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Semnale acustice şi luminoase la
trecerea de nivel peste calea ferată

Mioveni, puse în funcţiune!
Două zile din
săptămână,
intrarea liberă
la Bemo

Colegiul
Prefectural s-a
ținut la Mioveni

Un nou caz de
vandalizare în
cartierul Făget
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Promovabilitate 
de 76,71 % la 
Bacalaureat
2014 în Mioveni
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Elevii din
Mioveni, pregătiți
să se angajeze la
uzina DaciaÎn Mioveni, în apropierea uzinei, va

fi construit un Muzeu al Automobilu-
lui (foto). Proiectul urmează să se
materializeze din bani de la bugetul
local, în parteneriat cu „Dacia-Re-
nault”.
„Este o lucrare grandioasă, pro-
prietate a Consiliului Local
Mioveni, o lucrare estimată a
costa 6-7 milioane de euro, iar
aici mă refer la dotări și la con-
strucție. Dacia se obligă să ofere
gratuit toată gama de automobile
produse începând de la 1 august
1968, și mă refer la 27 de tipuri
de mașini.”, spune primarul Ion
Georgescu

Muzeul Automobilului
va fi construit la Mioveni

Primăria orașului Mioveni - Informare
Publică a Biroului Urmărire Venituri –
Executare silită

Festivalul Internațional de folclor
CARPAȚI, la Mioveni pe 13 august
În perioada 10 - 30 august, Consiliul Judeţean Argeş, în parteneriat
cu instituţiile de cultură argeşene, organizează cea de-a VIII-a ediţie
a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. Seria de evenimente va
debuta cu cea de-a XXXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Fol-
clor Carpaţi, care se va desfăşura în perioada 10 - 15 august, re-
unind ansambluri folclorice din Bulgaria, Macedonia, Indonezia,
Italia, Belgia, Spania, Japonia, Belarus, Georgia, Lituania şi Coreea
de Sud.  Festivalul se va desfășura și la Mioveni pe 13 august.

CONCORDIA FORMARE PROFESIONALĂ organizează cursuri de infirmieri (e) în Curtea de
Argeș, cu diplome valabile în țară și străinătate. Relații la telefon: 0749.09.51.52
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În atenţia
candidaţilor
pentru 
admiterea în
învăţământul
liceal seral

În conformitate cu planul de
şcolarizare aprobat de ISJ
Arges, la Liceul Tehnologic
Construcții de Mașini Mioveni
va funcţiona, începand cu anul
scolar 2014 – 2015, o clasa de
seral, calificarea  "Mecanică –
Întreținere și Reparații".

"Condiţiile de înscriere
sunt îndeplinite de absol-
venţi de şcoala profesională
cu durata de 3 ani, de absol-
venţi de 10 clase de liceu,
curs zi şi de absolvenţi ai an-
ului de completare", ne-a de-
clarat prof. Dinuță Ghiorghe,

directorul instituţiei de în-
văţământ sus-amintite.

Dosarele de înscriere pen-
tru admiterea la învăţământul
seral trebuie să conţină cer-
erea de înscriere, care se
obţine de la secretariatul
unităţii de învăţământ, certificat
de naştere şi, după caz, de
căsătorie, în copii legalizate,
carte de identitate în copie
xerox, foaie matricolă pentru
clasele V-VIII.

Detalii şi informaţii supli-
mentare se pot obţine de la
secretariatul liceului.

Persoanele fizice şi juridice din Mioveni vor benePersoanele fizice şi juridice din Mioveni vor bene--
ficia de impozite şi taxe mai mici în anul 2015.ficia de impozite şi taxe mai mici în anul 2015.
Acesta a fost decizia oficialilor administraţiei loAcesta a fost decizia oficialilor administraţiei lo --
cale, în urma şedinţei ordinare a Consiliului Localcale, în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local
din data de 17 iulie. din data de 17 iulie. 



Impozi te  ș i  Taxe Locale  2015
În oraşul Mioveni, taxele locale 
nu cresc, dimpotrivã, unele scad!

Persoanele fizice şi juridice din
Mioveni vor beneficia de impozite şi
taxe mai mici în anul 2015. Acesta a
fost decizia oficialilor administraţiei lo-
cale, în urma şedinţei ordinare a Con-
siliului Local din data de 17 iulie.

Prin reducerea taxelor şi im-
pozitelor, edilul din Mioveni este con-
vins că în 2015, vor fi încasaţi mai mulţi
bani decât în 2014.

"Nu este o soluţie să măreşti tax-
ele şi impozitele, ci soluţia este să
ai un grad de colectare al lor cât mai
mare. Încasăm sume mici, dar vom
avea un grad de colectare al

restanţelor mult mai mare, şi atunci
există posibilitatea ca toţi cetăţenii
să-şi plătească contribuţiile.

În ceea ce priveşte mediul de
afaceri local, cred că este o ideea
binevenită şi  atipică în contextul
economic actual. În cazul Mioveniu-
lui, am găsit resurse şi Consiliul
Local a reuşit să rezolve această
problemă şi atunci mediul de afac-
eri va beneficia de o anumită re-
laxare în ceea ce priveşte aceste
taxe şi impozite", spune Ion
Georgescu, primarul orașului Mioveni.

La Mioveni, în comparaţie cu anul

2014, vor exista o serie de modificări
importante în cadrul satelor aparţină-
toare oraşului, la care vom face referire
în cele ce urmează.

În Colibaşi, Racoviţa, Clucereasa și
Făgetu impozitele s-au redus

Astfel, la nivelul satelor Colibaşi şi
Racoviţa, impozitul pe clădiri pentru
anul 2015, a fost redus cu 50%, iar la
nivelul satelor Clucereasa şi Făgetu
a fost redus cu 47,5%.

În ceea ce priveşte impozitul pe
terenurile cu construcţie în intravilan,
în satele Racoviţa şi Colibaşi, acesta

s-a redus de la 2113 lei/ha, la 711
lei/ha şi de la 1230 la 711 lei/ha, pen-
tru Făgetu şi Clucereasa.

De asemenea, diminuări importante
au fost aprobate şi pentru impozitul pe
terenuri agricole situate atât în intravi-
lanul , cât şi în extravilanul  localităţii.

