
ate în HCL nr.
19/2012 vor intra în
vigoare începand cu
data de 01.01.2013.

Pentru mai multe
informaţii şi detalii
privind impozitele şi
taxele locale  vă aştep-
tam la sediul Primăriei
oraşului Mioveni, etaj
1, camera 15, sau pe
situl wwwwww..pprriimmaarrii--
aammiioovveennii..rroo..

NNOOTTĂĂ::
ÎÎNN CCAAZZUULL ÎÎNN CCAARREE

ÎÎNN UURRMMĂĂTTOOAARREEAA PPEE--
RRIIOOAADDĂĂ PPAARRLLAAMMEENN--
TTUULL ŞŞII GGUUVVEERRNNUULL
RROOMMÂÂNNIIEEII VVOORR MMOODDII--
FFIICCAA LLEEGGIISSLLAAŢŢIIAA CCAARREE
RREEGGLLEEMMEENNTTEEAAZZĂĂ TTAAXX--
EELLEE ŞŞII IIMMPPOOZZIITTEELLEE
LLOOCCAALLEE,, VVĂĂ VVOOMM
ÎÎNNŞŞTTIIIINNŢŢAA ÎÎNN CCEELL MMAAII
SSCCUURRTT TTIIMMPP..

CCiinnee şşii ccuumm bbeenneeffiicciiaazzăă ddee
aajjuuttoorruull ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă
CCoonnssiilliiuull LLooccaall MMiioovveennii aa ssttaabbiilliitt îînn şşeeddiinnţţaa ppuubblliiccăă oorrddiinnaarrăă ddiinn
1199 aapprriilliiee 22001122 ccoonnddiiţţiiiillee ddee aaccoorrddaarree aa aajjuuttoorruulluuii ffiinnaanncciiaarr ddee
uurrggeennţţăă..  AAssttffeell,, HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 3366 pprreevveeddee ccăă aajjuuttoorruull  ffiinnaanncciiaarr
ddee uurrggeennţţăă ssee aaccoorrddăă oo ddaattăă ppee aann,, îînn aannuummiittee ccaazzuurrii şşii ssiittuuaaţţiiii..

II.. ppeerrssooaanneelloorr bboollnnaavvee ddee ccaanncceerr
((nneeooppllaassmm)) ddoovveeddiitt ccuu cceerrttiiffiiccaatt mmeeddiiccaall
eelliibbeerraatt ddee mmeeddiiccuull ddee ssppeecciiaalliittaattee,
aflate în următoarele condiţii: � inter-
venţie chirurgicală cu recomandarea
medicului de specialitate; � deplasare
pentru control medical cu recoman-
darea medicului de specialitate; 

IIII.. ppeerrssooaanneelloorr ddiiaaggnnoossttiiccaattee ccuu bboollii
ggrraavvee aaffllaattee îînn ssiittuuaaţţiiaa îînn ccaarree ttrreebbuuiiee ssăă
ssuuppoorrttee oo iinntteerrvveennţţiiee cchhiirruurrggiiccaallăă ccuu rree--
ccoommaannddaarreeaa mmeeddiiccuulluuii ddee ssppeecciiaalliittaattee;

IIIIII.. ffaammiilliiiilloorr ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii
ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonnccuubbiinnăă ccaarree aauu îînn îînn--
ttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 33 ccooppiiii, aflate în ur-
mătoarele situaţii: � internarea unui
membru de familie, dovedită cu trimitere
eliberată de medicul de specialitate; �
începerea anului şcolar, de către un
mebru al familiei; � condiţii improprii de
locuit, datorate de lipsa instalaţiei de en-
ergie electrică, gaze naturale şi a insta-
laţiei de apă; � efectuarea navetei de
către un membru de familie pe ruta in-
terurbană;

IIVV.. ffaammiilliiiilloorr ccuu îînnttrreeţţiinnăăttoorr uunniicc
((ppeerrssooaannăă ddiivvoorrţţaattăă,, vvăădduuvvăă,, nneeccăăssăă--
ttoorriittăă,, ssooţţ//ssooţţiiee aarreessttaatt ((ăă)))) ccaarree aauu îînn îînn--
ttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiiii , aflate în
următoarele situaţii: � internarea unui
membru de familie, dovedită cu trimitere
eliberată de medicul de specialitate; �
începerea anului şcolar, de către un
membru al familiei; � condiţii improprii
de locuit, datorate de lipsa instalaţiei de
energie electrică, gaze naturale şi a in-
stalaţiei de apă; � efectuarea navetei de
către un membru de familie pe ruta in-
terurbană;

VV.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa aallee
ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddeeffiinniittiivv ddee
îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii îînn ppllaassaammeenntt,,
aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ffaammiilliiii ccoommpplleemmeennttaarree
((ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonn--
ccuubbiinnăă)) ccaarree aauu îînn îînnggrriijjiirree mmaaii mmuulltt ddee
22 ccooppiiii, aflate în următoarele condiţii: �
internarea unui membru de familie,
dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � începerea an-
ului şcolar, de către un membru al fami-

liei; � condiţii improprii de locuit, da-
torate de lipsa instalaţiei de energie
electrică, gaze naturale şi a instalaţiei
de apă; � efectuarea navetei de către
un membru de familie pe ruta interur-
bană;

