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

Începând cu 1 ianuarie a.c. contravaloarea serviciului de
colectare, transport şi
depozitare a gunoiului
menajer de la populaţie
şi agenţi economici, se
va plăti la Primărie –
serviciul de taxe şi impozite şi nu la SC
S.Ed.C. Mioveni SRL
ca până acum.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, una din directivele pe care ţara noastră
şi le-a asumat a fost cea legată
de respectarea condiţiilor de
mediu.
Începând cu anul 2005,
judeţul Argeş (ca şi toate celelalte judeţe) a demarat proiectul „Managementul integrat
al deşeurilor solide în judeţul
Argeş”, care presupune ca
gestionarea deşeurilor precum
şi rampa de depozitare să în-

ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2013
CONTRAVALOAREA AFERENTĂ
GUNOIULUI MENAJER SE VA
ACHITA LA PRIMĂRIE

trunească anumite condiţii impuse de UE.
Pentru
implementarea
proiectului s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Servsal” Argeş,
responsabilă cu gestionarea
sistemului de management al
deşeurilor având şi rolul de a
monitoriza derularea activităţii
de colectare şi depozitare a
deşeurilor din judeţul Argeş,
din mediul urban şi rural. În
proiect au intrat toate localităţile argeşene şi implicit
oraşul Mioveni prin HCL
21/19.02.2009.
La întocmirea caietului de
sarcini în vederea atribuirii
contractului pentru operare,
au lucrat atât specialişti

români cât şi din UE, iar licitaţia a fost electronică şi internaţională.
În urma licitaţiei, concesionarea
serviciului
de
colectare a deşeurilor menajere, de transport şi de depozitare în rampă precum şi
operarea şi întreţinerea staţiei
de transport, a fost desemnată
câştigătoare la nivel regional
Asocierea
de
firme
S.C.T.D.M. şi s-a încheiat
contractul de concesiune pentru zona 05 Mioveni –
Topoloveni, prin liderul asociaţiei: S.C. Financiar Urban
S.R.L.
La 1.01.2013, operatorului
S.C. S.Ed.C. Mioveni, i s-a
ridicat licenţa de operare de
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către autoritatea naţională, ca
atare Consiliul Local Mioveni
a întocmit şi încheiat contract
de operare cu câştigătorul licitaţiei.
Începând cu data menţionată mai sus, pentru agenţii
economici din Mioveni, operatorul SC Financiar Urban
SRL va încheia noi contracte
cu fiecare agent în parte, iar
pentru persoanele fizice, contravaloarea serviciului stabilită
prin licitaţie la 7,5 lei/persoană cu TVA, se va colecta
prin Biroul Impozite şi Taxe
din cadrul Primăriei Mioveni
o dată cu plata celorlalte impozite (impozit pe clădiri, pe
mijloace de transport, ş.a.)
sau independent.
Taxa de gunoi menajer va
cuprinde colectarea, transportul
şi
depozitarea
deşeurilor la depozitul ecologic de la Albota.

privind încasarea taxei speciale de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer

Art. 1. Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal,
art.282 alin.1, cu modificarile
şi completările ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii
publice locale create în interesul persoanelor fizice, consiliile
locale pot adopta taxe speciale”.
În baza prevederilor Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu
modificarile şi completările ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului, utilizatorii
achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în
cazul în care prestarea serviciului de salubrizare se face pe
baza unui contract sau prin taxe
speciale, dacă se prestează fără
contract încheiat.
Art. 2. Taxa specială de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer se datorează de toate persoanele fizice
care produc deşeuri menajere si
nemenajere, pe raza oraşului
Mioveni.
Art. 3. Persoanele fizice,
proprietari ai imobilelor de

natura clădiri, sunt obligate la
plata taxei de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer în funcţie de numărul de
persoane din fiecare familie sau
numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă.
În vederea calcularii taxei de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer, proprietarul locuinţei are obligaţia
depunerii declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare,
conform anexei nr. 1 la prezentul regulament. În declaraţie se
vor menţiona toate persoanele
care locuiesc la acea adresa
(membrii familiei, rude, chiriaşi, etc.).
Art. 4. Declaraţiile privind
taxa de colectare, transport şi
depozitare gunoi menajer se
depun până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se
calculeaza taxa, în două exemplare.
Pe baza declaraţiei depuse
de către persoana fizică se va
emite decizia de stabilire a taxei
de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer conform
anexei nr. 2 la prezentul regulament.
Declaraţiile privind taxa de
colectare, transport şi depo-

