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Dragi locuitori ai oraşului
Mioveni,

Am traversat un an greu, care a fost dificil atât pentru cetăţeni cât şi pentru cei din
administraţia locală. În ciuda greutăţilor,
am încercat să îndeplinim ceea ce ne-am
propus. Mai mult, în anul ce l-am încheiat,
am demarat pentru anul 2013 o serie de
proiecte de anvergură ce vor schimba în
bine viaţa şi aspectul oraşului nostru nostru.
Am speranţa că şi în anul 2013 veţi fi
alături de administraţia publică locală aşa
cum ati fost şi până acum. Doar împreună

putem să realizăm ceea ce ne-am propus.
Vă mulţumesc pentru susţinerea
necondiţionată, întelegerea de care aţi dat
dovadă şi pentru soluţiile prezentate de dvs.
pentru rezolvarea diferitelor probleme ivite.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Ţin să vă asigur că voi continua să urmăresc problemele dumneavoastră şi să fac
tot ceea ce depinde de mine şi de instituţia
pe care o conduc pentru soluţionarea acestora.
Cu respect,
Primarul dumneavoastră
Ion GEORGESCU

S-a deschis bazinul
didactic de înot!!!
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BILANŢ POZITIV LA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI

„Sunt mulţumit
de realizările
anului 2012“

Primarul Ion GEORGESCU:

La sfârşit de an,
primarul
Ion
Georgescu a strâns întreg aparatul de conducere al Primăriei
Mioveni într-o conferinţă de presă în
care s-a prezentat bilanţul anului 2012.
„Una peste alta, la
final de an sunt
mulţumit de realizările pe care le-am
avut“, a declarat cu
acest prilej primarul
Georgescu.
Anul 2012 a fost
unul cu investiţii de
peste 400 de miliarde,
adică mai mult de
jumătate din bugetul
oraşului, după cum a
declarat şi viceprimarul Costache. Ast-

fel, în acest an, s-au
inaugurat catedrala,
grădiniţa creşă din
zona Robea, bazinul
de înot, drumul care
face legătură cu Uzina
Dacia. De asemenea,
s-au făcut asfaltări,
alimentări cu apă şi sau continuat lucrări la
obiective
precum
azilul de bătrâni sau
noul sediu al centrului
cultural. Dintre lucrările nou începute în
2012
amintim
restilizarea platoului
Casei de Cultură a
Sindicatelor.
Atragerea
fondurilor europene a
rămas şi în 2012
printre priorităţile administraţiei locale,

fiind gestionate la
nivelul Mioveniului
proiecte în valoare
totală de aproximativ
10 milioane de euro.
La momentul bilanţului,
primarul
Georgescu nu a evitat
nici subiectul „neîmpliniri“, legându-se la
acest capitol de întârzierea lucrărilor la
noul spital. De vină
este însă legislaţia ce
reglementează organizarea licitaţiilor pentru lucrările din bani
publici. Speculând
„portiţe“ din această
lege, firmele perdante
au tot făcut contestaţii, ce au amânat demararea lucrărilor.
„Suntem de doi ani în

contestaţii cu spitalul.
Unde aţi mai văzut
dumneavoastră în alt
oraş 29 de firme la o
licitaţie. Ne facem
griji pentru că vom
avea investiţii foarte
mari. Vom avea centura oraşului, sala de
sport, muzeul Dacia,
vom avea obiective
importante cu sume
mari şi suntem siguri
că fiind corecţi, solvabili, se vor înscrie
foarte multe firme“, a
declarat
primarul
Georgescu, îngrijorat
că şi celelalte proiecte
ale oraşului ar putea fi
întârziate de contestaţii repetate la licitaţii.

Jr. ŞTEFĂNESCU MARIA
Secretarul oraşului Mioveni

SAVA GHEORGHIŢA
Contabil Şef Primăria Mioveni

REALIZĂRI 2012: Un mare plus pentru dezvoltarea oraşului nostru: şoseaua de legătură între Uzina Dacia cu DN73

Grădiniţa - creşă “CAMPIONII” Mioveni, zona Robea

Bazin de înot didactic

BILANŢUL ANULUI 2012 ÎN CIFRE
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pentru administraţia locală a oraşului Mioveni

Valoarea BVC pentru anul 2012 –
110.621,100 lei;
Valoarea Realizată – 106.547.664,59
lei;
Sume proprii 107,06 % în suma de
79.579.821,21 lei;
Taxe şi impozite locale neîncasate
1.629.183 lei;
Sume din TVA 114,97 % în suma de
55.866.060,77 lei;
Amenzi neîncasate în sumă de
1.936.301 lei;
Valoarea investiţiilor 34.294.282,50
lei;
Nr. Dispoziţii pentru anul 2012 (01 ian.
– 15 dec. 2012) - 1244;
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului
Local Mioveni – 102;
Hotărâri ale Consiliului Local aprobate
– 101;
Sedinţe pe Comisii ale Consiliului
Local Mioveni – 24;
Sedinţe Ordinare ale Consiliului Local
Mioveni – 10;
Sedinţe Extraordinare ale Consiliului
Local Mioveni – 4;
Sedinţa de constituire - 1;
Sedinţe de indata - 2;
Nr. Prezenţe audienţe – 690;
Nr. Adeverinţe de rol agricol eliberate
în anul 2012 – 1870;
Registrul Biroului Taxe şi Impozite –
10.354 înregistrări;
Registrul cuprinde:
- Vize înmatriculare;
- Radieri;
- Vânzări;
- Certificate de atestare fiscală;
- Corespondenţa Birou Taxe şi impozite;
Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal
eliberate – 310;
Nr. Autorizaţii de construcţii – 439;
Nr. Certificate de construcţii – 415;
Investiţii – Fonduri Europene;
1.“ Implementarea unui sistem de
supraveghere video”
Valoarea totală a proiectului –
2.937.935,89 lei
Valoarea totală eligibilă – 2.188.385,60
lei
2. “Creşterea accesibilităţii cetăţenilor la serviciul de utilităţi prin extinderea sistemului de iluminat public
în oraşul Mioveni”