VVII.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa
aallee ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddeeffiinniittiivv
ddee îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii îînn ppllaassaa--
mmeenntt,, aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ccaarree aauu îînn îînn--
ttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiiii mmiinnoorrii,
aflate în următoarele situaţii: �in-
ternarea unui membru de familie,
dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � începerea
anului şcolar, de către un membru al
familiei; � condiţii improprii de locuit,
datorate de lipsa instalaţiei de energie
electrică, gaze naturale şi a instalaţiei
de apă; � efectuarea navetei de către
un membru de familie pe ruta interur-
bană;

Ajutorul financiar de urgenţă se
acordă în cazurile de mai sus dacă ven-
itul mediu pe membru de familie nu de-
păşeşte 337700 lleeii. Limitele de acordare a
ajutorului de urgenţă se situează între
550000 –– 33000000 lleeii. Cuantumul ajutorului
financiar de urgenţă se propune de
către membrii comisiei de stabilire a
ajutorului de urgenţă, constituită prin
dispoziţia nr. 1500/05.03.2007 a Pri-
marului oraşului Mioveni în baza an-
chetei sociale întocmită de personalul
de specialitate. Plata ajutorului finan-
ciar de urgenţă se face prin dispoziţie a
primarului.



CCOOMMUUNNIICCAATT DDEE PPRREESSĂĂ
RReeaabbiilliittaarreeaa,, MMooddeerrnniizzaarreeaa şşii DDoottaarreeaa CCaannttiinneeii SSoocciiaallee ddiinn oorraaşşuull
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Unitatea administrativ –
teritorială Oraşul Mioveni
anunţă că lucrările la cele
două obiective se des-
făşoară conform graficului
de execuţie a lucrărilor din
cadrul  proiectului „RReeaabbii--
lliittaarreeaa,, MMooddeerrnniizzaarreeaa şşii
DDoottaarreeaa CCaannttiinneeii SSoocciiaallee
ddiinn oorraaşşuull MMiioovveennii şşii aa
CCeennttrruulluuii ddee SSpprriijjiinn llaa
DDoommiicciilliiuu ppeennttrruu ppeerr--
ssooaannee vvâârrssttnniiccee,, MMiioovveennii,,
jjuuddeeţţuull AArrggeeşş” proiect fi-
nanţat  din PPrrooggrraammuull OOpp--
eerraaţţiioonnaall RReeggiioonnaall
22000077--22001133,, AAxxaa pprriioorriittaarrăă
33 –– ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa iinnffrraa--
ssttrruuccttuurriiii ssoocciiaallee DDoommee--
nniiuull mmaajjoorr ddee iinntteerrvveennţţiiee
33..22 –– RReeaabbiilliittaarreeaa //mmoo--
ddeerrnniizzaarreeaa// ddeezzvvoollttaarreeaa şşii
eecchhiippaarreeaa iinnffrraassttrruuccttuurriiii
sseerrvviicciiiilloorr ssoocciiaallee.  A fost
predat amplasamentul şi
au fost montate panourile
temporare la ambele lo-
caţii.

Beneficiarul acestui
proiect este Unitatea ad-

ministrativ – teritorială
Oraşul Mioveni.

Autoritatea de Manage-
ment: Ministerul Dez-
voltării Regionale şi
Turismului.

Organismul Intermediar:
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia.

CCoonnttrraaccttuull ddee ffiinnaannţţaarree
nneerraammbbuurrssaabbiillăă nnrr.. 22113366//
1188..0088..22001111..

DDuurraattaa ddee iimmpplleemmeennttaarree
aa pprrooiieeccttuulluuii eessttee ddee 1155
lluunnii..

VVaallooaarreeaa pprrooiieeccttuulluuii::
11..773399..228833,,1166 lleeii..

VVaallooaarreeaa eelliiggiibbiillăă nneerraamm--
bbuurrssaabbiillăă ddiinn FF..EE..DD..RR::
11..115555..773344,,8800 lleeii.

Obiectivul proiectului
este îl constituie creşterea
calităţii serviciilor de asis-
tenţă socială din oraşul
Mioveni, prin  îm-
bunătăţirea infrastructurii
sociale din localitate,
micşorând astfel riscul ex-
cluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile.

Grupul ţintă îl reprezintă
grupurile vulnerabile din
oraşul Mioveni.