În ceea ce priveşte persoanele ju-
ridice, Consiliul Local a decis facilităţi
importante referitoare la impozitul
(taxa) pe clădiri-diminuarea cotei de la
1,5% la 1,4%, aplicată asupra valorii
de inventar a clădirilor şi la impozitul pe
spectacole-diminuarea cotei de la
1,5% la 0,75%, aplicată asupra valorii

impozabile a clădirii.
Referitor la taxele speciale, se re-

marcă o uşoară creştere la taxa de
salubrizare (gunoi), de la 7,5 lei la 7,76,
creştere cauzată indexării acesteia cu
rata inflaţiei (3,43%).

Şi în cazul taxei de deratizare a in-
tervenit o creştere cauzată de mărirea
frecvenţei operaţiunilor de dezinsecţie
şi deratizare, în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de trai pentru populaţie.

Pentru locuitorii oraşului Mioveni,
taxele şi impozitele locale vor
rămâne la nivelul anului 2014.

HOTARAREA NR. 86
Privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2015

Consiliul  Local  al  Orasului   Mioveni, județul
Argeș  întrunit  în  sedință  ordinară din data de
17.07.2014,
Avand în vedere:
- Expunerea de motive nr.10707 din 16.04.2014
a Primarului Orașului  Mioveni,
-  Raportul  întocmit de Biroul Impozite și Taxe
nr.10706 din 16.04.2014,
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale
Consiliului local și al Secretarului Orașului
Mioveni,
În conformitate cu prevederile  Legii  571/2003,
privind  Codul  Fiscal, cu  modificările  și  com-
pletările  ulterioare,  ale HGR nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor  Metodologice de  Aplicare
a Legii  nr. 571/2003, privind  Codul Fiscal, cu
modificările și  completările ulterioare, precum
și  ale HGR.1309/2012, privind nivelurile pen-
tru  valorile impozabile, impozitele  și  taxele  lo-
cale  și  alte  taxe  asimilate acestora, precum
și  amenzile  aplicabile  în  anul  fiscal 2015,
Legea nr.101/2006, privind serviciul de salu-
brizare al localității cu modificările și com-
pletările ulterioare.  
In baza art.36, alin.(2) lit.b) si alin.4, lit.c) din
Legea nr. 215/2001 privind Administratia Pub-
lică Locală, republicată.
În temeiul art.39, alin.(4) si art.45, alin.(2), lit.c)
coroborate cu prevederile art.115 alin (1) lit.b),
alin.(3), (5), (6) si (7) din Legea 215/2001
privind Administrația Publică Locală, republi-
cată.

HOTĂRĂŞTE
ART I.1. Se stabileşte impozitul pe clădiri pen-
tru persoane fizice pentru anul 2015 după cum
urmează:

În cazul  persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de im-
pozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a
clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în
lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei con-
struite desfaşurate a acesteia, exprimată în
metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespun-
zătoare, exprimată în lei/metru patrat, prezen-
tată în Tabelul nr.1 (pag. 5)

Valoarea  impozabilă a clădirii se ajustează
în funcţie de rangul localităţii şi zona în care
este amplasată clădirea, prin înmulţirea aces-
teia cu coeficienţii de corecţie următori:               
rangul 3                         rangul 5
pentru zona A: 2,30; zona A: 1,05
pentru zona B: 2,20;    

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri
nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii
se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai
mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul
de corecţie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în

funcţie de anul terminării acesteia după cum
urmează:

-  cu 20%, pentru clădirea care are o
vechime de peste 50 de ani la data de 1 ian-
uarie a anului fiscal de referinţă,

- cu  10%, pentru clădirea care are o
vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei
suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150
de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia,
determinată în urma aplicării prevederilor de
mai sus, se majorează cu câte 5% pentru
fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

Dacă o persoană fizică  are în proprietate
două sau mai multe clădiri impozitul pe clădiri
se majorează după cum urmează:

a).  cu   65% pentru prima clădire în afara
celei de la adresa de domiciliu,

b).  cu 150% pentru a doua clădire în afara
celei de la adresa de domiciliu,

c). cu 300% pentru a treia clădire şi urmă-
toarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Persoanele fizice care deţin două sau mai
multe clădiri în afara celei de la adresa de domi-
ciliu au obligaţia să depună o declaraţie spe-
cială la biroul Impozite şi Taxe din cadrul
Primăriei oraşului Mioveni.

Impozitul  pe clădiri datorat de contribuabilii
persoane fizice pentru clădirile a căror desti-
naţie a fost schimbată din locuinţă în spaţiu
comercial se majorează cu cota de 20% şi im-
pozitul pe clădiri datorat de contribuabilii per-
soane fizice pentru clădirile a căror destinaţie
este de spaţiu comercial se majorează cu cota
de 20% şi se adaugă la nivelul prevăzut în
tabloul de valori conform HGR 1309/2012.

Orice persoană care dobândeşte, constru-
ieşte, înstrăinează, extinde, îmbunătăţeşte, de-
molează, distruge sau modifică în alt mod o
clădire existentă, are obligaţia de a depune o
declaraţie fiscală la compartimentul de special-
itate în termen de 30 de zile.

Impozitul se plăteşte anual în două rate
egale până la 31 martie şi 30 septembrie in-
clusiv.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane fi-
zice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte in-
tegral până la primul termen de plată.  În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administrative-teritoriale, suma de 50 de lei se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri, datorat pentru întregul an de către per-
soanele fizice, până la data de 31 martie a an-
ului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la
10% ce se stabileşte  prin Hotărâre a Consili-
ului local.

Pentru anul 2015 s-a stabilit acordarea
unei bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul
an de către persoanele fizice, până la data
de 31 martie  de 10% (menţinerea aceleiaşi
cote cu anul 2014).

ART I.2 Se stabileşte impozitul pe clădiri
pentru persoane juridice pentru anul 2015
după cum urmează:

În cazul persoanelor juridice, impozitul şi
taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de impozitare asupra valorii de inventar a
clădirii.

Valoarea de inventar a clădirii este valoarea
de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în
contabilitatea proprietarului clădirii, conform
prevederilor legale în vigoare.

Impozitul pe clădire se calculează prin apli-
carea cotei de impozitare asupra valorii de in-
ventar a clădirii ce se stabileşte prin Hotărâre a
Consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25%
şi 1,5% inclusiv. 

Pentru anul 2015 s-a  stabilit  cota  de 1,4%.
În cazul unei clădiri care nu a  fost reevalu-

ată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin
Hotărâre a Consiliului local între:

a) 10 % şi 20% pentru clădirile care nu au
fost reevaluate în ultimii 3 ani  anteriori  anului
fiscal de referinta,

b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au
fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă.