Valoarea totală a proiectului –
1.947.226,52 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului –
1.474.086,00 lei
3. “Modernizarea podului peste raul
Argeşel prin crearea a două benzi suplimentare de acces în oraşul
Mioveni”
Valoarea totală a proiectului –
9.633.447,52 lei
Valoarea totală eligibilă – 7.584.935,00
lei
4.” Modernizarea străzii I.C. Brătianu, din oraşul Mioveni, prin
crearea a două benzi suplimentare”
Valoarea totală a proiectului –
6.445.880,40 lei
Valoarea totală eligibilă – 5.207.990,00
lei
5. “Reabilitarea, modernizarea şi
dotarea cantinei sociale din oraşul
Mioveni şi a centrului de sprijin la
domiciliu pentru persoane vârstnice”
Valoarea totală a proiectului –
1.739.283,16 lei
Valoarea totală eligibilă – 1,359.688,00
lei
6. Proiect Comenius – “Compararea
experienţelor de implementare ale educaţiei informale şi non formale”
Valoarea totală a proiectului – 23.750
euro
Valoarea totală eligibilă – 20.000 euro
INVESTIŢII
1. Investiţii finalizate:
- Gradiniţa Robea;
- Bazin înot didactic;
- Canalizare Clucereasa;
- Apă Făget;
2. Investiţii în derulare
- Cimitir Str. Egalitătii şi Clucereasa;
- Mansardare şi extindere dispensar;
- Clopotniţă Catedrală;
- Restilizare Platou Casa de Cultură;
- Centrul Cultural Educativ;
3. Investiţii în curs de atribuire a contractului
- Canalizare Făget;
- Proiectare spital;
- Clopote Catedrală;
- Rigole, trotuare şi accese la proprietăţi
Nicolae Racoviceanu şi Valea Neagră;
Proiecte de viitor 2013-2015
- Sala de sport multifunctională zona
bazin didactic;

- Muzeul Automobiliştilor Dacia;
- Extindere alimentare cu gaze naturale
Cartier Clucereasa;
- Centura oraşului Mioveni;
- Parcări supraterane în zona V2b şi
Piata Dacia.
Majorare capital la SC Servicii Edilitare
pentru Comunitate Mioveni SRL în cursul anului 2012 – 2.500.000 lei (capital
total – 4.300.000)
Majorare capital la SC Construcţii Reparaţii Mioveni SRL în cursul anului
2012 – 2.500.000 (capital total –
5.210.0000.
Situaţia aplicării legilor fondului funciar:
- Legea nr. 18/1991 – 100 %;
- Legea 247/2005 – 98 %;
- Legea 1/2000 – nu există validare la
teren agricol;
- Legea 10/2001 – 311 dosare înregistrate din care – 296 admise; 10
respinse; 5 redirecţionate;
Teren agricol necesar pentru
încheierea legilor retrocedării:
- 53 ha pentru persoanele înscrise în
anexa 19;
Planuri parcelare pentru terenuri
agricole:
- 25 % finalizate şi introduse în baza de
date a OCPI – Argeş
- până la 55 % efectuate măsurături
cadastarale pentru planuri parcelare în
curs de finalizare
Planuri parcelare pentru terenuri
forestiere:
- 20 % finalizate si introduse in baza de
date a OCPI – Argeş
- până la 75 % efectuate măsurături
cadastarale pentru planuri parcelare în
curs de finalizare;
Documentaţii cadastru pentru instituţii
– suprafaţa totală 35,61 ha.
Căsătorii efectuate: 248;
Decese înregistrate: 127;
Nr. Cărţi de identitate eliberate şi
preschimbate: 8.491;
Carti de identitate provizorii: 309;
Nr. adrese înregistrate în cadrul
Primăriei oraşului Mioveni
(perioada 01.01.2012 – 14.12.2012) –
26.258;
Nr. vizitatori site-ul Primăriei oraşului Mioveni – 508.647.
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Serviciul pentru Situaţii de
Urgenţă al oraşului Mioveni