Rezultatele proiectului:
2 centre sociale reabili-
tate/modernizate/dotate,
536 de persoane care
beneficiază de infrastruc-
tura reabilitată/modern-
izată/dotată,  creşterea
eficienţei energetice cu
30 %, creşterea cu 30 % a
gradului de acces la ser-
viciile sociale oferite în
cele 2 centre,  creşterea
numărului de persoane
care beneficiază de infra-
structura reabilitată/mo-
dernizată /dotată cu 20
%, 3 anunţuri de presă, 2
comunicate de presă,
1.500 broşuri de infor-
mare, 2 panouri tempo-
rare şi 2 plăci
permanente, 1.200 de pli-
ante, 8 ştiri de informare
prin intermediul posturilor
de televiziune locale,
secţiune specifică  de in-
formare pe site-ul Consili-

ului Local Mioveni. 
Mai multe detalii despre

implementarea acestui
proiect puteţi obţine de pe
site-ul www.primari-
amioveni.ro sau de la
sediul Primăriei oraşului
Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1,
localitate Mioveni, cod
115400,  tel:
0348/455444,  fax :
0248/260500, e-mail:
primariamioveni@primari-
amioveni.ro , persoana de
contact Iulia Iordache –
manager proiect, telefon:
0730.444.756, e-mail:
iulia.jordan@yahoo.com  

Informaţii detaliate de-
spre proiect pe site-ul
primăriei oraşului Mioveni:
www.primariamioveni.ro

Notă:
Conţinutul acestui material

nu reprezintă în mod obliga-
toriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului
României. 

Duminică 2 septembrie
2012, la Goleşti, a avut loc
întâlnirea Fiilor Argeşului şi
Muscelului, ediţia a VI-a, în
cadrul Sărbătorilor Argeşu-
lui şi Muscelului. Cu
această ocazie a fost lansat
volumul al V-lea al Catalogu-
lui Fiilor Argeşului şi
Muscelului. Momentul prin-
cipal va fi ceremonia de
acordare a titlurilor de
Fiu/Fiică şi Cetăţean de
Onoare al judeţului Argeş

personalităţilor din domeni-
ile Educaţie, Sănătate şi
Cercetare.
Iata nominalizările pentru
Fiii Argeşului şi Muscelului
propuşi de Mioveni:
Domeniul Educaţie:
1. prof. Boteanu Vasile
2. prof. Cojocaru Georgeta
3. prof. Gorcinski Mariana
4. prof. Ivaşcu Olimpia
5. prof. Pufu Elena
6. prof. Tulei Sofia
7. prof. Soare Radu

8. prof. Zafiu Doina
9. prof. Zgreabăn Ion
10. prof. Savu Maria
11. prof. Cârlănaru Mariana
12. Prof. Stoica Petre
Domeniul Sănătate:
1. dr. Geana Mihail
2. dr. Moraru Vasile
3. dr. Stancu Anişoara
4. dr. Ionescu Elena
5. Ion Burnei
Domeniul cercetare:
Cetăţeni de onoare
1. dr. Ing. Şerban Valeca
2. dr. Ing. Galeriu Constan-
tin
Prof. Năstase Constantin a
primit cea mai înaltă dis-
tincţie: CETĂŢEAN DE
ONOARE.

PPeerrssoonnaalliittăăţţii ddiinn MMiioovveennii ccaarree
aauu pprriimmiitt ddiissttiinnccţţiiaa ddee FFiiii//FFiiiiccee
aaii//aallee AArrggeeşşuulluuii şşii MMuusscceelluulluuii
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În judeţul Argeş
sunt nu mai puţin de
15.000 de persoane
care, deşi au vârsta
necesară întocmirii
unui buletin de iden-
titate, nu beneficiază
de acesta. Mai exact,
subprefectul judeţu-
lui Argeş, Gheorghe
Marin, a explicat că
vorbim de două cate-
gorii de persoane: fie
au îndeplinit vârsta
de 18 ani şi nu au
mers sã îşi scoatã
buletinul, fie sunt
persoane cãrora le-a
expirat buletinul şi nu
au mai mers sã îşi
scoatã un nou
buletin. "După pă-
rerea mea, cei mai
mulţi dintre cei care
nu au venit sã îşi reîn-
noiască buletinul
sunt persoane care
cel mai probabil sunt
plecate în străină-
tate, deoarece ştim
foarte bine că îţi tre-
buie buletinul în
România oriunde ai
merge şi nu ai putea
sta fără acest act de
identitate", a declarat
Gheorghe Marin, sub-
prefectul de Argeş. 

AAcceeaassttăă ssiittuuaaţţiieeAAcceeaassttăă ssiittuuaaţţiiee
eessttee îînnttââllnniittăă şşii îînneessttee îînnttââllnniittăă şşii îînn
oorraaşşuull MMiioovveennii..oorraaşşuull MMiioovveennii..
AAiiccii ,, nnuummăărruull ppeerrAAiiccii,, nnuummăărruull ppeerr----
ssooaanneelloorr ccaarree nnuussooaanneelloorr ccaarree nnuu
aauu aaccttee ddee iiddeennttiiaauu aaccttee ddee iiddeennttii ----
ttaattee ddeeppăăşşeeşştteettaattee ddeeppăăşşeeşşttee
550000..550000..