Pentru anul 2015 s-a  stabilit aplicarea
cotelor menţionate anterior astfel:

a) 10 % pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii 3 ani  anteriori  anului fiscal
de referinta (menţinerea aceluiaşi nivel ca şi în
anul 2014).

b) 30% pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal
de referinţă (menţinerea aceluiaşi nivel ca şi în
anul 2014).

În cazul unei cladiri a carei valoare a fost re-
cuperata integral pe calea amortizarii, valoarea
impozabila se reduce cu 15%.

Impozitul se plăteşte anual în două rate
egale până la 31 martie şi 30 septembrie in-
clusiv.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane ju-
ridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată.  În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administrative-teritoriale, suma de 50 de lei se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri, datorat pentru întregul an de către per-
soanele juridice, până la data de 31 martie a
anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până
la 10%  ce se stabileşte  prin Hotărâre a Con-
siliului local.

Pentru anul fiscal 2015 s-a stabilit unei
bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a im-
pozitului pe clădiri, datorat pentru întregul
an de către persoanele juridice, până la data
de 31 martie  de 5% (menţinerea aceleiaşi
cote cu anul 2014).

În art.250 din Legea nr.571/2003, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, privind Codul
fiscal, sunt prevăzute clădirile pentru care nu se
datorează impozit.

Pentru clădirile proprietate publică sau pri-

vată a statului ori a unităţilor administrativ- ter-
itoriale, concesionate, închiriate, date în admin-
istrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice altele decât cele de drept public, se sta-
bileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Dacă o persoană juridică- concesionar, lo-
catar, titular al dreptului de administrare sau de
folosinţă- încheie ulterior contracte de conce-
siune, închiriere, administrare sau folosinţă pen-
tru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe
clădiri va fi datorată de utilizatorul final.

Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei
oraşului Mioveni au obligaţia de a remite
biroului Impozite şi Taxe, în termen de 30 de
zile de la data încheierii contractelor de
închiriere/concesiune/administrare pentru
clădiri, copii ale acestor acte.
ART I.3 Se stabileşte impozitul (taxa) pe
teren pentru anul 2015 după cum urmează:

Orice persoană care are în proprietate teren
situat pe raza oraşului Mioveni datorează pen-
tru acesta un impozit anual. Impozitul pe teren
se stabileşte luând în calcul numărul de metri
pătraţi de teren, rangul localităţii – în cazul nos-
tru – rangul III, cu exceptia satelor aparținătoare
orașului Mioveni (Clucereasa și Făgetu, Racov-
ița, Colibași), zona şi categoria de folosinţă a
terenului conform încadrării făcute de Consiliul
Local.

Impozitul pe teren se plăteşte anual în
două rate egale până la 31 martie şi 30 sep-
tembrie inclusiv.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane fiz-
ice şi persoane juridice, de până la 50 de lei in-
clusiv, se plăteşte integral până la primul termen
de plată.  În cazul în care contribuabilul deţine
în proprietate mai multe terenuri  amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrative-teritoriale,
suma de 50 de lei se referă la impozitul pe teren
cumulat.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
teren, datorat pentru întregul an de către per-
soanele fizice, până la data de 31 martie a an-
ului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la
10%  ce se stabileşte  prin Hotărâre a Consili-
ului local.

Pentru anul 2015 s-a stabilit acordarea
unei bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe teren, datorat pentru întregul
an de către persoanele fizice, până la data
de 31 martie  de 10% (menţinerea aceleiaşi
cote cu anul 2014).

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului
pe teren, datorat pentru întregul an de către
persoanele juridice, până la data de 31 mar-
tie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie
de până la 10%  ce se stabileşte  prin
Hotărâre a Consiliului local.

Pentru anul fiscal 2015 s-a stabilit  acor-
darea unei bonificaţii pentru plata cu anticipaţie
a impozitului pe teren, datorat pentru întregul
an de către persoanele juridice, până la data de
31 martie  de 5% (menţinerea aceleiaşi cote cu
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anul 2014).
Pentru terenurile proprietate publică sau pri-

vată a statului ori a unităţilor administrativ- teri-
toriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, per-
soanelor juridice altele decât cele de drept pub-
lic, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titu-
larilor dreptului de administrare sau de folosinţă,
după caz, în condiţii similare impozitului pe
teren.

Dacă o persoană juridică- concesionar, lo-
catar, titular al dreptului de administrare sau de
folosinţă - încheie ulterior contracte de conce-
siune, închiriere, administrare sau folosinţă pen-
tru acelaşi teren cu alte persoane, taxa pe teren
va fi datorată de utilizatorul final.

Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei
oraşului Mioveni au obligaţia de a remite biroului
Impozite şi Taxe, în termen de 30 de zile de la
data încheierii contractelor de închiriere /conce-
siune /administrare pentru teren, copii ale aces-
tor acte.

În art. 257 din Legea nr.571/2003, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, privind Codul
fiscal, sunt prevăzute terenurile pentru care nu
se datorează impozit.
A. Calcului impozitului şi taxei pe terenurile
amplasate în intravilan.  
În cazul unui teren   amplasat  în intravilan,  cat-
egoria de teren cu construcţii, 
impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi ai terenului cu suma
corespunzatoare fiecărei zone, astfel:
rangul 3                                       rangul 5
zona A: 6545 lei/ha       zona A: 711 lei/ha
zona B: 4447 lei/ha 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, în-
registrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, im-
pozitul şi taxa pe teren se stabileşte prin în-
muţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu sumele corespunzătoare prevăzute
în următorul tabel, sume ce au fost corectate cu
coeficientul de zonă: 3 pentru Mioveni,  respec-
tiv 1, pentru satele apart. Clucereasa și Făgetu,
Colibași și Racovița, prevăzut la art. 258, alin.5
din Legea nr. 571/2003.(vezi Tabelul nr. 2, pag-
ina 5)

Ca excepţie de la această prevedere, în
cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în reg-
istrul agricol la altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren
se calculează la acelaşi nivel ca şi cel prevăzut
in tabelul nr.2 numai dacă îndeplinesc, cumula-
tiv următoarele condiţii:

- au prevăzut în statut, ca obiect de activitate,
agricultură;

- au înregistrate în evidenţa contabilă veni-
turi şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate, agricultură.