S.V.S.U Mioveni este constituit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 481/2004 – privind protecţia civilă, Ordinul 718/2005 al M.I.R.A pentru
aprobarea criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru
Situaţii de Urgenţă. Serviciul este organizat pe două activităţi principale: informare publică şi prevenire şi intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a
formaţiunilor profesioniste specializate.
Activitatea de prevenire a meteo extreme (furtuni).
SVSU Mioveni a mai exesituaţiilor de urgenţă:
- au fost executate acţiuni cutat patrulări în perioada
de informare publică asupra caniculară în zona adiacentă
unor măsuri pe care cetăţenii a oraşului, a luat măsuri de
să le ia în situaţiile de risc prevenire a incendiilor la
identificat la incendii în adunări publice, sărbători
gospodării,
inundaţii, câmpeneşti, Zilele oraşului,
caniculă, incendii în mirişti, concerte, etc. În perioada de
personalul
culturi agricole şi pe lizierele iarnă
funcţionează în regim de perde pădure;
- toate gospodăriile, în manenţă la sediul serviciului
număr de 280, la adresa în ture 12/24 ore asigurând
cărora s-a executat infor- coordonarea şi verificarea
marea publică au fost ulterior permanentă a activităţii de
controlate, stabilindu-se mă- deszăpezire şi combaterea
suri şi termene pentru eli- poleiului de către cele două
minarea
deficienţelor societăţi abilitate.
Pe parcursul anului au fost
constatate;
făcute
exerciţii de înştiinţare
- s-au executat controale şi
–
alarmare
a formaţiunilor
la unităţile de învăţământ şi
din
tura
de
serviciu: grupa
înstituţiile subordonate ConRacoviţa
–
3
exerciţii; grupa
siliului Local Mioveni, în peColibaşi
–
exerciţii;
grupa
rioada aprilie – mai şi august
Făget
–
1
exerciţiu;
grupa
– septembrie, însumând un
număr de 26 de note de con- Mioveni – 2 exerciţii. Au fost
trol la unităţile de învăţământ executate şi 5 exerciţii tactice
şi 11 la instituţiile subordo- de intervenţie la incendiu în
gospodăriile cetăţeneşti: unul
nate Consiliului Local.
la Făget, 2 la Racoviţa şi 2 la
Activitatea de intervenţie:
În cursul anului 2012, au Colibaşi.
avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni astfel:
Intervenţii la incendii:
Persoane
legitimate:
- incendii culturi agricole şi
1674;
mirişti – 12 stinse;
Procese verbale de contra- incendii liziere de pădure
ventie emise – 588 din care:
– 2 stinse;
- Avertismente scrise:
- incendii la gospodării – 1
420;
în cooperare cu Detaşamentul
- Amenzi: 168;
Suma totală de amenzi pe
de Pompieri Militari.
anul 2012: 35700 lei
Intervenţii la inundaţii:
Persoane
legitimate:
- 4 gospodării cetăţeneşti;
1674.
- 23 de intervenţii la
Principalul obiectiv al
deszăpezire şi combaterea
agentilor locali a fost de prepoleiului;
venire şi combatere a tuturor
- 9 intervenţii pentru înlăactelor şi faptelor de natură
turarea efectelor de fenomene
antisocială, în acest sens per-
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CENTRUL CULTURAL MIOVENI

Argentina CULCUŞ

Director Centrul Cultural

Calendarul de activităţi al
Centrului Cultural Mioveni
aprobat de către Consiliul
Local Mioveni cuprinde
peste 50 de activităţi culturalartistice aşa cum prevede
proiectul de management
pentru perioada 2011 - 2015.
“Oferta culturală a instituţiei
a vizat publicul de toate
vârstele, fără deosebire de
naţionalitate, etnie, sex, religie sau concepte politice.
Diversificarea ofertei culturale va conduce cu siguranţă
la mărirea numărului de beneficiari. Potrivit evoluţiilor
înregistrate în ultimii ani şi
datorită diversificării ofertei
culturale, numărul utilizato-

rilor serviciilor culturale s-a
mărit.
O componentă a beneficiarilor este comunitatea locală
care participă la activităţile
culturale de amploare (spectacole, vernisaje, mese rotunde, simpozioane) şi s-a
constatat un interes mai mare
pentru piesele de teatru
oferite
lunar,
gratuit.
Numărul utilizatorilor activi
ai serviciilor directe (elevi,
studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi) este
desemenea în creştere. În
luna noiembrie 2012, Centrul Cultural a inclus în
oferta culturală şi cursuri de
chitară, la care s-au adăugat
încă 20 de beneficiari, elevi
ai ciclului primar şi cursuri
de limba franceză şi engleză,
la care sunt înscrişi un
număr de peste 50 de elevi ai
claselor I – VIII. O altă noutate este cursul de teatru la
care participă 40 de copii cu
vârste cuprinse între 5 - 15
ani” a declarat directorul Argentina Culcuş.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş
– Detaşamentul de Pompieri Mioveni

Detaşamentul de Pompieri Mioveni cu cuprinde în raza de
intervenţie: 2 oraşe şi 17 comune şi a desfăşurat în anul 2012,
861 intervenţii, adică în medie 2,35 evenimente pe zi. Detaşamentul are în subordine două gărzi de intervenţie, situaţia
prezentându-se astfel: 665 evenimente la GI Mioveni
(77,24%) şi 196 evenimente la GI Topoloveni (22,76%), şi
anume: 319 incendii, 2 inundaţii, 49 asigurări măsuri PSI, 7
salvări de animale, 484 de alte intervenţii inclusiv SMURD.

Poliţia Locală Mioveni

soanele care au încălcat
prevederile legale fiind
atenţionate după caz asupra
pericolului social al faptelor
săvârşite, avertizate în scris
şi atenţionate că repetarea
faptelor respective pot duce
la sancţionare contravenţională cu amendă conform
normelor legale.
Procese - verbale de contravenţie - 588 din care:
Avertismente scrise: 420
- Legea 61 / 1991 – 32
avertismente scrise;
- HCL 150 / 2007 – 145

avertismente scrise;
- HCL 80 / 2011 - 243
avertismente scrise;
Amenzi: 168
- Legea 61 / 1991 – 32
procese – verbale în valoare
de 7700 LEI;
- HCL 150 / 2007 – 38
procese – verbale în valoare
de 4612 LEI;
- HCL 80 / 2011 - 88
procese – verbale în valoare
de 13388 LEI;
- HCL 121 / 2011 – 10
procese – verbale în valoare
10.000 LEI;
Suma totală de amenzi pe
anul 2012: 35700 LEI
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012:

B o g d a n
UDROIU:
“În perioda
sfârşitului de
 prestări servicii de transport
an 70 de
elevi, închirieri utilaje, transport
salariaţi lugunoi şi vidanjare fose septice.
crează la serviciul
de
deszăpezire,
iar până la
Bogdan UDROIU
Director
115 asigură
SC Reparaţii Construcţii serviciul
de
Mioveni SRL
permanenţă
(pază) şi concedii neefectuate
deoarece prin specificul firmei, care
este de construcţii, pe timpul sezonului cald se lucrează şi nu se pot
acorda concedii decât în cazuri deosebite. Pentru anul 2013 vom
încerca o mai bună raţionalizare a
resurselor umane în vederea asigurării de forţă de muncă necesară
în toate anotimpurile”.