CARTEA DE 
IDENTITATE

Din când în când
avem parte de mo-

mente neplăcute: fie
ne pierdem portofelul
plin cu acte, fie
cineva ne-a prins pe
picior greşit şi ne-a
lăsat fără ele.

Astfel, putem
ajunge în ipostaza de
a fi nevoiţi să ne
facem un nou act de
identitate înlocuind
pe cel pierdut sau
furat.

Este important să
ştii că nu trebuie sã
depăşesti termenul
de 15 zile de la mo-
mentul pierderii ori
furtului actului de
identitate, până să
soliciţi autorităţilor un
nou act. Altfel, eşti
pasibil de o aammeennddããaammeennddãã
îînnttrree 4400 şşii 8800 lleeiiîînnttrree 4400 şşii 8800 lleeii în
acest moment.

În termen de 15
zile de la pierderea
actului de identitate,
cetăţeanul este
obligat să solicite
eliberarea unei noi
cărţi de identitate.

Furtul actului de
identitate trebuie
reclamat la unitatea

de poliţie pe raza
cãreia s-a produs
fapta, în termen de
24 de ore de la con-
statare!!!

În termen de 15
zile de la constatarea
lipsei actului de iden-
titate, cetăţeanul
este obligat să so-
licite eliberarea unei
noi cărţi de identi-
tate.

Cetăţenii care nu
solicitã eliberarea
unui nou act de iden-
titate, în termenul
legal de 15 zile - vor fi
sancţionaţi cu
aammeennddăă ccuupprriinnssăăaammeennddăă ccuupprriinnssăă
îînnttrree 4400 şşii 8800 lleeiiîînnttrree 4400 şşii 8800 lleeii.
CARTEA DE 
IDENTITATE 
PROVIZORIE

� se eliberează
atunci când per-
soana fizicã nu
posedă toate docu-
mentele necesare
eliberării cărţii de
identitate şi în cazul
cetăţenilor români cu
domiciliul în străină-
tate, care locuiesc

temporar în România.
� pentru cartea de

identitate provizorie,
termenul de valabili-
tate se stabileşte de
serviciul public comu-
nitar de evidenţă a
persoanelor şi nu
poate fi mai mic de
30 zile sau mai mare
de 1 an.
CEREREA PENTRU 
ELIBERAREA 
ACTULUI DE 
IDENTITATE

Cererea se obţine
de la agentul de or-
dine aflat la intrarea
în sediul Biroului de
Evidenţă a Per-
soanelor;

Cererea pentru
eliberarea actului de
identitate se com-
pletează de solicitant
la rubricile prevăzute
pe faţa acesteia.
Cum depun 
cererea, cum ridic
actul de identitate

Cererile pentru
eliberarea actelor de
identitate se depun
personal.

Documentele cu
care se face dovada
numelui, prenumelui,
cetãţeniei şi a domi-
ciliului, necesare
eliberării actului de
identitate, se prezintă
în original şi foto-
copie. 

Cărţile de identi-
tate se eliberează tit-
ularilor. În situaţia în
care reprezentantul
legal al unei per-
soane fizice solicită,
în numele acesteia,
ridicarea actului de
identitate, sunt nece-
sare documentele cu
care face dovada
identităţii şi a calităţii
de împuternicit care îl
îndreptăţeşte la
această cerere. Infor-
maţii suplimentare
la: Serviciul Public
Comunitar Local de
Evidenta a Populaţiei
Mioveni: Sediul:
Cartier Mioveni,  B-
dul Dacia.  Tel: 0348
/ 455000.

1155000000 DDEE AARRGGEEŞŞEENNII,, FFÃÃRRÃÃ BBUULLEETTIINN DDEE
IIDDEENNTTIITTAATTEE DDEEŞŞII AAUU VVÂÂRRSSTTAA NNEECCEESSAARRĂĂ
Peste 500 de miovenari sunt şi ei în această situaţie

Poliţia Locală
Mioveni tel/fax:
0348/445855;

NON-STOP
Ofiţer de serviciu 
Primăria Mioveni 

tel/fax:
0348/455999; 

NON-STOP
Primăria Mioveni

telefon:
0348/450000;
0348/455444; 

Primăria Mioveni 
tel/fax:

0248/260500;

TELEFO
A

N
E

U
TILE
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Fondatorul SMURD în România şi Ministrul Sănătăţii, au participat  la simpozionul:

ACTUALITĂŢI ÎN URGENŢE
MEDICO-CHIRURGICALE

Conducerea minis-
terului Sănătăţii, prin
ministrul Vasile Cepoi
şi subsecretarul de
stat şi fondatorul
SMURD, Raed Arafat,
a fost prezentă, în pe-
rioada 31.08 -
01.09.2012 în Argeş,
pentru a participa la
Mioveni, la sim-
pozionul medical “Ac-
tualităţi în urgenţe
medico-chirurgicale”.
Acest eveniment, a
avut drept organizatori
Primăria oraşului
Mioveni, Consiliului
Judeţan Argeş,  Acade-
mia Oamenilor de Şti-
inţă din România şi
Colegiul Medicilor din
Argeş. Personalităţi de
marcă ale lumii med-
icale, administraţia lo-
cală şi specialiştii din
domeniu au participat
la eveniment.  