zitare gunoi menajer pot fi
modificate în timpul anului prin
depunerea unei declaraţii rectificative privind taxa specială de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer.
Termenul de depunere al declaraţiei rectificative este de 30
zile de la data modificării
numărului de persoane.
Declaraţiile de impunere şi
declaraţiile rectificative privind
taxa specială de salubrizare se
depun la sediul Primăriei oraşului Mioveni – Biroul Impozite
şi Taxe.
Art. 5. În cazul nedepunerii
declaratiei privind taxa de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer de către
persoanele fizice, obligaţia de
plată privind taxa specială de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer se va stabili din oficiu, pe baza
informaţiilor din orice sursă.
Urmare stabilirii din oficiu a
taxei de colectare, transport şi
depozitare gunoi menajer în
cazul persoanelor fizice se vor
emite deciziile de impunere
pentru stabilirea taxei speciale
de salubrizare, conform anexei
nr. 2 la prezentul regulament şi
se vor transmite contribua-

bililor.
Art. 6. Taxa specială de
salubrizare este de 7,5 lei/lună/
cu TVA pentru fiecare persoană în parte.
Art. 7. Taxa specială de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer se datorează anual, cu termen de plată
lunar, trimestrial, semestrial şi
anual.
Ca excepţie, de la această
regulă, sunt persoanele fizice
care au dobândit clădiri, după
expirarea termenului de declarare, acestea datorează taxa
specială de colectare, transport
şi depozitare gunoi menajer începând cu data de întai a lunii
următoare dobândirii clădirii,
până la finele anului.
Neplata taxei până la finele
anului fiscal, atrage după sine
calculul şi plata majorărilor de
întârziere, precum şi aplicarea
măsurilor de urmărire şi executare silită prevazute de O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscală, republicată,
cu modificarile şi completările
ulterioare.
Art. 8 Sumele provenite din
taxa specială se vor încasa la
casieriile Biroului Impozite şi
Taxe şi se vor utiliza exclusiv
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pentru plata prestării serviciului
de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer.
Art. 9. Taxa specială de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer nu se aplică
categoriilor de persoane care
sunt scutite potrivit hotărârii
Consiliului Local privind impozitele şi taxele locale pentru
anul 2013, respectiv:
a) veteranul de război şi văduva de veteran de război;
b) persoana fizică, cetăţean
român, care în perioada
regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 a avut de
suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare
din străinătate;
2. a fost privată de libertate
în locuri de detenţie sau în
lagăre de concentrare;
3. a fost strămutată în altă
localitate decât cea de domiciliu;
4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
5. a fost supravieţuitoare a
trenului morţii;
6. este soţul/soţia persoanei
asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a
recăsătorit;
c) persoana care, după dată
de 6 martie 1945, pe motive

politice:
1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei
hotărâri judecătoreşti rămasă
definitivă sau a fost lipsită de
libertate în baza unui mandat de
arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
2. a fost privată de libertate
în locuri de deţinere în baza
unor măsuri administrative sau
pentru cercetări de către organele de represiune;
3. a fost internată în spitale
de psihiatrie;
4. a avut stabilit domiciliu
obligatoriu;
5. a fost strămutată într-o
altă localitate;
d) soţul/soţia celui decedat,
din categoria celor dispăruţi
sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi,
deportaţi în străinatate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a
recăsătorit;
e) soţul/soţia celui decedat
după ieşirea din închisoare, din
spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din
deportare sau din prizonierat,
dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
f) soţul/soţia celui decedat în
condiţiile prevăzute la alineatele
precedente şi care, din motive
de supravieţuire, a fost nevoit să
divorţeze de cel închis, internat
abuziv în spitale de psihiatrie,

La Biroul Impozite şi Taxe locuitorii vor
completa DECLARAŢIA privind taxa specială pentru gunoi
Se depune până la
31.01.2013!!!

deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi
dacă poate face dovada că a
convieţuit cu victima până la decesul acesteia;
g) persoana care a fost deportată în strainătate după 23
august 1944;
h) persoana care a fost constituită în prizonier de către
partea sovietică după data de
23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de
această dată, a fost reţinută în
captivitate după încheierea
armistiţiului.
i) luptător pentru victoria
Revoluţiei din decembrie 1989:
i.1) luptător rănit - atribuit
celor care au fost răniţi în
luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau
în legatură cu aceasta;
i.2) luptător reţinut - atribuit
celor care au fost retinuţi de
forţele de represiune ca urmare
a participării la acţiunile pentru
victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
i.3) luptător remarcat prin
fapte deosebite - atribuit celor
care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au
condus grupuri sau mulţimi de
oameni, au construit şi au
menţinut baricade împotriva
forţelor de represiune ale
regimului totalitar comunist, au
ocupat obiective de importanţă
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vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până
la data judecării dictatorului, în
localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei romane
din decembrie 1989, precum şi
celor care au avut acţiuni
dovedite împotriva regimului şi
însemnelor comunismului între
14-22 decembrie 1989;
j) urmaş de erou-martir, şi
anume: soţul supravieţuitor,
părinţii celui decedat şi fiecare
dintre copiii acestuia.
k)persoanele beneficiare de
ajutor social;
l)persoanele cu handicap
grav;
m) persoanele cu handicap
accentuat;
n) persoanele invalide gradul
I;
Scutirea se acordă persoanelor în cauză pentru perioada în care acestea dovedesc
calitatea de scutit.
Art.10. Taxa specială de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer va fi actualizată anual prin Hotarâre a
Consiliului Local sau la propunerea operatorului în cazul în
care intervin modificări semnificative a echilibrului contractual.
Art.11. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu 01.01.2013.

În baza DECLARAŢIEI pe propria răspundere
se va elibera DECIZIA DE IMPUNERE pentru acest an

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013,
NU ADUC MODIFICĂRI FAŢĂ DE ANUL 2012!!!
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cu excepţia taxelor pentru terenurile extravilane

este bună pentru locuitorii oraşului Mioveni! Impozitele şi taxele locale stabilite pentru
anul fiscal 2013, nu aduc modificări faţă de anul 2012, atât pentru persoanele fizice cât
ţi pentru persoanele juridice, înregistrate cu bunuri impozabile pe raza localităţii.

mpozitele şi taxele
locale
stabilite
pentru anul fiscal
2013 conform HCL nr.
7/2013, nu aduc modificări faţă de anul 2012,
pentru persoanele fizice
cât şi pentru persoanele
juridice, înregistrate cu
bunuri impozabile pe
raza oraşului Mioveni.

Impozitul pe clădiri

Impozitul pe clădiri variază în funcţie de suprafaţa
imobilului precum şi de
zona de amplasare, astfel:
1. pentru o garsonieră
impozitul datorat este între
50 lei - 78 lei;
2. pentru un apartament
cu 2 camere între 76 lei 128 lei;
3. pentru un apartament
cu 3 camere între 117 lei 170 lei;
4. pentru un apartament
cu 4 camere între 150 lei 191 lei;
Pentru
casele
din
cartierele orasului Mioveni
(Colibasi,
Racoviţa,
Clucereasa şi Făget) impozitul se stabileste în funcţie
de suprafata construită desfasurată şi zona din care
face parte. Persoanele fizice care au în proprietate
două sau mai multe clădiri
datoreaza un impozit pe
clădiri majorat dupa cum
urmează:
- cu 65% pentru prima
cladire în afara celei de la
adresa de domiciliu;
- cu 150% pentru a doua
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.

www.primariamioveni.ro

Pentru mai multe informaţii şi detalii privind
impozitele şi taxele locale vă aşteptam la
sediul Primăriei oraşului Mioveni, etaj 1,
camera 15, Birou Impozite şi Taxe.
Impozitul pe mijloace fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este stabilit
de transport

Pentru mijloacele de
transport înregistrate pe
raza oraşului Mioveni atât
de persoanele 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
pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau
categoria de folosinţă a
terenului.
În acest sens aducem la
cunostinţa 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 valoarea de inventar
înregistrată în contabilitatea
proprietarului clădirii. În
cazul unei clădiri care nu a

astfel:
- 10% pentru clădirile
care nu au fost reevaluate
în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
- 30% pentru clădirile
care nu au fost reevaluate
în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Facilităţi fiscale

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:
1. persoane cu handicap
grav şi accentuat;
2. persoane cu gradul 1
de invaliditate;
3. persoanele care nu au
nici un fel de venit;
4. persoanele care au
venituri ce provin în exclusivitate din ajutor social şi
somaj;