În caz contrar, impozitul pe terenul situat în
intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, da-
torat de ontribuabilii persoane juridice, se cal-
culează la acelaşi nivel de la categoria curţi
–construcţii.
B. Calculul impozitului şi taxei pe terenurile
amplasate în extravilan
În cazul unui teren amplasat în extravilan, im-
pozitul pe teren se stabileşte prin înmuţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu
sumele corespunzătoare prevăzute în următorul
tabel, sume ce au fost corectate cu coeficienţii
de corecţie prevăzuţi  la art.251, alin.5 din Legea
nr.571/2003 (pentru zona A, rangul 3: 2,3; pen-
tru zona B, rangul 3: 2,2; pentru zona A, rangul
5: 1,05 şi pentru zona A, rangul 5: 1,05) 
(vezi Tabelul nr. 3, pagina 5)
ART I.4 Se stabileşte impozitul asupra mi-
jloacelor de transport pentru anul 2015 după
cum urmează:

Contribuabilii, persoane fizice şi juridice care
deţin în proprietate mijloace de transport ce tre-
buie înmatriculate în Romania datorează impoz-
itul asupra mijloacelor de transport.

Impozitul pe mijloacele de transport, se
plateşte la bugetul local al unitaţii administrativ -
teritoriale unde persoana fizică îşi are domiciliul
fiscal, sediul sau punctul de lucru, după caz.

A. Impozitul pe mijloacele de transport se cal-
culează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia,  prin înmulţirea fiecarei grupe de 200
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma core-
spunzătoare din Tabelul nr. 4 (pag. 5).

În cazul unui ataş, impozitul pe mijloacele de
transport este de 50% din taxa pentru motoci-
cletele, motoretele şi scuterele respective.

B. La autovehiculele de transport marfă cu
masa totală autorizată egală sau mai mare de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport

este egal cu suma corespunzătoare prevăzută
în tabelul nr.5 (pag. 5).

C. La combinaţiile de autovehicule (autove-
hicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totală maximă autorizata egală
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mi-
jloacele de transport este egal cu suma core-
spunzătoare prevăzută în tabelulul 6 (pag. 5).

D. În cazul unei remorci, al unei semiremorci
sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie
de autovehicule prevăzute mai sus, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma core-
spunzătoare din tabelulul 7 (pag. 5).

E. În cazul mijloacelor de transport pe apă,
impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din tabelulul nr.8 (pag.
6).

Art.I.5 Se stabileşte taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru
anul 2015 după cum urmează:

Orice persoană care trebuie să obţină un
certificat , aviz sau autorizaţie prevazută în
prezentul capitol, trebuie să plăteasca taxa pen-
tru eliberarea certificatului, avizului sau autoriza-
ţiei. 

Taxele pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi a autorizaţiilor se achită anticipat
eliberării acestora.

I.5.A) Taxa pentru eliberarea certificatelor
de urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatului de urban-
ism, în mediul urban, este egală cu suma stabil-
ită de Consiliul local în limitele prevăzute în
tabelul nr. 9.

I.5.B Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este
egală cu 0,5 din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii, dar nu mai putin decat valoarea
impozabila a cladirii stabilita conform legii. 

I.5.C Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
foraje sau excavări necesară studiilor geot-
ehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de
carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol,
precum şi altor exploatări se calculează în-
mulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat
de foraj sau excavaţie  cu o valoare stabilită de
Consiliul local între 0 şi 8 lei inclusiv, pentru
fiecare mp/afectat. Pentru anul 2015  taxa s-a
stabilit la 4 lei pentru fiecare mp afectat. 

I.5.D Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii, care
nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire
este egală cu 3% din valoarea autorizată a lu-
crărilor de şantier.

I.5.E Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau ru-
lote ori campinguri este egală cu 2% din val-
oarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

I.5.F Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii
de expunere, situate pe căile şi în spaţiile pub-
lice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor, este
stabilită de Consiliul local între 0 şi 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare mp de suprafaţă de construcţie.
Pentru anul 2015  taxa s-a stabilit la 8 lei pentru
fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie.

I.5.G Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru orice altă construcţie decât
cele prevăzute  mai sus, este egală cu 1% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv instalaţiile aferente.

I.5.H Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau partială a unei construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a
construcţiei, stabilită pentru determinarea impoz-
itului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei
construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se
modifică astfel încât să reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolată.

I.5.I Taxa pentru prelungirea unui certificat de
urbanism sau a unei autorizaţii de construire
este egală cu 30% din  cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

I.5.J Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
privind lucrările de racorduri şi branşament la
reţelele publice de apă, canalizare, gaze ter-
mice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu se stabileşte de Consiliul local între 0
şi 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. Pentru
anul 2015  taxa s-a  stabilit  la 13 lei, pentru
fiecare racord.

I.5.K Taxa pentru avizarea certificatului de ur-
banism de către comisia de urbanism şi amena-
jarea  teritoriului, de către primari  sau de
structurile  de specialitate din cadrul Consiliului
Judetean se stabileşte de Consiliul local între 0
şi 15 lei, inclusiv. Pentru anul 2015  taxa s-a  sta-
bilit  la 10 lei.

I.5.L Taxa  pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de
către Consiliile locale între 0 şi 9, inclusiv. Pen-
tru anul 2015 taxa s-a  stabilit la 5 lei . 

I.5.M Taxa pentru eliberarea de copii heli-
ografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deținute de consiliile locale
se stabileşte de către Consiliul local şi este între
0 şi 32 lei, inclusiv, pentru fiecare mp sau fracţi-
une de mp.  Pentru anul 2015  taxa s-a  stabilit
la 32 lei, pentru fiecare mp sau fracţiune de mp.

I.8.N Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător se stabileşte de către Consiliul local
şi este între 0 şi 80 lei, inclusiv. Pentru anul 2015
taxa s-a  stabilit la  50 lei. 

I.8.O Comercianţii a căror activitate se des-
făşoară potrivit Clasificării activităţilor din econo-
mia naţională-CAEN aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulte-
rioare, în clasa 5530 – restaurante şi 5540 –
baruri, datorează bugetului local al oraşului
Mioveni, până la data de 31 martie  a anului în
curs o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de al-
imentaţie publică, stabilită de către Consiliul
local între 0 şi 4195 de lei, inclusiv. 