VViizziittăă llaa SSppiittaalluull
JJuuddeeţţeeaann şşii SSppiittaalluull

RRaaccoovviiţţaa
Evident, preşedin-

tele CJ Argeş Constan-
tin Nicolescu şi
primarul Ion
Georgescu au profitat
de moment, încercând
să obţină şi rezulate
concrete, în sprijinul
actului medical din

judeţ. La vizita de la
Judeţean, oficialităţile
au fost impresionate
de noua secţie UPU şi
unde s-a stabilit ame-
najarea unui heliport.
Spitalul Judetean ar
urma sa fie deservit,
24 din 24, daca heli-
portul va fi autorizat si
pentru aterizări noc-
turne, de 2 elicoptere:
unul de la Craiova şi
unul de la Bucureşti.
LLaa MMiioovveennii,, ssppiittaalluull

nnoouu vvaa ddeesseerrvvii
8855..000000 ddee ppeerrssooaannee

La Spitalul Racov-
iţa, delegaţia a vizitat
spitalul, dar şi locul
unde urmează să fie
construit viitorul spital,
ultramodern, de 35
milioane euro, care ar
urma să deservească
cei 85.000 de oameni
din zona Mioveniului,
şi locuitorii oraşului
unde funcţionează ICN
şi Dacia. Şi la Mioveni
va fi amenajat un heli-
port, foarte probabil
chiar pe acoperişul vi-
itorului spital, dacă nu
autorităţile identi-
ficând deja un spaţiu
lângă spital (Fabrica
de pâine şi Şcoala
Racoviţa).

Evident că Raed

Arafat a ţinut să vadă
şi ISU Mioveni. Pri-
marul Ion Georgescu a
cerut suplimentarea
ambulanţelor, dar sub-
secretarul de stat a ex-
plicat că şi în Argeş,
după modelul unora
dintre judeţe, va
funcţiona un sistem
de intervenţii în care
pe lângă ambulanţe
să intervină, la nevoie
şi salvările SMURD.
Acest lucru este posi-
bil şi în prezent, dar
din cauza necorelării,
apar sincope. Chiar şi
aşa, în afară de cele 2
ambulanţe din oraş,
SMURD intervine de
aproape 4 ori pe zi.
Raed Arafat a cerut şi
o mai bună redis-
tribuire a celor peste
20 de ambulanţe noi
primite în judeţ. De al-
tfel, de la ISU, coloana
oficială a mers la Am-
bulanţa Mioveni, în in-
specţie. Ulterior,
conducerea ministeru-
lui sănătăţii a partici-
pat la simpozionul de
la Casa Sindicatelor,
acolo unde au fost
prezentate beneficiile
sistemului ultramod-
ern de telemedicină -
în care Mioveniul este
deja parte - şi au fost
dezbătute aspecte ale
noii legi a sănătăţii. De
la probleme salariale,
până la organizare şi
serviciile medicale
pentru cetăţeni, cei
din sală au fost curioşi
să afle răspunsuri de
la oficialii de la Bu-
cureşti. 

Cu ce se alege însă
judeţul din acest
eveniment? Mai întâi,
cu un viitor heliport şi

două ambulanţe.
Apoi, cu posibilitatea
modificării legii achiz-
iţiilor, care a întârziat
începerea lucrărilor la
viitorul spital de la
Mioveni cu aproxima-
tiv doi ani. Primarul
Ion Georgescu a
promis că, atunci când
va turna fundaţia, va
urma sfatul ministrului
Cepoi şi va începe să
angajeze deja per-
sonal medical.

În fine, aşa cum a
menţionat şi preşedin-
tele CJ Argeş, Constan-
tin Nicolescu, "Prin
vizita conducerii minis-
terului, au fost culese
date concrete de pe
teren. Pentru noi, este
avantajul că vom primi
sprijin de la minister
mai rapid. În plus, au
fost dezbătute aspecte

ale legii sănătăţii,
ceea ce fostul guvern
nu a dorit să facă". 