5. persoanele care au
venituri mai mici decât venitul minim brut pe ţară aferent anului 2013;
6. veteranii de război,
văduve veterani de război
nerecăsătorite, soţie de
veteran de război;
7. luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
Române din decembrie
1989;
8. 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.
În temeiul Art. 286 alin.
8, din Legea 571/2003
privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completarile
ulterioare, Consiliul Local
al oraşului Mioveni acordă
scutirea de la plata impozitului 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 proprietarii apartamentelor din blocurile de
locuinţe şi ai imobilelor
care au executat lucrări de
intervenţie pe cheltuială
proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit
în condiţiile legii, prin care
se constată realizarea mă-
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surilor de intervenţie recomandată de
către auditorul energetic în certificatul
de performanţă energetică sau dupa
caz, în raportul de audit energetic,
astfel cum este prevazut în Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completari prin
Legea nr. 158/2011.
În temeiul Art. 286 alin. 9, din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al oraşului
Mioveni acordă scutirea de la plata
impozitului pe clădiri /taxei pe clădiri
pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu
începere de la data de întai ianuarie a
anului fiscal următor în care a fost
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în conditiile Legii
nr.153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural- ambientale a clădirilor.
De asemenea, facem menţiunea că
aceste facilităţi fiscale nu se acordă
contribuabililor, persoane fizice care
înregistreaza debite restante, inclusiv
amenzi.

Termene de plată

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

Taxa pentru
terenurile extravilane
va fi indexată cu
rata inflaţiei

“La noi în
oraş, taxele
şi impozitele
locale,
în
speţă
cele
p e n t r u
locuinţe
şi
autoturisme,
rămân
la
nivelul din
2012. De altfel, noi nu am
mai
mărit
taxele şi impozitele din 2007. Singura
taxă care va suferi modificare va fi
cea pe terenurile extravilane. Indexarea pentru aceasta va fi conform ratei inflaţiei, 16,05%” a
declarat primarul Ion Georgescu.
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Bonificaţii la plata
integrală a impozitului

Pentru plata integrală până la data
de 31 martie 2013 se acorda bonificaţia de:
1. 10 % pentru persoanele fizice;
2. 5% pentru persoanele juridice.
O altă taxă prevăzută de HCL nr.
19/2012 privind taxele datorate de
contribuabili se referă la comercianţii
care funcţioneaza sub codul CAEN
5530 si CAEN 5540 astfel:
- CAEN 5530 - restaurant taxa este
de 1000 lei;
- CAEN 5540- baruri taxa este de
500 lei.

- 5 lei/an taxa persoane fizice;
- 10 lei/an taxa persoane juridice
cu excepţia SC Automobile Dacia şi a
colaboratorilor, FCN, SCN, Penitenciarul Colibaşi.
Facem precizarea că noile taxe
menţionate în HCL nr. 19/2012 vor
intra în vigoare începând cu data de
01.01.2013.

Taxa de folosire temporară a
domeniului public

Taxa pentru folosirea temporară a
domeniului public este stabilită în
funcţie de zona în care se desfăşoară
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.

Taxe speciale

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

Pentru mai multe informaţii şi
detalii privind impozitele şi taxele
locale
vă aşteptam la sediul
Primăriei oraşului Mioveni, etaj 1,
camera 15 - Birou Impozite şi Taxe.

TAXĂ TEREN EXTRAVILAN
PENTRU ANUL 2013
Indexare conform ratei inflaţiei cu 16,05%

Teren cu construcţii

lei/ha A

Teren arabil
Păşune

Fâneaţă
Vie

Livadă
Pădure
Teren cu apă
Teren cu amenajări piscicole
Teren neproductiv

B

C

D

71,3

61,6

54,6

44

64,4

57,2

46,2

40

115

64,4

105,6 94,5
57,2

46,2

126,5 116,6 105
128,8
36,8
13,8
78,2
x

116,6
30,8
11
68,2
x

105
25,2
4,2
58,8
x

84
40
96
96
16
2
52
x
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privind exploatarea şi întreţinerea bazei sportive cuprinzând
bazinul de înot didactic, situată în oraşul Mioveni, B-dul Dacia