SC REPARAŢII CONSTRUCŢII SRL
În cursul anului 2012, societatea
comercială
Construcţii
–
Reparaţii Mioveni a executat următoarele activităţi principale:

 parcări publice şi trotuare - peste
2400 mp parcare ecologică, 740 mp
parcare betonată şi 1125 mp trotuare;
 împrejmuiri spaţii verzi cu garduri ornamentale - aproximativ
13.200 m lungime;
 împrejmuiri cu garduri metalice
la: Stadionul Mioveni, Grupul Şcolar
Industrial Colibaşi, parcuri de joacă,
cimitirul Clucereasa, Şcoala “George
Topârceanu”, Şcoala Făget, etc.;
 rigole pluviale şi trotuare în
cartierul Colibaşi;
 deszăpezire (în perioada: ianuarie
- martie);

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012:

SC SERVICII EDILITARE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL
„S.C. SERVICII
EDILITARE
PENTRU
COMUNITATE
MIOVENI
S.R.L.” este
o societate
cu capital inNicolae TUDOSE
tegral de
Director
stat, înfiSC S Ed.C Mioveni SRL
inţată în
anul 2010 conform Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr.
74/05.08.2010 prin reorganizarea
Serviciului ADP şi a Serviciului de
Iluminat Public Mioveni care
funcţionau ca servicii distincte în
subordinea Consiliului Local al
oraşului Mioveni.
Capitalul social subcris şi vărsat
este de 4.300.000 lei, divizat în
4300 părţi sociale, cu o valoare
nominală de 1000 lei deţinute de
asociatul unic, Consiliul Local al
oraşului Mioveni.

Activităţile specifice
desfăşurate sunt activităţi din
sfera de interes public general
şi vizează:

• activităţile specifice serviciului de iluminat public cu cele două componente
(întreţinere şi modernizare) cuprinzând

iluminatul stradal rutier, iluminatul
stradal pietonal, iluminatul architectural, iluminatul ornamental, iluminatul
ornamental-festiv al oraşului;
• măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea spatiilor verzi.
• furnizarea serviciilor de apă, canalepurare;
• salubrizarea localităţii;
• curăţarea şi transportul zăpezii de pe
căile publice şi menţinerea în funcţiune
a acestora pe timp de polei şi de
îngheţ;
• colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi ecarisajul;
• deratizarea domeniului public şi privat;
• colectarea, transportul, depozitarea
şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile
celor menajere (mobilier, deşeuri de
echipamente electrice şi electronice
etc.);
Continuitatea activităţilor specifice
societăţii a fost asigurată cu un 329
salariaţi, detaliaţi pe sectoare de activitate, după cum urmează:
- măturat stradal, spaţii verzi,
ecarisaj şi activităti conexe - 183;
- iluminat public - 32;
- apă – canal - 8;
- salubrizare - gunoi – 29;
- apă comune terţe - 5.

RAPORT DE
ACTIVITATE AL:

SECRETARUL
ORAŞULUI
MIOVENI

În cursul anului 2012, Consiliul
Local al oraşului Mioveni, s-a întrunit
în 11 şedinţe publice, ordinare, 4 şedinţe publice, extraordinare, 2 şedinţe
publice, de îndată şi 1 şedinţă publică,
de constituire. Urmare a şedinţelor
acesta, Consiliul Local Mioveni, a
adoptat un număr 111 de hotărâri, comunicate Instituţiei Prefectului –
judeţului Argeş pentru verificarea legalităţii, vizând în principal: organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al Primarului, aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local
Mioveni, aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni,
precum şi rectificarea acestuia, aprobarea lucrărilor de investiţii, infrastructură şi mediu.
De asemenea consilierii locali s-au
întrunit în şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Mioveni, întrunind un număr de 24
de şedinţe de lucru pentru anul 2012.
În exercitarea atribuţiilor sale legale,
Primarul oraşului Mioveni a emis, în
anul 2012, un număr de 1546 dispoziţii, care au fost înregistrate în Registrul
de evidenţă a dispoziţiilor, comunicate
Instituţiei Prefectului – judeţului Argeş,
precum şi persoanelor interesate.

MIOVENII

Raport de activitate al: CLUBULUI SPORTIV MIOVENI
SECŢIA JUDO
Porumb Alina, 44 kg –
locul 1 - Cupa Severinului;
Petrescu Eduard 30kg locul 2 – Cupa Severinului;
Costescu Matei – 38 kg –
locul 1 Cupa Severinului;
Neacşu Radu – 73 kg –
Campionatul Naţional U17
– locul 2;
Barbu Georgiana - 52 Kg
locul
1
Campionatul
Naţional U23;
Lioveanu Lavinia - 63 kg
– locul 1 Campionatul National U20, locul 1 – Campionatul Naţional U23 şi
locul 2 la Campionatul Nat
U20 etapa zonală.
SECŢIA BOX
Popescu Mihai – locul 2
Campionatul
Naţional
cadeţi;
Dumitru Marius – locul 3
Cupa României juniori;