Pentru anul 2015 s-a stabilit o taxa diferenţi-
ată astfel:

- pentru unităţile care funcționează sub codul
CAEN 5530- RESTAURANTE a căror suprafaţă
este sub 50 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit  o
taxă de 200 de lei/an;

- pentru unităţile care funcţionează sub codul
CAEN 5530- RESTAURANTE a căror suprafaţă
este între 51 mp şi 150 mp, pentru anul 2015 s-
a stabilit  o taxă de 500 de lei/an;

- pentru unităţile care functionează sub codul
CAEN 5530- RESTAURANTE a căror suprafaţă
este peste 151 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit
o taxă de 1500 de lei/an; 

- pentru unităţile care functioneaza sub codul
CAEN 5540 – BARURI, a căror suprafaţă este
sub 50 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit  o taxa
de 200 lei/an;

- pentru unităţile care functioneaza sub codul
CAEN 5540 – BARURI, a căror suprafaţă este
între 51 mp şi 150 mp, pentru anul 2015 s-a sta-
bilit  o taxa de 300 lei/an;(aceeasi si in 2014)

- pentru unităţile care functioneaza sub codul
CAEN 5540 – BARURI, a căror suprafaţă este
peste 151 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit o
taxa de 500 lei/an;

Taxa pentru viza anuală a autorizaţiilor
privind desfaşurarea activităţii de alimentaţie
publică, se plateşte integral pentru tot anul în
curs.

Pentru unităţile cu activităţi sezoniere care
desfăşoară activităţi de alimentaţie publică
(terase pe timpul verii) propunem instituirea unei
taxe de alimentaţie publică în cuantum de 30 de
lei /lună. 

Cererea pentru desfăşurarea activităţii de al-
imentaţie publică sezoniere se va depune la
Primăria Mioveni, până finele lunii în care a în-
ceput activitatea, iar majorările de întârziere se
vor percepe începând cu data de întâi a lunii ur-
mătoare începerii activităţii.

Documentaţia necesară pentru eliberarea
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de al-
imentaţie publică pe raza administrativ teritori-
ală a oraşului Mioveni, modelul autorizaţiei ,
precum şi procedura de eliberare a autorizaţiei
se stabileşte prin Dispoziţia Primarului Oraşului
Mioveni.

ART I.6 Se stabileşte impozitul pe specta-
cole pentru anul 2015 după cum urmează:

Orice persoană care organizează o mani-
festare artistică, o competiţie sportivă sau orice
altă activitate distractivă în România are oblig-
aţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul
capitol, denumit în continuare impozitul pe spec-
tacole.

Cote şi valori de impozitare
Impozitul pe spectacole se calculează prin

aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum
urmează:

a)  În cazul unui spectacol de teatru, ca de
exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau orice manifestare muzi-
cală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională, cota de impozit este
egală cu 2%.

b) În cazul oricărei alte manifestări artistice
decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit
este egala cu 5%.

Pentru activitatile artistice si distractive de
videotecă şi discotecă , impozitul pe spectacole
se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare

artistică sau de activitate distractivă, prin în-
mulţirea suprafeţei incintei videotecii sau dis-
cotecii cu suma stabilită de Consiliul local astfel:

a) În cazul videotecilor, între 0 şi 2 inclusiv;
b) În cazul discotecilor, între 0 şi 3 inclusiv.
Impozitul pe spectacole se ajustează prin în-

mulţirea sumei stabilite, cu coeficientul de
corecţie corespunzător rangului localităţii. Pen-
tru oraşul Mioveni rangul localităţii este 3.

 Pentru anul 2015  impozitul pe spectacole
pentru videoteci şi discoteci să fie stabilit la 0,25
lei/zi/mp care se ajustează  cu coeficientul de
corecţie rezultând astfel un impozit în sumă de
0,75 lei/zi/mp.

Impozitul pe spectacole nu se aplică specta-
colelor organizate în scopuri umanitare.

ART I.7 Se stabileşte taxa hotelieră pen-
tru anul 2015 după cum urmează:

Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare,
denumită în continuare taxa hotelieră, este de
1% şi se calculează de către persoanele juridice
prin intermediul cărora se realizează cazarea,
odată cu luarea în evidenţă a persoanelor
cazate.Unitatea de cazare are obligaţia de a
vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii
administrative-teritoriale în raza căreia este sit-
uată aceasta. Taxa hotelieră se calculează prin
aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare prac-
ticate de unitatile de cazare.
ART I.8 Se stabileşte taxa pentru folosirea mi-
jloacelor de reclamă şi publicitate pentru anul
2015 după cum urmează:

A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate.

Orice persoană, care beneficiază de servicii
de reclamă şi publicitate în baza unui contract
sau a unei alt fel de înţelegere încheiată cu altă
persoană, datorează plata taxei de reclamă şu
publicitate, cu excepţia serviciilor de reclamă şi
publicitate realizate prin mijloace de informare
în masă scrise şi audiovizuale.

Cota taxei se stabileşte de către Consiliul
local între 1% şi 3%.

Pentru anul 2015 s-a stabilit  ca taxa  pentru
serviciile de reclamă şi publicitate pentru con-
tribuabilii care încheie contracte de publicitate şi
reclamă sa fie  de 3% din valoarea contractului,
exclusiv TVA.

B. Taxa  pentru afişaj  in scop de reclamă
si publicitate.

Orice  persoană care utilizeaza un panou,
afisaj sau structura de afişaj pentru reclamă şi
publicitate într-un loc public pe raza oraşului
Mioveni datorează plata taxei anuale prevazute
în prezentul articol către bugetul local al oraşu-
lui Mioveni.

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate se calculează anual, prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţi-
unii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pen-
tru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de
Consiliul Local, astfel:

a). în cazul unui afişaj în locul în care per-
soana derulează o activitate economică, suma
este între 0 şi 32, inclusiv. Pentru anul 2015 s-a
stabilit  ca taxa pentru afişaj în scop de reclamă
şi publicitate să fie stabilită la 32 lei/mp/an la
care se aplică majorarea prevăzută de art.287
din L.571/2003 cu modifcările şi completările ul-
terioare, de 5%, rezultând astfel o taxa în sumă
de 34 lei/mp/an;

b). în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate,
suma este între 0 şi 23 lei, inclusiv.  Pentru anul
2015 s-a hotarat  ca taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate să fie stabilită la  23
lei/mp/an la care se aplică majorarea prevăzută
de art.287 din L.571/2003 cu modifcările şi com-
pletările ulterioare, de 5%, rezultând astfel o
taxa în sumă de 24 lei/mp/an;

Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj
in scop de reclama si publicitate sunt obligate
ca pana la data de 31 ianuarie 2015, sa depuna
o declaratie anuala la compartimentul de spe-
cialitate. Nedepunerea in  termenul stabilit se
sanctioneaza cu amenda conform Art. 294,
alin.2, lit. a si b. conform Codului Fiscal. 

