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La 1 martie 2013 se va
întrerupe circulaţia pe strada I.C. Brătianu

A

vând în vedere imple
mentarea proiectului cu fi
nanţare
europeană
„Modernizarea podului peste Râul
Argeşel prin crearea a două benzi su
plimentare de acces, în oraşul
Mioveni” vă înştiinţăm că începând
cu data de 01.03.2013 se va întrerupe

circulaţia pe strada I.C. Brătianu pen
tru o perioadă de cel mult 6 luni de
zile. Se va permite circulaţia doar de
la sensul giratoriu până la supermar
ketul KAUFLAND şi de la Bemo până
la SC PIROUX, în zona dintre Kau
fland şi Piroux nepermiţânduse ac
cesul (peste râul Argeşel).

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI

Se vor utiliza variantele:

- varianta autostrada nouă de la
SC Automobile Dacia la DN 73 (Piteşti-Câmpulung);
- varianta Mioveni - Racoviţa – Clucereasa;
- varianta Mioveni - Colibaşi – Ciumeşti.
PROGRAM:
Luni:
0800 - 1600
Marţi:
0800 - 1700

Miercuri:
Joi:
Vineri:

0800 - 1600
0800 - 1700
0800 - 1400

Pentru plata taxelor şi impozitelor şi
evitarea aglomeraţiei, în luna martie se
va lucra în zilele de:
 sâmbătă: 16, 23, 30 martie, între orele 08.00 - 13.00;
 duminică: 17, 24, 31 martie, între orele 08.00 - 13.00;

La Mioveni sau organizat

DEZBATERI PUBLICE
PE TEMA BUGETULUI
DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2013

În luna martie, la Primăria Mioveni, va avea loc şedinţa
extraordinară de aprobare a bugetului pentru anul 2013

Cu drag de mărţisor, primiţi
primăvara în sufletele voastre!
Fie ca acest anotimp să vă aducă
în viaţă împlinire şi noroc,
fericire şi iubire. Vă doresc o
primăvară frumoasă!
La mulţi ani!
Viceprimarul oraşului Mioveni,
Aurel COSTACHE

www.primariamioveni.ro primariamioveni_arges@yahoo.com

Un gând frumos
şi un zâmbet
din tot sufletul, un mărţisor
care să vă aducă
în suflet primăvara.

La mulţi ani!
Membrii
CONSILIULUI LOCAL MIOVENI

La mulţi ani,
de mărţişor!

Fie ca acest mărţisor să vă
aducă, odată cu primele
zâmbete ale primaverii,
multe realizări, îndeplinirea
tuturor viselor, sănătate, multă
fericire şi numai bucurii.
La mulţi ani!
Primarul oraşului Mioveni,
Ion GEORGESCU
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SITUAŢIA BURSELOR ŞCOLARE
ŞI SOCIALE LA MIOVENI

Consiliul Local Mioveni a acordat în primul semestru
al anului şcolar 2012 – 2013, burse şcolare unui
număr de 151 elevi şi burse sociale pentru alţi 99.
Performanţa este
răsplătită şi anul acesta
de către Consiliul
Local, prin acordare de
burse elevilor merituoşi şi cu rezultate
foarte bune în activităţile şcolare. 515
elevi au beneficiat în
acest semestru de
burse şcolare în valoare totală de 71.654
lei. La Liceul „Iulia
Zamfirescu”, 220 de
elevi beneficiază de
bursă, la Şcoala gimnazială Liviu Rebreanu
– 143, Şcoala gimnazială
George
Topârceanu – 108,
Şcoala
gimnazială
Marin Sorescu – 20,
iar la Liceul Tehnologic Construcţii de
Maşini – 7.
O altă categorie de

elevi care primesc un
ajutor financiar din
partea
Consiliului
Local, sunt cazurile sociale. 99 de elevi din
oraş primesc burse sociale în valoare totală
de 19.800 lei, adică
fiecare elev primeşte
200 lei. Sprijinul financiar de circa 200 lei
poate fi sistat, dacă elevul absentează nejustificat, cînd i s-a scăzut
nota la Purtare la 8.
Condiţii de acordare
a burselor şcolare

Bursele,
se
acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv
pe timpul pregătirii şi
susţinerii examenului
de bacalaureat sau cel
de certificare a calificării profesionale şi
pe perioada pregătirii

practice;
 Bursele de ajutor
social se acordă şi pe
perioada
vacanţelor
şcolare;
 Bursele se acordă
pe perioada anului şcolar următor celui în
care s-au obţinut rezultatele la învăţătură,
numai dacă elevul a
obţinut nota 10.00 la
Purtare, pe perioada
pentru care i se acordă
bursa;
 Bursele se acordă
elevilor pentru rezultatele obţinute în anul
şcolar anterior, respectiv în primul semestru
al anului şcolar, pentru
elevii aflaţi în clasele
de început ale învăţământului primar,
gimnazial sau liceal.