SECŢIA TENIS DE
MASĂ
Sezonul 2011-2012 a
fost încheiat pe locul 6 îndeplinindu-se obiectivul menţinerea în Divizia A.
Sezonul 2012 - 2013 obiectiv clasarea în primele
patru locuri. La ora actuală, la încheierea turului
echipa se afla pe locul 3 cu
sanse reale pentru îndeplinirea obiectivului.
SECŢIA FOTBAL
Dupa retrogradarea în
Liga a II-a, echipa de seniori a fost supusă unui intens proces de reîntinerire.
Astfel, peste 50 la sută din
jucătorii nou transferaţi au
vârste cuprinse între 17 şi
22 de ani, urmărindu/se
crearea unui lot tânar şi de
perspectivă. De remarcat
că la ora actuală, echipa de

fotbal seniori are în cadrul
lotului capitanul echipei
naţionale de juniori U17,
adică pe Cosmin Popescu.
Mai mult, de la începerea
sezonului 2012-2013, la loturile naţionale au fost
chemaţi nu mai puţin de 6
jucători componenţi ai
echipei CS Mioveni.
O importanţă aparte s-a
dat Centrului de Copii şi
Juniori, care din anul 2012
a început sa funcţioneze ca
o adevarată pepinieră pentru echipa de seniori.
Cooptarea în conducerea
Centrului a antrenorilor
Constantin Stancu şi Marin
Radu, a fost privită cu
foarte mare bucurie de
către toti copii, aceştia
având la ora actuală drept
mentori două dintre legendele fotbalului argeşean.

Atelierul de reflecţie şi dezbatere cu tema:

INDUSTRIILE CREATIVE
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S-a făcut bilanţul şi la

CS DACIA 2012

Până în acest moment sunt 80 de
sportivi legitimaţi şi aproape 300 înscrişi, dar şi şase antrenori care se
ocupă de destinele acestora. Bugetul
pentru acest an a fost de 350 mii lei şi
a fost asigurat în proporţie de 90% de
Consiliul Local Mioveni, restul venind
din sponsorizări. Dumitru Voiculescu,
directorul executiv este mulţumit de
modul în care au decurs lucrurile.
Acesta a promis că şi în 2013 vor continua proiectele începute în sportul de
masă, dar şi în ceea ce priveşte performaţa. „ Obiectivul nostru major este
asigurarea cadrului teoretic şi material,
astfel încât să facem performanţă cu
copiii din Mioveni. În 2012 am avut
peste 2.500 de copii, plus profesori şi
părinţi angrenaţi în competiţiile organizate în acest an. Secţiile afiliate la
Federaţie sunt: handbal, volei, tenis de
masă şi oină”, a declarat directorul executiv al CS Dacia 2012.

SIMPOZIONUL

- motor de dezvoltare sustenabilă locală

“UNIREA – UN PAS DECISIV ÎN CONSTRUCŢIA
ROMÂNIEI MODERNE”

Pe
piaţa
ideilor
româneşti a apărut un nou
concept, cel al "industriilor creative", în care cultura a primit rolul de
motor al dezvoltării regionale şi naţionale. Un
nou tip de afaceri îşi va
face loc încet, dar sigur
în ţara noastră: industriile
creative. Componentele
aflate sub umbrela de „industrii creative” sunt
publicitatea, arhitectura,
arta şi piaţa antichităţilor,
meşteşugurile, designul,
moda, filmul şi arta fotografică; muzica, artele
vizuale şi artele spectacolului; software, jocurile
pe calculator şi publishing-ul online; publishingul
tradiţional,
televiziunea şi, respectiv,
radioul. Afacerile creative pot salva economia

joi, 24 ianuarie 2013, ora 13.00 simpozionul “Unirea – un pas decisiv în
construcţia României moderne” prilejuit de aniversarea a 154 de ani de la
Unirea Principatelor Române şi constituirea Statului Român modern.
Ca în fiecare an evenimentul se va
desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei
Mioveni şi va avea drept invitaţi
reprezentanţi de la: Şcoala de Aplicaţie
pentru Unităţi de Luptă a Forţelor Terestre “Mihai Viteazul”, Garnizoana
Piteşti, Jandarmeria Argeş, Şcoala de
Maiştri Militari şi Subofiţeri “Basarab
I”, ISU Argeş, Poliţia Argeş, Universitatea din Piteşti – Departamentul de
Relaţii Internaţionale, Istorie, Filosofie,
Arhivele Militare Române, Societatea
de Ştiinţe Istorice din România şi Fundaţia “Valeriu Florin Dobrescu”. Aceştia vor purta discuţii pe marginea
evenimentelor petrecute la 24 ianuarie
1859 – actul politic care stă la baza
României moderne şi a formării naţiunii române.

Centrul Cultural Mioveni în parteneriat cu Asociaţia pentru Pro- 154 de ani de la Unirea Princimovarea Industriilor Creative şi Ministerul Culturii organizează
patelor Române şi constituirea
miercuri, 16 ianuarie 2013, ora 11.00 - 15.00, la Centrul Cultural
Statului Român modern
Mioveni, atelierul de reflecţie şi dezbatere cu tema: INDUSTRIILE
CREATIVE – motor de dezvoltare sustenabilă locală
Consiliul Local Mioveni, Primăria şi
Centrul Cultural Mioveni organizează
manifestare ocazionată de ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII.
unui oraş, acolo unde
economiile traditionale,
bazate pe agricultură, industrie sau comerţ au
eşuat. Ele reprezintă îmbinarea fericită a două
calităţi, cea de "artist" şi
de "om de afaceri". Sunt
acele sectoare ale creaţiei
şi dezvoltării tehnologice
ce generează profit şi
care regândesc cultura ca
un motor al dezvoltării
regionale şi naţionale. În
2009, industriile creative
generau 5.93% din PIB şi
aproximativ 100.000 de
locuri de muncă. Clusterele de creativitate care
pot fi sprijinite să se dezvolte şi să se transforme
în afaceri sustenabile şi
profitabile.
Într-o comunitate dimanică precum cea a localităţii Mioveni, tema

atelierului de reflecţie
este mai mult decât oportună în contextul în care
întreaga societate, instituţiile de cultură, creatorii, furnizorii de
servicii culturale şi dezvoltatorii comunitari sunt
în căutarea unor soluţii
viabile pentru depăşirea
provocărilor impuse de
criza economică.
La eveniment vor participa oameni de cultură,
creatori, persoane care
desfăşoară activităţi în
domeniul culturii şi industriilor culturale, cadre
didactice, factori de decizie din domeniul administrativ şi al dezvoltării
comunitare locale, tineri
şi elevi de liceu din localitatea Mioveni, reprezentanţi
ai
Primăriei
Mioveni, media locală.