CAPITOLUL I.
Noţiuni şi definiţii
Art.1. Baza sportivă „Bazin
de Înot Didactic Mioveni”:
ansamblul alcătuit din teren,
construcţii, instalaţii şi dotări
aferente care intră în componenţa bazinului, situat administrativ în oraş Mioveni, B-dul
Dacia.
Art.2. (1) Baza sportivă este
proprietatea
oraşului
Mioveni, iar titularul dreptului de administrare va fi stabilit
prin Hotărâre de
Consiliu, dupa o perioadă de
cel puţin trei luni de zile de la
data punerii în funcţiune a
obiectivului.
.....................................
CAPITOLUL II.
Dispoziţii generale
Art.5. Prezentul Regulament,
stabileşte raporturile dintre
Oraşul Mioveni, Administrator şi beneficiarii activităţilor
organizate în cadrul bazinului
de înot cu privire la utilizarea
acesteia drepturile, obligaţiile
şi răspunderile părţilor, în
scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţilor pentru
care a fost realizată baza
sportivă.
Art.6. Prevederile prezentului Regulament se aplică administratorului, chiriaşilor şi
colaboratorilor acestora precum şi beneficiarilor activităţilor organizate în cadrul
bazei sportive.
Art.7. (1) Accesul utilizatorilor în incinta bazei sportive
se face pe baza următorului
program:
- luni – duminică: între orele
8,00 – 22,00.
CAPITOLUL III.
Reguli privind utilizarea bazinului de înot.
A. Bazin înot pentru iniţiere
şi agrement
Art.7.(2) Cursuri iniţiere
7.2.1 Şcolari.
Elevii care învaţă în unităţile
şcolare preuniversitare din
orasul Mioveni beneficiază de
cursuri gratuite de înot, incepand cu anul scolar 20132014. Durata unui curs este
de minimum 12 ore/an şco-

lar/elev. Cursurile se vor organiza în timpul anului şcolar
zilnic de luni până vineri,
conform programului stabilit
de comun acord cu unităţile
şcolare, pentru elevii claselor
I-IV.
Consiliul local şi Primăria
oraşului Mioveni pot organiza
competiţii sportive de înot.
Accesul în timpul competiţiilor organizate de către Consiliul local şi Primăria
orasului vor fi gratuite.
7.2.2 Alţi beneficiari: utilizarea bazinului este permisă,
în afara orelor rezervate pentru iniţierea şcolarilor, conform
programă,
pentru
urmatoarele categorii:
i) asociaţiile sportive (sau alte
forme de organizare juridică)
care încheie contracte de
închiriere pentru culoare, cu
menţiunea că acestea pot desfăşura în aceste ore activităţi
generatoare de venituri/cursuri de învatare a înotului;
ii) persoane fizice sau juridice
care cumpară bilet sau abonament de intrare, pentru iniţiere şi agrement;
7.2.3 Documente şi echipamente necesare pentru înscrierea cursanţilor:
- copie certificat de naştere;
- adeveinţă medicală cu
menţiunea “Apt pentru efort
fizic” iar la momentul examinarii nu există în evidenţă cu
boli dermatologice;
- cerere de înscriere tip;
- declaraţie tip din partea
părintelui precum că a luat la
cunoştinţă de Regulamentul
bazinului, norme de comportare, interdicţii şi obligaţii;
- programarea cursantilor se
face pe grupe de vârstă în
zilele şi la orele solicitate de
părinţi, în limita disponibilităţii;
- cursanţii trebuie să aibă ca
echipament: cască, papuci,
prosop, costum de baie sau
slip;
7.3. Beneficiarii activităţilor
organizate în baza sportivă
vor utiliza bazinul conform
programărilor afişate la intrare. Administratorul îşi rez-

ervă dreptul modificării programelor, în funcţie de activităţi, programe de instruire
şcolare, cu avizul prealabil al
proprietarului şi cu informarea prealabilă a publicului.
7.4. Intrarea în bazin se face
pe baza:
a) permisiunii acordate de
catre asistentul medical, pentru toate categoriile de utilizatori ai bazinului;
b) tabelelor, vizate de conducerea unităţilor de învăţământ, în cazul orelor de
înot didactic;
c) documentelor menţionate
în contractele încheiate între
administrator şi persoanele juridice;
d) legitimaţiilor sau tabelelor
în cazul cluburilor/asociaţiilor
sportive care au contracte cu
prestatorul de servicii/administratorul;
e) biletelor de intrare sau
abonamentelor.
7.5. Variantele de legitimaţii,
bilete, abonamente şi contracte de închiriere care asigură accesul la baza sportivă
sunt realizate de către administrator, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local
Mioveni.
7.5.1. Abonamentele sunt
valabile pentru 30 de zile cu
12 intrări în aceasta perioadă,
pentru o durata de 30 de zile
din data eliberării acestora, cu
respectarea programului.
7.5.2. Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate
faţă de abonamentele pentru
public sau contractele de