AArraaffaatt aa aapprreecciiaatt
iimmpplliiccaarreeaa 

aauuttoorriittăăţţiilloorr llooccaallee
Doctorul Raed

Arafat, creatorul singu-
rului sistem public
funcţional cu adevărat
în ţară a apreciat că,
organizatoric, de la ul-
tima sa vizită în judeţ,
cel puţin din punct de
vedere organizatoric,
lucrurile s-au schimbat
în bine: "La Mioveni,
echipajul SMURD este
folosit mai mult, com-
partimetul UPU
funcţionează, sistemul
de telemedicină la fel.
Poate personalul de
pe ambulanţă mai tre-
buie suplimentat în
anumite intervale
orare. La Piteşti am
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văzut Urgenţa cu totul
nouă, cu spaţii absolut
adecvate şi necesare.
La Mioveni sunt 3
maşini de salavare
achiziţionate după
2007 şi o maşină de
transport. Lumea
spune mereu că vrea
în plus, dar compara-
tiv cu ce a fost în tre-
cut, stăm mai bine".
Raed Arafat a precizat,
în privinţa posibilităţii
ca Argeşul să aibă pro-
priul elicopter, că nu
achiziţia costă cel mai
mult, ci costurile în-
treţinerii şi funcţionării
unui elicopter de sal-
vare. Doar asigurarea
anuală costă 1 sfert
de milion de euro.
Acesta este motivul
pentru care ministerul
dezvoltă un program
regional şi naţional.
Până în 2014, susţine
Arafat, 8 elicoptere vor
fi gata să intervină.    

Primarul Ion
Georgescu a insistat

pe nevoia modificării
ordonanţei 34 care re-
glementează achiziţi-
ile publice. "Dacă nu
erau aceste probleme,
cu contestaţiile, astăzi
dl ministru vizita con-
strucţia în sine. Este a
treia oară când
repetăm licitaţia. Am
avut 27 de firme con-
curente şi a contestat
una situată pe poziţia
24. Este nevoie să se
impună măcar ca o
firmă care vrea să
conteste să plătească.
De doi ani stăm numai
în licitaţii. Când voi
turna fundaţia, voi an-
gaja personal", a
menţionat Ion
Georgescu.   

ŞŞaannssăă ppeennttrruu ssppii--
ttaalluull ddee llaa CCăălliinneeşşttii

Delegaţia oficială a
vizitat şi spitalul Că-
lineşti pentru a se sta-
bili dacă va putea fi
redeschis ca spital de
sine stătător. Constan-

tin Nicolescu a apre-
ciat şi faptul că prin
discuţiile purtate, se
poate creiona o strate-
gie judeţeană, region-
ală şi naţională în
domeniul medical. Cu
privire la spitalele în-
chise, ministrul Vasile
Cepoi a menţionat că
acolo unde sunt
condiţii şi există nece-
sitate, spitalele în-
chise de guvernul Boc
vor fi redeschise. Cele

care nu se vor încadra
în criteriile stabilite vor
fi redeschise ca centre
medicale multi-
funcţionale. Cât
priveşte construcţia vi-
itorului spital de la
Mioveni, ministrul a
menţionat că este cât
se poate de utilă,
rămânând doar să fie
corelat la sistemul in-
tegrat de la nivel
naţional, altfel spus,
să nu ofere fix servici-

ile de la Judeţean în
afară de cele obliga-
torii. 

În altă ordine de
idei, senatorul Şerban
Valeca, aflat în con-
ducerea ICN, i-a trans-
mis ministrului că la
Mioveni există posibili-
tatea, dacă s-ar intro-
duce o linie de
producţie industrială,
de producere de izo-
topi care să poată fi
folosiţi în medicină.

Câteva date generale despre noul spital orăşenesc

Viitoarea clădire a noului
spital se va amplasa în
incinta actualului Spital

Orăşenesc Sfântul Spiridon
Mioveni, pe terenul propri-
etate a Consiliului Local
Mioveni, respectiv pe Bulevar-
dul Dacia nr 131 A.
Tema generală este con-
strucţia unui nou spital oraşe-
nesc cu 171 de paturi
spitalizare continuă, ce
urmează să deservească un
număr de 34.000 de locuitori
ai oraşului Mioveni cât şi
locuitorii din cele aproximativ
16 localităţi din jurul oraşului,
pentru care actualul spital
reprezintă cea mai apropiată
unitate medicală la serviciile
căreia pot apela în caz de ur-
genţă.
Zona MIOVENI: 85.000 locuitori
Platforma industrială DACIA:
20.000 angajaţi
Platforma Combustibili Nu-
cleari: 3.000 angajaţi

SSPPIITTAALLUULL OORRĂĂŞŞEENNEESSCC
SSFFÂÂNNTTUULL SSPPIIRRIIDDOONN VVAA
AAVVEEAA UURRMMĂĂTTOOAARREELLEE

SSEECCŢŢIIII ::
COMPARTIMENT 
PRIMIRI URGENŢE (CPU)
În noul spital se va crea un
compartiment modern de
primiri urgenţe cu 5 paturi
ce va asigura urgenţele
medico-chirurgicale până
la gradul 3-4, într-un
spaţiu proiectat cu circuite
funcţionale proprii şi facil-
ităţi acces la secţiile spi-
talului în scopul aplicării
imediate a unor trata-
mente de urgenţă şi/sau
instituirea imediată a
manevrelor de reanimare
capitale pentru salvarea
bolnavilor critici.
CPU va fi configurat pe
modelul celui de la Spi-
talul de Urgenţe Floreasca
din Bucureşti, astfel încat
să poată permite re-
alizarea actului medical de
urgenţă la standarde
înalte, pentru a putea
răspunde corespunzător
solicitărilor în regim de ur-
genţă.