„Prin acordarea acestor burse am încercat sa îi
încurajăm pe elevi să studieze cât mai mult, să îi
motivăm să fie competitivi, să muncească mai
mult pentru educaţia lor. În privinţa de burselor
sociale, ne-am gandit la ajutorarea copiilor din
mediile defavorizate, aspect ce vizează protecţia
socială. Încercăm astfel creşterea gradului de implicare şi responsabilizare al părinţilor, reprezentanţilor legali şi al societăţii civile faţă de
problema acută pe care o reprezintă abandonul
şcolar, în rândul grupurilor defavorizate” a precizat viceprimarul Aurel Costache.
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185 DE ELEVI CU PĂRINŢI
PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE
Copiii ai căror părinţi sunt
plecaţi să lucreze în altă ţară
reprezintă o categorie extrem
de vulnerabilă. Ei au nevoie de
suport specializat emoţional şi
educaţional. Statisticile oficiale arată că în România trăiesc 85.601 copii ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate. În realitate nu-

marul lor este mult mai mare.
Acest fenomen este prezent
şi în oraşul Mioveni, şi sunt
identificaţi şi monitorizaţi prin
intermediul instituţiilor de învăţământ. O statistică realizată
la începutul anului 2013, arată
că în oraş sunt 185 de elevi ai
căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate. În acestă situaţie se

Începând cu 19 ianuarie 2013

MOPEDELE SE CONDUC NUMAI
DE POSESORII DE PERMIS AUTO
Conducătorii de scutere sau
mopede
cu motor care vor
folosi aceste vehicule fără a
deţine însă permis de conducere se vor alege cu dosar penal
începând cu luna ianuarie 2013.
Conform noului Cod Rutier,
din 19 ianuarie 2013, scuterele
şi mopedele cu motor vor putea
fi conduse doar cu permis
obţinut în urma susţinerii examenului. Pentru a putea fi condus pe drumuri publice,
mopedul (scuterul), este necesară deţinerea unui permis de
conducere AM, ce poate fi
obţinut începând cu vârsta de
16 ani, sau orice alt tip de permis.
Autoritatea competentă în
eliberarea noului tip de permis
este DRPCIV (Direcţia Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor). Conducerea pe drumuri publice,

fără a deţine permis de conducere, constituie intracţiune şi se
pedepseşte cf. art. 86, alin. 1
din OUG 195/2002.
Persoanele care nu detin
permise de conducere din nicio
categorie nu mai pot conduce
mopede, scutere, ATV-uri şi
alte autovehicule dotate cu motoare de capacitate mică a căror
viteză nu depăşeste 45 de kilometri pe oră, iar capacitatea
cilindrică nu este mai mare de
50 de centimetri cubi, decât
după ce susţin un examen teoretic şi unul practic pentru
obţinerea permiselor din categoria "AM" "A1" şi "B1".

află 39 de elevi de la Liceul
Iulia Zamfirescu, 43 la Liceul
Tehnologic Construcţii de
Maşini Colibaşi, 49 la Şcoala
Liviu Rebreanu, 33 la Şcoala
George Topârceanu, 11 la
Şcoala Colibaşi şi 10 la Şcoala
Marin Sorescu din cartierul
Racoviţa.

ANUNŢ

Proprietarii, persoane
fizice, care deţin teren livadă în punctul „Ferma
Colibaşi”, cartier Colibaşi,
oraş Mioveni, judeţul
Argeş, trebuie să se deplaseze la ICDP Piteşti –
Mărăcieni, str. Mărului,
nr. 402, cod 117450,
judeţul Argeş, pentru a
achita contravaloarea investiţiei (în raport de
suprafaţă de teren deţinută)
a ICDP Piteşti – Mărăcineni (rămasă neamortizată)
pe terenurile din punctul
Ferma Colibaşi, care ulterior au devenit proprietate
privată a persoanelor îndreptăţite în baza Legii nr.
247/2005.

Şef Birou
Fond Funciar,
Ing. GĂINĂ Gheorghe

Anunţ important de la Biroul Fond Funciar!!!

Pentru finalizarea planului parcelar în punctul “Dealul Savului”şi “Cânepişte”,
vă rugăm să vă prezenţati la Primăria oraşului Mioveni,
Biroul Fond Funciar cu următoarele acte:
copie carte de identitate şi copie legalizată a actului de proprietate
(titlul de proprietate, act de vânzare – cumpărare, testament, certificat moştenitor,
sentinţă civilă sau proces verbal de punere în posesie).