închiriere, momentul şi durata
de desfăşurare a acestora fiind
afişate şi comunicate în prealabil.
7.6. Alte obligaţii ale beneficiarilor bazinului de înot
7.6.1. Accesul cu autovehicule în curtea interioară este
permis numai în limita
locurilor destinate parcării,
fără obturarea sau blocarea
căilor de acces.
7.6.2. Însoţitorii beneficiarilor au acces numai la spaţiul
de aşteptare şi la grupurile
sanitare, cu excepţia însoţitorilor copiilor minori (cu vîrsta
de până la 14 ani) cărora le
este permis accesul şi la vestiare.
7.6.3. Beneficiarii au obligaţia de a preda legitimaţiile
la intrare personalului de deservire şi pază. Legitimaţiile
vor fi înapoiate în momentul
predării cheii dulapului din
vestiar. Paza va fi asigurată
de către proprietar.
7.6.4. Este interzis accesul în
ţinută de stradă pe suprafetele
destinate exclusiv desfăşurării
activităţii sportive, duşuri sau
alte spaţii marcate în acest
sens.
7.6.5. Beneficiarul este
obligat sa folosească duşurile
înainte de intrarea în apă.
7.6.6. Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şi
ordinea în incinta bazei
sportive.
7.6.7. Este interzis accesul
minorilor (cu vîrsta de până la
14 ani) neînsoţiti sau nesupravegheaţi în bazin. După
predarea abonamentelor sau
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legitimaţiilor la intrare, vor
răspunde de copii însoţitorii,
antrenorii, sau instructorii.
7.6.8. Beneficiarii activităţilor
organizate în baza sportivă
sunt obligaţi să folosească culoarele pentru înot corespunzătoare gradului propriu de
performanţă.
7.6.9. Beneficiarii (utilizatorii) sunt obligaţi, în cazul în
care la ora respectivă există
culoare
rezervate,
să
folosească numai culoarele de
înot libere. Culoarele rezervate vor fi afişate la intrare
pentru informarea beneficiarilor.
7.6.10. Beneficiarii sunt
obligaţi să respecte sensul de
înot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreaptă a
culoarului.
Art.8. (1) Administratorul va
elabora şi afişa Regulamentul
de ordine interioară, obligatoriu pentru toţi beneficiarii
(utilizatorii).
(2) Înaintea intrării în apă,
beneficiarul este obligat să
urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la
duş. În bazin se va folosi
numai echipament adecvat şi
acceptat de normele şi reglementările în vigoare.
Art.9. Administratorul este
obligat să afişeze modificările
programului
zilnic
de
funcţionare cu minim 48 ore
înainte de orice modificare a
programului.
Art.10. Administratorul asigură organizarea şi desfăşurarea cursurilor de înot pentru
copii şi adulţi.
Art.11. Administratorul asigură instructorii şi antrenorii
care pregătesc în orele de program cu beneficiarii, cursuri
de învăţare şi de perfectionare a înotului. Pentru
orele de înot didactic,
grupurile de elevi vor fi însoţite de reprezentantul
unităţii de învăţământ.
Art.12. Administratorul exercită dreptul de supraveghere
şi răspunde de toate activităţile desfăşurate în incinta
bazei sportive.
Art.13. Este interzis fumatul
în incinta bazei sportive, cu
excepţia locurilor special
amenajate.
Art.14. (1) Administratorul

eliberează biletele, legitimaţiile şi abonamentele, şi încheie
contractele de închiriere cu
beneficiarii activităţilor derulate în bazin (incintă).
(2) În repartizarea orelor şi
suprafeţelor, prioritate absolută are activitatea didacticşcolară, asociaţiile şi cluburile
care solicită, vor primi ore în
funcţie de spaţiul de timp
rămas disponibil.
(3) Administratorul se obligă
să reprogameze în compensare orele neefectuate de beneficiarii activităţilor din cauza
modificărilor de program accidental.
Art.15 (1) Administratorul
răspunde de realizarea la timp
şi în condiţii de performanţă a
lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii curente ale instalaţiilor de utilitate publică din incinta Bazinului de Înot
Didactic Mioveni (instalaţii de
alimentare cu apă, canalizare,
gaze naturale, energie electrică).
(2) Administratorul se va îngriji de gospodărirea judicioasă a materiilor prime,
materialelor, apei, energiei
electrice, gazelor naturale,
astfel încât să nu se încarce
artificial costurile de operare.
(3) Administratorul verifică şi
urmăreşte corectitudinea facturilor de plată a energiei
electrice, apă-canal, gaze naturale.
(4) În cazul în care instalaţiile
de utilitate publică necesită
reparaţii capitale, administratorul va informa imediat autoritatea administraţiei publice
locale în vederea luarii măsurilor necesare.
(5) Intervenţiile de întreţinere
sau reparaţii curente pe care
administratorul este obligat să
le realizeze asupra instalaţiilor
de utilitate publică din incinta
Bazinului de Înot Didactic
Mioveni se vor face numai de
către personal specializat şi
autorizat, şi cât este în
garanţie cu societăţile care au
efectuat montajul.
(6) Se interzice:
a) degradarea sau deteriorarea
instalaţiilor de utilitate publică
(instalaţii de alimentare cu
apă, canalizare, gaze naturale,
energie electrică);
b) accesul şi manevrarea instalaţiilor din clădirea aferentă