Taxa  pentru afişaj în scop de reclamă şi pub-
licitate se plăteşte anual în două rate egale,
până la datele de 31 martie si 30 septembrie
inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă
şi publicitate, datorată bugetului local al oraşului
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până
la primul termen de plată. 

Art.II Se stabilesc TAXELE EXTRAJUDI-
CIARE DE TIMBRU PRECUM ŞI AMENZILE
APLICATE POTRIVIT DISPOZITIILOR
LEGALE pentru 2015 după cum urmează:

Taxele extrajudiciare de timbru precum şi
sancţiunile privind limitele minime şi maxime  ale
amenzilor în cazul  persoanelor fizice şi per-
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soanelor juridice  sunt evidenţiate conform
tabelului nr.10 (pag. 6).

Art.III Pentru anul 2015 s-au stabilit  ,,alte
taxe locale,, conform art.283 din Codul fis-
cal:

Art.III.1 Taxa acces  la Baza de Agrement
,,Bemo,, este stabilita la 10 lei/persoană pentru
adulţi şi 5lei/persoană, pentru copii şi studenţi.

Sumele încasate vor fi folosite pentru în-
treţinerea şi reparaţiile ocazionale a Bazei de
Agrement Bemo.

Art.III.2 Taxa de urgenţă pentru eliberarea
adeverinţelor de nomenclatură stradală emise
de biroul Urbanism, din cadrul Primariei Orasu-
lui Mioveni este  in suma de 15 lei.

Art.III.3 Taxa de urgență pentru eliberarea
adeverințelor de  achitare integrală a ratelor de
cumpărare  privind   apartamentele din fondul
locativ, precum și eliberarea  duplicatelor pen-
tru actele de propietate  pierdute (contracte de
vânzare – cumpărare apartamente) emise de
compartimentul Fond Locativ din cadrul Pri-
mariei Orasului Mioveni, este  în suma de 15 lei.

Art.III.4. Taxa de deratizare, este  stabilita
pentru   deţinătorii  de imobile cu constructii  în-
registrate în evidenţa fiscală a biroului Impozite
şi Taxe, şi este în cuantum de:

- 7,5 lei/an/imobil cu construcție situat la
adrese diferite, pentru persoanele  fizice,

- 15 lei/an/imobil cu construcție situat la
adrese diferite, pentru persoanele  juridice cu
exceptia Automobile Dacia S.A, şi a colaborato-
rilor lor, F.C.N., S.C.N., Penitenciarul Colibasi.
Termenul de achitare al taxei de deratizare este
de 31 martie a anului fiscal.

Taxa specială de salubrizare pentru utiliza-
torii fără contract de prestari servicii cu opera-
torul de salubritate astfel:

- persoane fizice 300 lei/an,
- persoane juridice 500 lei/an.
Art.III.5 Pentru anul  2015, taxa de acces la

bazinul de înot didactic va fi:
- taxa de acces la bazinul de înot didac-

tic/oră/persoană: 20 lei; abonament in-
iţiere/învăţare (12 şedinţe incluse): 150 lei/lună;
abonament agrement (10 şedinţe incluse): 120
lei/lună;

Art.III.6 Taxele  pentru activitățile desfășu-
rate  în Piața Dacia sunt stabilite conform
anexei nr.2, care face parte integranta din
prezenta Hotărare.                                            

Art.III.7 Taxa pentru  ocuparea   domeniului
public care se stabileşte şi  încasează în confor-
mitate cu Regulamentul ce face parte integrantă
din prezenta Hotărâre - Anexa nr.3

Art. III.8 Taxa tranzitare pentru exploatare
fond forestier se stabileşte conform art. 283,
alin.2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
cu modificările şi completările ulterioare şi se în-
casează  în conformitate cu Regulamentul ce
face  parte integrantă din prezenta Hotărâre –
Anexa nr.4

Art.III.9 S-a instituit conform HCL
nr.30/28.03.2013 taxa pentru eliberarea Per-
miselor de acces pe b-dul Dacia pentru autove-
hiculele cu masa maximă autorizată peste 7,5 t,
dar fără a depăşi 16 t astfel:

- 1000 lei/ an calendaristic/autovehicul;
- 500 lei/6 luni/autovehicul;
- 100 lei/lună/autovehicul;
- 20 de lei/zi/autovehicul.
Se  menţin aceleași  niveluri şi pentru anul

2015.
Art. III.10 S-a instituit conform HCL

32/28.03.2013 taxa pentru tranzitul curselor spe-
ciale de călători prin oraşul Mioveni.

Taxa se va percepe începând cu 01.01.2015
astfel:

- 100 lei/mijloc de transport/an. Taxa se va
achita până la data de 31 martie a anului fiscal
în curs. 

Pentru eliberarea documentelor solicitate în
vederea aprobării tranzitului acestor curse se
aplică următoarele tarife pentru anul 2015:

- Tarif acordare autorizaţie transport – 300 de
lei;

- Tarif eliberare copie conformă a autorizaţiei
de transport – 150 de lei;

- Tarif eliberare de duplicate ale autorizaţiei
de transport, copii conforme și licenţe de traseu
– 50 de lei;

- Tarif acordare licenţă de traseu – 200 de lei;
Încasările realizate din aplicarea tarifelor pre-

văzute mai sus se fac venit la bugetul local şi nu
intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adăugată.

Art.III.11 Pentru parcarea în parcările pub-
lice cu plată se vor percepe următoarele taxe:

A) pentru mijloacele de transport cu masa to-
tală maximă autorizată cuprinsă între 1500 kg şi

3500 kg astfel:
- 5 lei/ mijloc de transport/zi;
- 1,5lei/mijloc de transport/oră/
B) pentru mijloacele de transport cu masa to-

tală maximă autorizată mai mare de  3500 kg
astfel:

- 20 lei/ mijloc de transport/zi;
- 5 lei/mijloc de transport/oră.
Art.III.11 Taxa pentru eliberarea de docu-

mente  din arhiva Administraţiei Publice Locale
a Primăriei Oraşului Mioveni, potrivit art. 283 din
Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările este de 2 lei/pagină.