“DEALUL SAVULUI”

PROPRIETARII TERENURILOR DIN PUNCTUL

1. Filip Ghe. Ion
2. Stanca I. Ion, Stanca Victoria
3. Alecu Vasile
4. Sutoiu Dumitru, Sutoiu Lina
5. Frâncu V. Gheorghe, Frâncu Ion
6. Barbu Ion, Barbu Nicolae
7. Vlăsceanu Ghe. Elisabeta
8. Podeanu Ghe Constantin
9. Mihăilă I. Grigore
10. Ciobanu Mihai (Popescu N. Nicolae)
11. Mogoaşe Elvis
12. Popescu D. Nicolae
13. Savu Dumitru
14. Ciobanu N.V. Ion, Ciobanu Maria
15.Mandu I. Constantin
16. Nicolescu Vasile
17. Pufu Ion
18. Barbu Maria
19. Condilă Nicolae
20. Istrate Constantin
21. Ciobanu N. I. Ion
22. Florea Gheorghe
23. Mândruţă Elisabeta
24. Olteanu C. Maria
25.Popa Nicolae
26. Moştenitor Iacob Ion (fără acte)
27. Iacob Paul
28. Nicolescu Stelian
29. Constantin Ion
30. Barbu Aneta
TOTAL SUPRAFAŢĂ

- 2782 mp
- 1400 mp
- 1036 mp
- 2210 mp
- 1878 mp
- 2200 mp
- 3100 mp
- 700 mp
- 4311 mp
- 1792 mp
- 1607 mp
- 1800 mp
- 1870 mp
- 1085 mp
- 2200 mp
- 2987 mp
- 1868 mp
- 3657 mp
- 2615 mp
- 2920 mp
- 2800 mp
- 2045 mp
- 1295 mp
- 4549 mp
- 2935 mp
- 7650 mp
- 3221 mp
- 4429 mp
- 1288 mp
- 1500 mp
- 75730 mp

“CÂNEPIŞTE”

PROPRIETARII TERENURILOR DIN PUNCTUL

1. Ristea Ana
2. Nicolescu Gheorghe
3. Moga Elena
4. Ciobanu Nicolae
5.Stanca Gheorghe
6. Zafiu Maria
7. Boboc Constantin
8. Sima Nicolae
9. Frâncu V. Ion
10. Ciobanu N. Nicolae
11. Barbu Ilie
12. Staicu I, Marin
13. Ristea P. Gheorghe
14. Bucura M. Răzvan
15. Ristea P. Nicolae
16. Ionescu T. Petre
17. Tudose Elena
18. Ionescu Maria
19. Şerbănescu Trifan
20. Fulger D. Gheorghe
21. Mândruţă Constantin
22. Stoica Viorica
23. Dumbrăvan George
24. Ciobanu N. Gheorghe
25. Ionescu I. Constantin
26. Ionescu Tudor
27. Mândruţă Nicolae
28. Mănescu N. Ion
29. Burnic Emilia
30. Dulămoiu Istrate
31. Mândruţă Ion
32. Fulger Dumitru Adrian
33. Savu T. Gheorghe

– 2601 mp
– 1388 mp
– 4400 mp
– 5500 mp
– 2200 mp
– 3400 mp
– 3818 mp
– 3200 mp
– 4018 mp
– 5500 mp
– 3800 mp
– 4500 mp
– 5640 mp
– 5640 mp
– 6014 mp
– 2200 mp
– 1600 mp
– 1600 mp
– 10000 mp
– 2200 mp
– 967 mp
– 1234 mp
– 1500 mp
– 2200 mp
– 900 mp
– 4400 mp
– 6000 mp
– 3816 mp
– 4370 mp
– 4400 mp
– 4400 mp
– 5600 mp
– 6000 mp

34. Ristea Gheorghe
35.Albu Georgeta
36.Pătraşcu Maria
37. Ionescu Gr. Grigore
38. Toc I. Nicolae
39. Toc N. Ion
40.Moga I. Filofteia
41. Marin Elena
42. Stanca N. Nicolae
43. Stanca S. Nicolae
44. Stanca Dumitru
45. Stanca Mihai
46. Stanca Ion
47. Fulger Constantin
48. Dumitru Nicolae ( Barbu Ghe.)
49. Barbu Gheorghe
50. Din Elena
51. Răduţ Maria
52. Ionescu Victoria
53. Ghionea Maria
54. Condilă Ion
55. Petrescu Ghe Dumitru
56. Dumitru Nicolae (Vasile)
57. Dumitru Nicolae (Vasile)
58. Proprietar neidentificat
59. Marica Marin şi Elena
60. Gentoiu Vasile (Stoica Nicolae)
61. Gentoiu Angelica
62. Ciolan Ion
63. Bobocea Gheorghe
64. Gurău Gheorghe
65. Vlăsceanu Gheorghe
TOTAL SUPRAFAŢĂ