acestora de către persoane
neautorizate;
c) accesul în zona de siguranţă
a Staţiei de reglare – măsurare
gaze naturale, precum şi a
Punctului de transformare din
incinta Bazinului de Înot Didactic Mioveni a persoanelor
neautorizate.
.....................................
Art.17. Se interzice:
a) distrugerea sau degradarea
zonelor verzi amenajate cu
gazon, arbuşti,
flori, prin rupere, călcare,
tăiere, scoatere din rădacini,
etc.;
b) organizarea de corturi pe
spaţiile verzi din curtea Bazinului de Înot Didactic
Mioveni;
c) organizarea focului deschis
în afara locurilor special amenajate, precum şi lăsarea nesupravegheată a acestuia;
d) accesul în incinta bazinului
a persoanelor însoţite de animale de companie;
e) furajarea şi păşunatul animalelor pe spaţiile verzi din
curtea interioară a bazinului;
f) cosirea fără autorizatie a
gazonului din incinta ştrandului;
g) împrăştierea oricăror substanţe chimice sau de altă
natură care ar putea distruge
sau deteriora solul şi amenajările dendro-horticole.
.....................................
CAPITOLUL IV.
Sancţiuni
Art.23. Nerespectarea obligaţiilor precizate mai sus conduce
la
aplicarea
de
avertismente şi sanctiuni,
după cum urmează:
- la încălcarea regulilor de
igienă prevăzute, beneficiarului îi va fi interzis accesul;
- sancţiunea de mai sus se
aplică şi pentru nerespectarea
ordinii şi curateniei în incinta
bazei sportive;
- la producerea de pagube sau
exploatarea defectuoasă a
bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suportă
integral paguba produsă; de
acest lucru va răspunde administratorul, prin antrenorii
şi instructorii desemnaţi de
acesta.
Art.24. (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin
utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spaţiilor
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sau
oricaror alte bunuri puse la
dispozitie, atrage după sine
consecinţele prevăzute de reglementarile legale în vigoare.
(2) Personalul de deservire şi
pază a bazei va consemna
printr-un proces verbal de
constatare neregulile apărute,
persoanele vinovate, sancţiunile aplicate.
Art.25. Încălcarea oricăror
alte reglementari, norme şi
prevederi legale în vigoare
atrage după sine suportarea
consecinţelor de către făptuitori.
Art.26. Proprietarul nu îşi
asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului
Regulament de către administrator şi beneficiarii activităţilor organizate în baza
sportivă, respectiv nu va
acorda despagubiri morale sau
financiare în cazul producerii
de accidente, pagube morale
sau materiale.
.....................................
CAPITOLUL V.
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.36 . Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate
în
funcţie
de
modificările
de
natura
tehnica, tehnologica şi legislativa, prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului
Mioveni.

Au fost stabilite
tarifele pentru
abonamente

De altfel, în vederea asigurării funcţionalităţii bazinului de înot didactic, prin
HCL nr. 16/17.01.2013 Consiliul Local a stabilit şi taxa
specială de acces la bazinul de
înot astfel:
 Taxa de 15 lei/persoană
pentru initiere/învăţare/şedinţă;
 Taxa de 15 lei/persoană/oră pentru agrement.
Pentru asigurarea desfăşurării activităţilor şi programelor de iniţiere şi
învăţare, precum şi a unei fluenţe a beneficiarilor în
frecventarea bazinului de
înot, se impune stabilirea accesului la bazin pe bază de
abonament prin practicarea
următoarelor tarife:
 Abonament iniţiere/învăţare(12 şedinţe incluse) –
120 lei/lună;
 Abonament agrement
(10 şedinţe incluse) –
100 lei/lună;
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Şcoala „George Topârceanu”
din Mioveni premiată în
Republica Moldova