Art.IV. Se menţine taxa specială în ved-
erea colectării, transportului şi depozitării
deşeurilor menajere de pe raza oraşului
Mioveni, care  la nivelul anului 2015 va fi index-
ata cu rata inflatiei. Taxa este de 7,5
lei/persoană /lună şi este datorată de către per-
soanele fizice conform condiţiilor din Regula-
mentul privind încasarea taxei speciale de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer
ce face parte integrantă din hotărarea sus-
menţionată – Anexa 1.

Art.V.1 Se acordă următoarele scutiri şi fa-
cilităţi pentru persoanele fizice: 

(1). Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren,
impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autor-
izaţiilor precum şi alte taxe prevăzute la art. 282
si art. 283 nu se aplica pentru:

a) veteranii de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al De-

cretului lege nr.118/1990, privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la
6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republi-
cat, cu modificările şi completarile ulterioare,
precum şi în alte legi. 

(2). Persoanele prevăzute la art.3 alin.(1).
lit.b şi art.4, alin.(1), din Legea Recunoştinţei
faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit
la Victoria Revoluţiei Române, din decembrie
1989 , nr.341/2004, publicată în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I, nr.654 din 20 iulie
2004, nu datorează:

a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată
la adresa de domiciliu;

b) impozitul pe teren aferent clădirii pre-
văzute la lit a);

c) impozitul asupra mijloacelor de transport
aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau
a unui mototriciclu.

(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren
nu se aplica văduvelor de război şi văduvelor
veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren,
taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice nu se da-
torează de către persoanele cu handicap grav
sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul
I de invaliditate.

(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al
unui mijloc de transport deţinut în comun de o
persoană fizică prevazută la alin. (1), (2), (3) sau
(4), scutirea fiscală se aplică integral pentru pro-
prietăţile deţinute în comun de soţi.

(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădire
se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2),(3)
sau (4).

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren
se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate
ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la
alin. (1), (2), (3) sau (4). 

(7.1) Scutirea de la plata impozitului asupra
mijloacelor de transport se aplică doar pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea per-
soanelor fizice prevăzute la alin. (1), si (2).

(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută
la alin. (1), (2), (3), sau (4), se aplică unei per-
soane începând cu prima zi a lunii următoare
celei în care persoana depune documentele jus-
tificative în vederea scutirii. 

Art.V.2 Pentru anul 2015 se acordă urmă-
toarele  scutiri și facilități stabilite de Consil-
iul Local:

Consiliul Local acordă scutire de la plata  im-
pozitului pe clădire şi a impozitului pe teren sau
o reducere a acestora pentru persoanele ale
căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul
minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate
din indemnizatie de şomaj sau ajutor social.

Scutirea de la plata impozitelor sau reducer-
ile acestora se aplică persoanei respective cu
începere de la data de întâi  a lunii următoare
celei în care persoana depune documentele jus-
tificative în vederea scutirii sau reducerii. 

Criteriile și condiţiile pentru acordarea facil-

ităţilor fiscale sunt următoarele:  
1. Condiţiile pentru acordarea facilităţilor fis-

cale persoanelor fizice care nu au nici un venit,
constau în exclusivitate din ajutor social sau in-
demnizatie de şomaj:

- petentul să nu realizeze nici un venit sau
veniturile sale să provina în exclusivitate din aju-
tor social sau indemnizatie de somaj;

- să nu deţină în proprietate şi alte bunuri
imobile (clădiri, terenuri intravilane, sau extravi-
lane) în afară de locuinţa de domiciliu şi terenul
aferent acesteia;

- să nu deţină în proprietate mijloc de trans-
port;

- să nu înregistreze debite restante, inclusiv
amenzi.

2. Condiţiile pentru acordarea facilităţilor
fiscale persoanelor fizice cu venituri mai mici
decât salariul minim brut pe ţară garantat:

- totalul veniturilor lunare pe familie (pentru
membrii familiei care au acelaşi domiciliu cu pe-
tentul) realizate de persoanele care domiciliază
la adresa imobilului pentru care se solicită scu-
tirea impozitului, sa fie mai mică sau egală cu
salariul de bază minim brut pe ţară, valabil în
cursul anului 2015;

- să nu deţină în proprietate şi alte bunuri
imobile (clădiri, terenuri intravilane sau extravi-
lane) în afară de locuinţa de domiciliu şi terenul
aferent acestuia;

- să nu deţină în proprietate mijloc de trans-
port,

- să nu înregistreze debite restante, inclusiv
amenzi.

Procedura de acordare a scutirii/reducerilor
la plata impozitului pe clădire şi teren pentru per-
soane fizice:

Constituirea dosarului:
Dosarul pentru acordarea scutirii la plată tre-

buie să cuprindă:
- cererea prin care se solicită scu-

tirea/reducerea la plata impozitului pe cladire şi
pe terenul aferent clădirii, care trebuie făcută de
către proprietar şi numai pentru locuinţa de
domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de
domiciliu:

- copie  a  actelor de proprietate pentru
clădire şi teren;

- copie declaraţie de clădire şi teren (pen-
tru cei care locuiesc la case);

- copii de pe actele de identitate pentru
toate persoanele care au același domiciliu,

- dovada veniturilor lunare pentru toate
persoanele care au acelaşi domiciliu (adeverinţă
de salariu brut, cupon de pensie, copie carnet
şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie pen-
tru copii, orice alt document privind dovada ven-
iturilor);

- declaraţie pe propria răspundere auten-
tificată de notar public că nu are alte venituri
(venituri din activităţi independente, venituri din
cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi
agricole şi venituri din alte surse) şi că nu deţine
în proprietate alte bunuri impozabile (clădiri,
terenuri, auto) în afara locuinţei de domiciliu;

- dovada privind bursele pentru elevi, stu-
denţi, eliberată de instituţia de învăţământ unde
frecventeaza cursurile.

NOTĂ:
Condiţiile Și criteriile vor fi îndeplinite cumu-

lativ. Aspecte referitoare la circuitul dosarului:
- cererea prin care se solicită scutirea la

plată, împreună cu documentele justificative
enumerate mai sus trebuie înregistrate la Regi-
stratura Primariei oraşului Mioveni;

- biroul Impozite şi taxe locale verifică şi anal-
izează fiecare dosar privind scutirea la plata im-
pozitului pe clădire şi teren;

- biroul Impozite şi taxe locale întocmeşte
adresele de răspuns cu rezoluţia de acordare
sau  nu, a scutirii/reducerii  la plată, iar aceasta
va fi dusă la îndeplinire cu aprobarea conducă-

torului instituţiei;
Scutirea /reducerea la plata impozitului pe

clădiri şi teren se aplică solicitantului cu începere
de la data de întâi a lunii în care persoana
depune documentele justificative în vederea
scutirii/ reducerii. 