MIOVENII
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Anul 2013 aduce ceva modificări în ceea ce priveşte plata facturilor la
gunoiul menajer, pentru locuitorii oraşului Mioveni

ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2013 CONTRAVALOAREA
AFERENTĂ GUNOIULUI MENAJER SE VA ACHITA LA
PRIMĂRIE LA SERVICIUL DE TAXE ŞI IMPOZITE
Marţi, 8 ianuarie 2013, în
Sala de Consiliu a Primăriei
Mioveni,
reprezentanţii
Asociaţiilor de Proprietari
din oraşul Mioveni, au avut
ocazia, să discute faţă în faţă
cu furnizorul de utilităţi şi cu
cei ai administraţiei locale.
La aceasta întrunire au
răspuns prezent reprezentanţii Asociaţiilor, iar din
partea autorităţilor au fost
prezenţi în sală primarul,
Ion Georgescu, viceprimarul, Aurel Costache, directorul
SC.
Servicii
Edilitare, Nicolae Tudose,
din partea Poliţiei Locale,
Nicu Gheorghe iar din
partea Compartimentului
Fond Locativ şi Sprijin Asociatii de Proprietari, Julieta
Damaschin.
Pe parcursul a aproximativ două ore, conducerea
oraşului a dorit să afle de la
reprezentanţii asociaţiilor
care le sunt doleanţele şi mai
ales cu ce probleme se confruntă pentru a se puteă găsi
cât mai rapid soluţii.
Pe ordinea de zi s-au mai
discutat următoarele probleme:
 Informarea reprezentantilor Asociaţiilor cu
privire la plata de către persoanele fizice din oraşul
Mioveni a taxei speciale de
colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer în suma de 7,50 lei/de
persoană pe lună;
Anul 2013 aduce ceva
modificari în ceea ce
priveşte plata facturilor la
gunoiul menajer, pentru
locuitorii oraşului Mioveni.
Începând cu 1 ianuarie toate
taxele aferente gunoiului
menajer se vor plăti la primarie la serviciul de taxe şi

impozite şi nu la SC S Ed.C
Mioveni SRL ca până acum.

Obligativitatea
depunerii de către Asociaţiile de Proprietari/Locatari a
evidenţelor (liste de întreţinere sau alte documente) cu numărul de
persoane din fiecare apartament administrat la Biroul
Taxe şi Impozite; din cadrul
Primariei oraşului Mioveni;
 Impozitele şi taxele locale pe anul 2013;
 Respectarea art. 21
din HG nr.1588/2007 cu
privire la obligaţia Asociaţiilor de a depune până la
data de 01.03.2013 la Compartimentul Sprijin Asociaţii din cadrul Primăriei a
situaţiilor financiare existente la 31 decembrie 2012.
 Transformarea Asociaţiilor de Locatari în Asociaţii de proprietari conform
art.
3
din
Legea
nr.230/2007.
Concluzia întâlnirii a fost
trasă de Primarul oraşului
Mioveni, care a spus că începând din luna ianuarie a
acestui an, va avea întâlniri
lunare cu şefii de la asociaţiile de proprietari în Sala de
Consiliu unde îi aşteaptă şi

pe locatari.
Salubrizarea oraşului va
fi asigurată de firma S.C.
Financiar Urban S.R.L.
Prin
HCL
nr.
21/19.02.2009
oraşul
Mioveni a aderat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Servsal” Argeş,
pe care a mandatat-o să exercite drepturile şi obligaţiile
privind realizarea serviciului
public de salubrizare, inclusiv delegarea gestiunii serviciului de utilităţi publice
“Managementul integrat al
deseurilor solide din judetul
Argeş”.
Prin
procedura
de
atribuire a contractelor de
“Concesionarea serviciului
de colectare a deşeurilor
municipale, transport, operarea şi întreţinerea staţiei
de transfer şi a punctului
verde de colectare din
judeţul Argeş, faza I”, a fost
desemnată câştigătoare la
nivel regional Asocierea de
firme S.C.T.D.M. şi s-a
încheiat contractul de concesiune nr. 069/15.03.2012 pe
zona
05
Mioveni
Topoloveni, prin liderul asociaţiei - S.C. Financiar
Urban S.R.L.

Începând cu data de
01.01.2013, activitatea de
salubrizare
a
oraşului
Mioveni, a fost transferată
de la operatorul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. la
S.C. Financiar
Urban
S.R.L.
Prin urmare, contractele
de salubrizare încheiate de
S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
S.R.L. cu toti abonaţii se
vor rezilia.
Începand
cu
data
menţionata mai sus, pentru
agenţii economici operatorul
regional S.C. Financiar
Urban S.R.L. va încheia noi
contracte cu fiecare agent în
parte, iar pentru persoane
fizice taxa de salubritate este
în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună, taxă ce se va
plăti la Biroul Impozite şi
Taxe locale din cadrul
Primăriei oraşului Mioveni,
odată cu plata celorlalte impozite (impozit pe clădiri, pe
mijloace de transport, etc.).
Taxa de gunoi menajer va
cuprinde colectarea, transportul
şi
depozitarea
deşeurilor la depozitul ecologic de la Albota. Vom
reveni cu amănunte.