În perioada 10 septembrie -16 noiembrie 2012, s-a desfăşurat la Chişinău Concursul Internaţional de desene „Povestea
apei”, organizat de Societatea „Apă-Canal
Chişinău”, cu ocazia aniversării a 120 de
ani de la înfiinţarea primului sistem de alimentare cu apă din acest oraş.
La această acţiune au participat elevi
din Republica Moldova şi România,
repectiv din judeţele Argeş şi Constanţa.
Din judeţul nostru au intrat în concurs 33
de desene, acestea fiind selectate din totalul de 279 de lucrări ale elevilor de la 26
de şcoli argeşene.
Festivitatea de premiere a avut loc la
Muzeul de Artă din Republica Moldova,
unde au fost expuse desenele. Premiile au
fost acordate pe categorii de vârstă şi
regiuni.
La nivelul judeţului Argeş, Şcoala Gimnazială „George Topârceanu” din
Mioveni este singura şcoală cu doi premianţi la aceeaşi categorie de vârstă. Astfel,
eleva Rada Andreea (cls. a VIII-a A) a
obţinut Premiul al II-lea, iar eleva Ionescu
Denisa (cls. a VIII-a C) a obţinut Premiul
special. Cu această ocazie, societatea organizatoare a editat un calendar pentru
anul 2013, în care a fost publicată şi lucrarea câştigătoare a Andreei Rada.
De asemenea, şi Societatea „Apă-Canal
2000” Piteşti, partener în organizarea
acestui concurs, a editat la rândul său un
calendar pentru anul 2013 în care au fost
incluse alte două lucrări ale elevelor noastre: Pavelescu Raluca (cls. a VI-a C) şi
Vasiliu Ruxandra (cls. a VIII-a A). De
menţionat că toate lucrările elevilor şcolii
noastre au fost realizate sub directa îndrumare a d-nei prof. Lucia Galan.
Le felicităm atât pe elevele noastre, cât
şi pe doamna profesoară, ne mândrim cu
performanţele lor şi le urăm: la cât mai
multe premii.
Prof. Victoriţa CIOROBEA

Sărbătorim Dragobetele
“Anul acesta am ales să
sărbătorim Dragobetele şi nu
Valentine’s day, ca măsură
luată după întâlnirile aproape
săptămânale pe care le avem
cu Consiliul Local de Tineri.
Am hotărât ca pe 14 februarie să lansăm un concurs pe
pagina noastră de facebook:
www.facebook.com/mioveni.
arges, unde îndrăgostiţii vor
putea posta până pe 22 februCONTACT: Mioveni,
str. Tudor Muşatescu, bl. V2B,
parter în incinta
Centrului Cultural Mioveni
tel/fax: 0348.445.856

arie a.c. o poză şi un mesaj
de dragoste” - Argentina
Culcuş, Director Centrul
Cultural.
Cel mai frumos cuplu şi
mesaj de dragoste vor fi premiate în Disco Domino, unde
vom sărbători pe 23 februarie, Dragobetele - sărbătoarea dragostei la români.
Vor fi organizate începând
cu ora 2200 o serie de concur-
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suri interactive pentru îndrăgostiţi: cât de bine îţi cunoşti
partenerul, o probă de dans şi
vor fi supuşi la provocări
pentru
a-şi
demonstra
dragostea faţă de partener. Ca
momente artistice, notăm: o
trupă de dans de la Liceul
Teoretic “Iulia Zamfirescu”,
Ramona Bălăşoiu, Lucia
Bunea precum şi interpretul
Ion Moise Bădulescu.
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I.L. CARAGIALE,
161 de ani de la naştere

Nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director
de
teatru,
comentator politic şi
ziarist, Caragiale e
considerat cel mai
mare dramaturg român
şi unul dintre cei mai
importanţi scriitori.
Consiliul
Local
Mioveni, Primăria şi
Centrul Cultural Mioveni, vă invită, miercuri
30 ianuarie 2013, ora 17 , în sala mare a
Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia
Mioveni, unde trupa de teatru ”Clubul
Veseliei” a Centrului Cultural Mioveni vă va
prezenta un spectacol intitulat “ETERNUL …
CARAGIALE, MULŢUMIM NENE IANCULE”. Evenimentul marchează împlinirea
a 161 de ani de la naşterea acestuia.
00
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