CPU va fi dotat  cu
aparatură medicală de ul-
timă tehnică şi personal
calificat, astfel încat să
poată răspunde cu promp-
titudine urgenţelor, fără să
mai fie necesară trans-
portarea pacienţilor către
alte spitale decât în cazuri
foarte grave către spitale
de specialitate, reducând
astfel riscurile ce pot
aparea.
Din punct de vedere
funcţional, vor fi prevăzute:
�Spaţiu de triaj al pa-
cienţilor, cu acces direct al
ambulantelor;
�Spaţiu reanimare – 2
paturi;
�Izolator pentru cazuri
contagioase – 1 pat;
�Două Săli de intervenţii
minore, pentru cazurile
mai uşoare, care nu nece-
sită intervenţii chirurgicale
complexe şi nici spi-
talizare;
�Spaţiu pentru evaluarea
urgenţelor, dotat core-
spunzător – 3 paturi;
�Spaţiu pentru obser-
vaţie, pentru monitorizarea

pacientilor – 7 paturi;
�Sala gipsare;
�Birou de informaţii;
�Sala de aşteptare pen-
tru aparţinători;
�Spaţiu pentru deconta-
minare, pentru urgenţele
cu risc de contaminare
(chimice, nucleare, samd);
�Anexe administrative
(vestiar personal, grupuri
sanitare, camera asis-
tente);
�De asemenea, se
prevede legatura facilă cu
compartimentul de imag-
istică şi acces imediat
către celelate secţii de spi-
talizare şi Bloc Operator.
SECŢIE DE CHIRURGIE:
18 PATURI
SECTIE ATI (Anestezie şi
Terapie intensivă): 9 paturi
SECŢIE PEDIATRIE: 36
PATURI
•Pediatrie 0-3 ani: 16 pa-
turi
•Pediatrie 3-6 ani: 10 pa-
turi
•Pediatrie 6-14 ani: 10
paturi
SECTIE OBSTETRICĂ -

GINECOLOGIE ŞI
NEONATOLOGIE
•Compartiment ginecolo-
gie: 10 paturi
•Compartiment obstet-
rică: 11 paturi
•Compartiment neona-
tologie
SECŢIE MEDICALĂ: 50
PATURI
•Medicină internă: 32 pa-
turi
•Compartiment gastroen-
terologie: 8 paturi
•Compartiment neurolo-
gie: 10 paturi
COMPARTIMENT 
CARDIOLOGIE: 10 paturi
COMPARTIMENT 
CARDIOLOGIE INTER-
VENŢIONALĂ: 10 paturi

De asemenea, în structura
spitalului vor funcţiona ur-
mătoarele:
•laborator explorări
funcţionale;
•labotaror anatomie pa-
tologică;
•compartiment de pre-
venire şi control a infecţi-
ilor nosocomiale;
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11.. SSttiimmaattee ddoommnnuullee
NNiiccoollaaee TTuuddoossee,, ccuumm
ssttăă MMiioovveenniiuull îînn pprriivviinnţţaa
ccaa--lliittăăţţiiii aappeeii ppoottaabbiillee îînn
ccoommppaarraaţţiiee ccuu aallttee
oorraaşşee??
Calitatea apei în oraşul
Mioveni este o preocupare
permanentă a serviciului pe
care îl conduc. La intervale
regulate de timp prelevăm
mostre din care sunt efectu-
ate analize de către Labora-
torul de Diagnostic şi
Investigare în Sănătate Pub-
lică din cadrul DSP Argeş.
Analizele microbiologice pe
care le efectuăm urmăresc
în principal urmãtorii para-
metrii: bacterii coliforme, es-
cherichia coli, enterococi
intestinali, clostridium per-
fringens, număr de colonii la
220/ml, număr de colonii la
370/ml.
Prelevarea mostrelor pentru
analize se face de la toate
fântânile de adâncime de pe
raza oraşului Mioveni cât şi
de la rezervoarele de apă din