– 4400 mp
– 2711 mp
– 3000 mp
– 2100 mp
– 3000 mp
– 4400 mp
– 2400 mp
– 4400 mp
– 1000 mp
– 7018 mp
– 2600 mp
– 2200 mp
– 2200 mp
– 3100 mp
– 3900 mp
– 2200 mp
– 3000 mp
– 3000 mp
– 4050 mp
– 2700 mp
– 2600 mp
– 2200 mp
– 2800 mp
– 1600 mp
– 2952 mp
– 6315 mp
– 36212 mp
– 4426 mp
– 3626 mp
– 4092 mp
– 5493 mp
– 1527 mp
262 228 mp

21 DE CAMERE VIDEO ÎN ORAŞUL MIOVENI
PENTRU SIGURANŢA CETĂŢENILOR!!!
MIOVENII

S
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La Mioveni sa finalizat proiectul "Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei
cetăţenilor din oraşul Mioveni“.
istemul
de
s u p ra v e g h e re
video cuprinde:
21 de camere video, un
dispecerat
video
funcţional şi 4 sisteme
informatice interconectate.
Cele 21 camere de
supraveghere au fost
montate în oraş având
drept principal obiectiv
siguranţa cetăţeanului.
Sistemul de supraveghere video a fost im-

plementat în: 3 unităţi
de învăţământ (Liceul”
Iulia
Zamfirecu”,
Şcoala
gimnazială
„Liviu Rebreanu”, Grădiniţa „Tic-Pitic”) 3
parcuri,
Stadionul
orăşenesc, 12 intersecţii, 23 de străzi, 15
locaţii de interes public
(parcări, Dispensarul
orăşenesc, Piaţa Agroalimentară Dacia, Casa
de Cultură a Sindicatelor Dacia, sediul

Primăriei, monumentele
din oraş). Camerele
video asigură non-stop
monitorizarea zonelor
vizate. În cazul unor incidente nedorite, informaţia este transmisă în
timp util către echipele
mobile ale Poliţiei Locale
şi ale Poliţiei
Române. Valoarea totală a proiectului a fost
de 1.298.695,10 lei iar
durata de implementare,
18 luni.

Târgul de produse handmade, un succes!

Produsele de tip handmade câştigă din ce în ce mai mult
teren! În prag de 1 martie, la Casa de Cultură din Mioveni
s-a desfăşurat a II-a ediţie a Târgului de produse handmade.
Astfel cei care au talent sau cei care au dorit să achiziţioneze
piese unicat, fie că vorbim de mărţişoare, bijuterii, obiecte de
decor, ş.a., au participat la eveniment în 27 şi 28 februarie.
La expoziţia cu vânzare au participat cu un stand şi
Clubul Galateea, şcolile din oraş “Liviu Rebreanu”, “George
Topârceanu” şi “Marin Sorescu”, Asociaţia Pensionarilor
“Viaţă Lungă” Mioveni.
Târgul a fost organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia şi Clubul Galateea în parteneriat cu Consiliul Local,
Primăria şi Centrul Cultural Mioveni.

DEZBATERI PUBLICE PE TEMA BUGETULUI
MIOVENII
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E

dilii urbei noastre au orga
nizat în această perioadă o
serie de dezbateri publice în
care a fost discutat bugetul pe
2013. Conducerea primăriei sa în

tâlnit cu locuitorii din toate
cartierele: Mioveni, Colibaşi,
Clucereasa, Făget şi Racoviţa,
locuitorii au adus sugestii în legă
tură cu lista de investiţii, şi au dis

cutat punctual problemele pentru
fiecare cartier în parte. În urma în
tâlnirilor cu cetăţenii, lista de in
vestiţii propusă de autorităţi,
publicată în ediţia trecută a ziaru

“Aşa cum se observă din cifre, cea mai mare parte a bugetului local se va duce pe investiţii, şi aş puncta aici câteva
proiecte deosebit de importante pentru oraş: Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice “Sf. Maria” din Colibaşi, anvelopări la şcoli, implementarea sistemului de supraveghere
video pentru creşterea siguranţei cetăţeanului, reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea ambulatoriului de specialitate la
Spitalul Sf. Spiridon, continuarea restilizării platoului Casei de
Cultură a Sindicatelor Dacia şi multe altele. Pentru transparenţă lista de investiţii a fost deja publicată în ziarul
“Miovenii” şi m-am consultat cu locuitorii în privinţa acesteia”
a precizat primarul oraşului Mioveni - Ion Georgescu.