S-a deschis bazinul
didactic de înot!!!

MIOVENII

Mult-aşteptatul bazin de înot
didactic a cărui construcţie a
început în urmă cu doi ani a
fost în sfârşit dat în folosinţă pe
12 ianuarie.
Bazinul are formă dreptunghiulară, cu lăţimea de 19,5
m şi lungimea de 42 m.
Suprafaţa construită este de
840 mp, iar cea desfăşurată, de
1.650 mp. Clădirea este
acoperită în boltă cu arce de
lemn, iar cuva bazinului are dimensiunile de 25×12,5 m.
Construcţia beneficiază de
grupuri sanitare, duşuri, vestiare pentru fete, băieţi şi instructori, spaţii de depozitare,
staţie de filtrare, tratare şi
pompare a apei, atelier pentru

mecanici, cabinet medical. În
timpul semestrelor, aici vor
face ore elevii, în cursul săptămânii, iar în weekend bazinul
va fi deschis publicului larg.

Larisa Lăcustă şi Viorel
Ciobanu, instructori de
înot la Mioveni

Instructajul elevilor care vor
veni la bazin în timpul orelor
de sport va fi gratis. Acesta va
fi asigurat, pe lângă instructorii
de la Clubul Sportiv Dacia
2012 şi de către Viorel
Ciobanu, antrenorul de la CSM
Pitesti dar şi de Larisa Lacusta,
fosta
olimpică,
multiplă
medaliată cu aur, argint şi
bronz la competiţiile naţionale,

europene şi mondiale.
Participanţii la cursurile
de iniţiere vor fi atent
supravegheaţi de către cei 2
antrenori în vederea selectării practicării acestui sport
la un nivel profesionist.
Accesul la bazin nu este
gratuit, costul unui bilet
fiind de 15 lei pe oră. Bazinul de Înot Didactic, construcţie aşteptată cu sufletul
la gură de copiii din oraş a
fost în sfârşit deschisă pe 12
ianuarie 2013. Înscrierile
pentru cei interesaţi se vor
face la Bazin şi au început
încă cu data de 08.01.2013.
Vom reveni cu amănunte.

PROGRAM INIŢIERE:
ZILNIC ÎN
URMĂTOARELE
INTERVALE ORARE:
09:00-10:00
11:00-12:00
13:00-14:00
15:00-16:00
17:00-18:00
19:00-20:00
21:00-22:00
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PROGRAM
FUNCŢIONARE
AGREMENT:
L-V: 08:30-22:30
S-D: 08:00-22:00

Condiţii pentru înscriere la cursurile de
iniţiere la Bazinul de înot Mioveni!!!

 Adeverinţă medicală cu menţiunea că la momentul examinării nu există în evidenţă cu boli dermatologice (valabila 30
zile);
 Achitarea taxei de 15 lei/1 h şi 30 min.;
 Beneficiarul trebuie să aibă ca echipament: (papuci,
prosop, costum de baie sau slip);
 Beneficiarul este obligat să folosească duşurile înainte de
intrarea în apă;
 Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şi ordinea în
incinta bazei sportive.
 Vârsta minimă pentru participanţi este de 5 ani.

MIOVENII
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Se convoacă Consiliul Local al Oraşului Mioveni, în şedinţă publică, ordinară,
în data de 17.01.2013, la ora 1700. Şedinţa publică, ordinară se va desfăşura în
sala de şedinţe a Consiliului Local, având următoarea ordine de zi:

1. Procesul-verbal al şedinţei ordinare, publice a Consiliului Local
al Oraşului Mioveni, din data de
17.12.2012 şi al şedinţei publice, extraordinare a Consiliului Local al
oraşului Mioveni, din data de 22
noiembrie 2012.

2. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
cu privire la acordarea două mese
pe zi în program luni-duminică începând cu luna ianuarie 2013.
3. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
cu privire la aprobarea statului de
funcţii şi organigramei Spitalului
Orăşenesc „Sf. Spiridon” Mioveni.

4. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
cu privire la achiziţionarea imobilului situat în intravilanul oraşului
Mioveni, tarla 29, cu nr. cadastral
80649, proprietatea d-lui Şerban
Ion şi Vasilescu Viorela Rodica, în
vederea construirii unor obiective

etatea d-lui Petre Emil, în vederea
extinderii cimitirului.

7. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
cu privire la actualizarea Registrului Local de Evidenţă a Spaţiilor
Verzi în oraşul Mioveni.
de interes local.

5. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
cu privire la achiziţionarea imobilului situat în intravilanul oraşului
Mioveni, Cartier Colibaşi, Punctul
„Cimitir (Dealul Savului), proprietatea d-lui Olteanu Marius Dorel,
în vederea cosntruirii unui sens giratoriu.

6. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
cu privire la achiziţionarea imobilului situat în intravilanul oraşului
Mioveni, Cartier Racoviţa, propri-

8. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
privind casarea şi valorificarea instalaţiilor, utilajelor şi sistemelor de
măsură aferente sistemului de termoficare.
9. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
privind casarea şi scoaterea din evidenţa contabilă a reţelor termice şi
reţelelor de apă din oţel aferente
sistemelor publice din oraşul
Mioveni.
10. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni
privind majorarea capitalului social
al SC. SEdC Mioveni SRL.

Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia a organizat o nouă
ediţie de excepţie a Spectacolului caritabil “Vis de Crăciun”
Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni (CCSD
Mioveni), Clubul “Galateea” şi Asociaţia “Aristocratique”
Piteşti au organizat o nouă ediţie a spectacolului caritabil
“Vis de Crăciun” pe 21 decembrie 2012.
De această dată în faţa publicului au urcat pe scenă întrun spectacol de excepţie: interpretul Teatrului “Al. Davila”
din Piteşti - Marius Bălan; solistul Centrului Cultural

“Ne aflăm la ediţia cu
numărul trei a spectacolului
caritabil de Crăciun pe care
vrem să îl transformăm întro tradiţie. Ca şi anul trecut
împreună cu Clubul de dans
Aristocratique şi Clubul
Galateea, ne-am dat mâna
în organizarea 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. Anul acesta am reuşit să strângem o sumă de
7.100 lei, o mare contribuţie având-o Consiliul
Local Mioveni care a donat pachete cu dulciuri în
valoare de 4.500 lei” a precizat Elisabeta Panait,
Director al CCSD şi organizator al evenimentului.

Mioveni - Ion Moise Bădulescu; Clubul de dans “SALSA
FACTORY”, Clubul de dans “ARISTOCRATIQUE
DANCE”, Clubul de dans “STAR FIX”, Clubul de dans
“TOTAL DANCE” şi Cvartetul Filarmonicii din Piteşti.
Cei care s-au ocupat îndeaproape de organizarea evenimentului au fost Elisabeta Panait - Director CCSD şi Mirela
Cadar - Clubul de Dans “Aristocratique” din Piteşti.

MIOVENII
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CEZ Vânzare anunţă facturarea certificatelor verzi
Prima factură CEZ Vânzare care va conţine componenţa certificatelor verzi va fi emisă, de regulă,
în perioada decembrie 2012 - februarie 2013.
Această reglementare vine în baza Legii 134/2012
prin care furnizorii de energie electrică sînt obligaţi să factureze certificatele verzi (CV) separat de
energia electrică consumată pentru toate categoriile de clienţi din România.

Prin Legea Nr. 134/2012,
aprobată şi publicată în Monitorul Oficial al României Nr.
505/23.07. 2012, ce a modificat şi completat legislaţia pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile,
pentru toate categoriile de
clienţi se va factura şi evidenţia separat pe factură valoarea certificatelor verzi faţă
de tarifele/preţurile pentru energia electrică. CEZ Vânzare
va începe evidenţierea certificatelor verzi (CV) la toate categoriile de clienţi în luna
decembrie 2012. Prima factură CEZ Vînzare care va
conţine componenta certificatelor verzi va fi emisă, de regulă, în perioada decembrie
2012 - februarie 2013. Clienţii
care vor primi facturile de energie electrică emise în perioada menţionată vor putea
observa corecţiile generate de
decalajul între data intrării în
vigoare a legii, 26 iulie 2012,
şi data efectivă de apariţie a
componentei certificate verzi
în facturi - decalaj determinat
de timpul necesar actualizării
sistemelor informatice de facturare. Aceste corecţii pentru
certificatele verzi sunt facturate în conformitate cu
prevederile legale. Valorile
următoarelor facturi ce vor
conţine certificate verzi vor fi
influenţate de cotaţiile din
piaţă ale elementelor ce le
compun. Cetăţenii pot solicita, prin intermediul canalelor
de comunicare cunoscute,
eşalonarea în maximum 3 rate
a facturii curente în termen de
15 zile de la emiterea primei
facturi ce conţine componenta
Certificate Verzi. Conform
prevederilor legale, solicitarea
eşalonării nu stopează calculul
penalităţilor, care sînt egale cu
CONTACT: Mioveni,
str. Tudor Muşatescu, bl. V2B,
parter în incinta
Centrului Cultural Mioveni
tel/fax: 0348.445.856

nivelul dobînzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.

Costul, evidenţiat

Certificatele verzi (CV)
reprezintă schema suport de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
Susţinerea energiei electrice din
surse regenerabile este o obligaţie pe care
România
şi-a
asumat-o
prin
procesul de aderare la Uniunea
Europeană. Conform legii, valo a r e a
certificatelor
verzi (Valoare
CV), evidenţiată
pe
factură,
reprezintă produsul dintre valoarea
cotei
anuale obligatorii
de achiziţie de
certificate
(CV/MWh), cotă
ce este estimată
de Autoritatea
Naţională de Reglementare
în
Domeniul Energiei şi publicată
pe www.anre.ro
(pentru
anul
2012, cota estimată de ANRE
este de 0,126
Certificate
Verzi/MWh).
Preţul
mediu
ponderat al certificatelor verzi
(Lei/CV) tranzacţionate pe piaţa
centralizată
OPCOM
este
publicat trimestrial de opera-

Redactor coordonator:

IULIANA NEDELCU

Redactor:

torul comercial al pieţei de energie electrică, pe site-ul propriu, pînă cel tîrziu la data de
15 a ultimei luni din trimestru,
şi este utilizat în emiterea facturilor în trimestrul următor.
Valoarea certificatelor verzi
va fi regularizată în anul următor, în funcţie de cota anuală realizată şi preţul la care
au fost tranzacţionate efectiv
certificatele verzi. Termenullimită pentru regularizarea
certificatelor verzi aferentă anului anterior este data de 1
septembrie a anului următor.
CERTIFICATUL VERDE
este un titlu ce atestă pro-

FLORINA OPREA

ducerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică, este
tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie
electrică şi este facturat consumatorilor de energie electrică.
SURSELE REGENERABILE
de energie sunt sursele de
energie nefosile: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală,
hidraulică (în centrale cu
putere de cel mult 10MW),
biomasă, gaz de fermentare
a deşeurilor şi a nămolurilor
din instalaţii de epurare a
apelor uzate şi biogaz.
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