Racoviţa. 
Aşa cum rezultă din bule-
tinul de analiză, parametrii
microbiologici se încadrează
în valoarea admisă de legis-
laţia în vigoare.
22.. CCuumm aaţţii rreeuuşşiitt ssăă
ttrraannssffoorrmmaaţţii SSCC SSeerrvviicciiii
EEddiilliittaarree ppeennttrruu CCoommuunnii--
ttaattee MMiioovveennii SSRRLL,, îînnttrr--oo
iinnssttiittuuţţiiee rreennttaabbiillăă??
Societatea nu ar fi devenit
profitabilă dacă echipa man-
agerială cât şi angajaţii nu ar
fi depus eforturi în schim-
barea mentalităţii de lucru,
având în vedere că noi sun-
tem o societate furnizoare de
utilităţi publice, atât către
cetăţenii oraşului cât şi către
autoritatea locală. De
asemenea, printr-o ges-
tionare eficientã a cheltu-
ielilor şi prin extinderea
permanentă a domeniului
nostru de activitate am
reuşit să facem din soci-
etatea noastră una prof-
itabilă.
Evident că mai sunt anumite
lucruri de îndreptat şi activi-
tatea nu se ridică în totalitate
la parametrii doriţi de noi,
dar sperăm că după imple-
mentarea ultimelor proce-
duri şi instrucţiuni de lucru
să avem un nivel ridicat de
responsabilitate al fiecărui
salariat.
33.. ÎÎnncceeppâânndd ccuu ddaattaa ddee
11 iiaannuuaarriiee 22001133 nnuu ssee
vvoorr mmaaii ffuurrnniizzaa sseerrvviicciiii
ddee ccăăttrree ssoocciieettaatteeaa ddvvss..
ccããttrree aassoocciiaaţţiiiillee ddee lloo--
ccaattaarrii ccaarree nnuu ss--aauu  ccoonn--
ssttiittuuiitt îînn aassoocciiaaţţiiii ddee
pprroopprriieettaarrii.. CCee nnee ppuutteeţţii

ssppuunnee ddeesspprree aacceessttăă
mmaassuurrăă?? 
Începând cu data de 1 ian-
uarie 2013 se va sista fur-
mizarea utilităţilor publice la
un numãr de 44 de asociaţii
de locatari care nu au fost
transformate în asociaţii de
proprietari. Se cunoaşte fap-
tul cã obligativitatea în trans-
formare de asociaţie de
proprietari le revenea aces-
tora încă din anul 2007,
unele asociaţii de locatari nu
s-au putut transforma din
cauza faptului că acu-
mulează debite mari, gener-
ate în unele cazuri de
neglijenţă în gestiune a ad-
ministratorilor. Când spun
neglijenţă am în vedere fap-
tul că administratorii în
cauză au încasat sume de
bani pe care nu le-au depus
către furnizorul de utilităţi.
Din păcate, unii cetăţeni
care sunt buni platnici sunt
nevoiţi sã suporte acelaşi
tratament cu cei care au
debite restante. Pentru a
evita astfel de situaţii neplă-
cute rugăm cetăţenii cu plata
la zi (în situaţia mai sus
prezentată) să se prezinte la
sediul SC SEDC Mioveni din
strada Livezilor, nr. 1, în ve-
derea întocmirii contractului
individual de prestări servicii
sau să solicite informaţii la
numãrul de telefon:
0348.445.885.
44.. CCee pprrooiieeccttee uurrmmeeaazzăă
ssăă ddeerruullaaţţii îînn vviiiittoorruull
aapprrooppiiaatt??
Proiectele de viitor ale SC
SEDC Mioveni sunt nu-
meroase, dar m-aş rezuma

în momentul de faţă numai
la câteva pe care le consider
de importanţă majorã. Dorim
rezolvarea problemei nă-
molului eliminat de staţia de
epurare din cartierul Co-
libaşi, nămol care ne
creează probleme atât nouă
cât mai ales cetăţenilor din
zonã din cauza mirosului ne-
plăcut. În acest sens, cu spri-
jinul Consiliului Local
Mioveni avem în vedere con-
struirea unui incinerator cu
scopul de a rezulta din acest
nămol, pământ fertil ce va
putea fi folosit ca şi în-
grăşământ agricol. Un alt
obiectiv important pentru so-
cietatea noastrã îl constituie
achiziţia unui echipament de
supraveghere video a cana-
lizării oraşului. Prin acesta se
va oferi posibilitatea de a
vizualiza exact zona care
creează probleme anga-
jaţilor noştri pentru a putea
interveni punctual fără a mai
fi nevoiţi sã deteriorăm infra-
structura oraşului pe tron-
soane mari.
Tot pe lista obiectivelor se
situează şi construirea unor
staţii de repompare a apei
potabile în vederea creşterii
presiunii apei la gospodăriile
cetăţenilor situaţi în anumite
zone înalte ale oraşului. În
perioada imediat următoare
o astfel de construcţie se va
realiza pe strada Soldat
Alexandru Costescu şi
Bugeac, urmând ca în
funcţie de randamentul
acestor staţii şi alte zone din
oraş să beneficieze de
această măsură.

NICOLAE TUDOSE
Directorul
SC SEDC - MIOVENI SRL

Interviu cu NICOLAE TUDOSE, directorul SC SEDC - MIOVENi SRL:
““PPÂÂNNĂĂ LLAA 11..0011..22001133 AASSOOCCIIAAŢŢIIIILLEE DDEE 
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PPRROOPPRRIIEETTAARRII,, AALLTTFFEELL RRIISSCCĂĂ SSIISSTTAARREEAA UUTTIILLIITTĂĂŢŢIILLOORR””

CONTACT: Mioveni,
str. Tudor Muşatescu, bl. V2B, 
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Centrului Cultural Mioveni 
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