COMPARTIMENTUL
CONTRACTE AVIZE
ACORDURI AL
PRIMĂRIEI ORAŞULUI
MIOVENI, ANUNŢĂ:
În atenţia agenţilor economici care des
făşoară activităţi comerciale, de producţie
şi/sau prestări servicii în oraşul Mioveni.

Conform art. 2 din
HCL nr. 63/2008
agenţii economici
care desfăşoară activităţi comerciale,
de producţie şi/sau
prestări servicii în
oraşul Mioveni au
obligaţia obţinerii
Acordului
de
funcţionare, până la
31 martie, pentru
fiecare punct de
lucru în parte, sediile
sociale fără acti-vitate, nefiind supuse
autorizării.
Pentru unităţile de
alimentaţie publică,
conform art. 268,
alin. (5) din Legea
nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, se
eliberează Autorizaţie pentru desfăşurarea activităţilor de
alimentaţie publică,
până la 31 martie.
Constituie contravenţie
şi
se
sancţionează
cu
amendă de la 1500
lei la 2000 lei, următoarele fapte:

- Comercializarea
de produse şi/sau
prestări servicii de
către agenţii economici
(societăţi
comerciale,
persoane fizice autor i z a t e ,
întreprinderile individuale,
întrep r i n d e r i l e
familiale), fară a
deţine acordul de
funcţionare sau autorizaţia de alimentaţie publică şi
programul
de
funcţionare;
- Solicitarea de
către agenţii economici
(societăţi
comerciale,
persoane fizice autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile
familiale), a acordului de
funcţionare sau a
autorizaţiei pentru
activitatea de alimentaţie publică,
după termenul de 31
martie al fiecărui
an.

CONSILIUL LOCAL MIOVENI A STABILIT
CATEGORIILE DE PERSOANE SCUTITE DE
LA TAXA PENTRU GUNOIUL MENAJER

Deşi taxa de gunoi crescut considerabil ajungând până la 7,5 lei de
membru de familie, Consiliul Local
Mioveni a găsit o soluţie de a ajuta
categoriile de locuitori defavotizate.
Taxa specială de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer nu se aplică următoarelor
categorii de persoane: veteranii de
război şi văduvele acestora, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din
decembrie 1989, urmaşii de eroi
martiri, persoanele beneficiare de
ajutor social, persoanele cu handicap grav, persoanele cu handicap accentuat şi persoanele
invalide gradul 1.
De la începutul lunii februarie,
Biroul de Impozite şi Taxe Locale
din Mioveni funcţionează în incinta
Primăriei la parter, şi este deschis

pentru toţi contribuabilii în vederea
achitării datoriile către bugetul
local. Persoanele fizice care îşi vor
plăti taxele în primele 3 luni ale anului, vor beneficia de bonificaţie de
10%, iar persoanele juridice de 5%
la plata impozitului pe clădiri,
terenuri şi mijloace de transport.

lui nostru, a suferit modificări.
În luna martie la Primăria Mioveni
va avea loc şedinţa extraordinară
a Consiliului Local, în care se va
vota bugetul pe 2013.

Atelier:
Gestionarea
eficientă a
timpului
Asociaţia Devison
în parteneriat cu
Centrul e Informare Europa al
Primăriei oraşului Mioveni, vă
invită luni, 4
martie 2013, ora
14.00, în sala de
şedinţe a
Primăriei oraşului, pentru a participa la atelierul
„Gestionarea eficientă a timpu-

lui”.
Înscrierile se fac
la email: bybricks@yahoo.co
m, la telefonul
0727.830.023
(Andreea Tudor)
sau la grupul de
Facebook “Brick
by Brick” sau la
Informare Europa Mioveni,
telefon:
0348/455.111.
Vă aşteptăm!

Biblioteca orăşenească din Mioveni

este deschisă publicului luni şi miercuri între
orele 12.00-19.00 şi marti, joi şi vineri de
la ora 8.00 până la ora 15.00. Pentru pensionarii interesaţi să afle tainele internetului,
biblioteca orăşenească organizează cursuri
de iniţiere în utilizarea calculatorului.

CONTACT:

Mioveni, str. Tudor Muşatescu, bl. V2B,
parter în incinta
CENTRULUI CULTURAL MIOVENI
tel/fax: 0348.445.856
www.primariamioveni.ro
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