3. În temeiul Art. 286 alin. 8, din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local al Orașu-
lui Mioveni, acordă scutirea de la plata impozi-
tului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o
perioadă de 7 ani cu începere de la data de 01
ianuarie a anului fiscal urmator finalizării lu-
crărilor de reabilitare, pentru proprietarii aparta-
mentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor
care au executat lucrări de intervenție pe cheltu-
iala proprie, pe baza procesului verbal de re-
cepție la terminarea lucrărilor, întocmit în
condițiile legii, prin care se constată realizarea
măsurilor de intervenție recomandată de către
auditorul energetic în certificatul de performanță
energetică sau dupa caz,în raportul de audit en-
ergetic, astfel cum este prevazut în O.U.G. nr.
18/2009 privind creșterea performanței energet-
ice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modi-
ficări și completări prin Legea nr.158/2011.
Procedura de acordare a facilității fiscale se sta-
bilește prin Regulamentul care face parte inte-
grantă din prezenta hotarare - Anexa nr. 5.

4. În temeiul Art.286 alin.9, din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, Consiliul Local al
Orașului Mioveni, acordă scutirea de la plata im-
pozitului pe clădiri /taxei pe clădiri pe o perioadă
de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de
01 ianuarie a anului fiscal următor în care a fost
efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pen-
tru proprietarii care execută lucrari în condițiile
Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a
calității architectural-ambientale a clădirilor.  Pro-
cedura de acordare a facilității fiscale se sta-
bilește prin Regulamentul care face parte
integrantă din prezenta hotărare – Anexa nr.6. 

Art.VI Dispoziţii finale şi tranzitorii
1. Se propune anularea creanţelor fiscale

restante datorate bugetului local al oraşului
Mioveni, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold
la data de 31.12.2014 provenite din impozite,
taxe, contribuţii şi alte sume prevăzute de Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare.

2. În conformitate cu art. 287 din  Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare Consiliul local al oraşu-
lui Mioveni poate stabili cote adiţionale la im-
pozitele şi taxele locale ce nu pot fi mai mari de
20% faţă de nivelurile aprobate prin Hotărârea
de Guvern nr.1309/2012. 

Pentru a menține nivelurile stabilite în anul
fiscal 2014 se majorează cu 5% pentru anul
2015 taxa pentru afișaj în scop de reclamă și
publicitate prevazută la artr. I.5,lit. B, din
prezenta Hotărâre. 

3. Prevederile prezentei hotărâri se com-
pletează cu prevederile Codului fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi ale Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

4. Faţă de cele arătate mai sus propunem
adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, hotărâre care va
intra in vigoare începând cu 01.01.2015, data de
la care îşi va înceta aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.81/2013,

Mioveni, 17.07.2014

Cei interesați pot consulta site-ul instituţiei: www.primariamioveni.ro, 
secțiunea IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 2015, unde sunt publicate 
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TELEFOANE UTILE:
Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855; NON-STOP
Tel/Fax Ofiţer de serviciu Primăria Mioveni - 0348/455999; NON-STOP

Tel: Primăria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444;
Fax: Primăria Mioveni - 0248/260500;
Dispeceratul S.C. S.Ed.C Mioveni - 0348/457.102; 0736. 202.067 NON-STOP

Tabel nr. 8

Tabel nr. 9

Tabel nr. 10

Cei interesați pot consulta site-ul instituţiei: www.primariamioveni.ro,
secțiunea  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 2015,  unde sunt publicate
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La iniţiativa Prefectu-
lui Mihai Oprescu, şe-
dinţa lunară de Colegiu
Prefectural a avut loc în
oraşul Mioveni, Joi, 17
iulie, la orele 11.00 în
Sala “Dacia” a Centrul
Cultural Educativ. Reuni-
unea de la Mioveni a re-
deschis seria acelor
şedinte organizate în te-
ritoriu, în ideea de a
aduce administratia
judetului mai aproape de
administraţiile locale şi
de cetăţeni.

Conducerea Comi-
sariatului Județean al
Gărzii de Mediu a prezintat
un raport pentru primul se-
mestru al anului. De
asemenea, a venit cu
noutăți și conducerea Di-
recției pentru Sport și
Tineret.

La ședința Colegiului
Prefectural, pe lângă pri-
marii localităților din Argeș
și directorii serviciilor gu-
vernamentale deconcen-
trate au participat și
parlamentarii județului.

Două zile din săptămână, intrarea
liberă la Baza de Agrement Bemo

Autorităţile locale au decis ca începând de luni, 7 iulie a.c., viz-
itatorii Bazei de Agrement Bemo, să aibă intrarea gratuită două
zile pe săptămână.

“Am decis, împreună cu reprezentanţii Consiliului Local și con-
ducerea Primăriei, ca intrarea la ştrand să fie gratuită lunea şi
marţea. Este o măsură de care se vor bucura toţi locuitorii oraşu-
lui, dar şi cei din zonele limitrofe.Tot gratuită va fi şi deplasarea,
în weekend, cu trenuleţul între oraş şi Bemo. Acesta va pleca din
staţia de autobuz de lângă Catedrala “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,
între orele 9.00-13.00 şi 17.00- 19.00” , ne-a precizat Nicolae Tu-
dose, directorul S.C Servicii Edilitare.

Prețul unui bilet de intrare în zilele de miercuri, joi, vineri, sâm-
bătă, duminică este de 7 lei, iar pensionarii și copiii sub 7 ani tre-
buie să plătească o taxă de 3 lei. Pentru toţi vizitatorii sunt
pregătite sezlonguri moderne, care vor putea fi  închiriate cu 5 lei.

Baza de agrement cuprinde bazine, plajă cu iarbă şi şez-
longuri, loc de joacă pentru copii și asigură servicii medicale, de
pază, ordine publică și salvamar.

Programul de funcționare al ștrandului va fi de luni până du-
minică, între orele 8.00 – 20.00, iar casieria va fi deschisă între
8.00 și 16.00.

Şi în acest an, trenuleţul ce merge la Baza de Agrement Bemo
este la dispoziţia locuitorilor oraşului Mioveni. Transportul este
gratuit, iar programul de funcţionare este: sâmbată şi duminică, în
intervalul 09.00 -13.00 şi 17.00 - 19.00.

Atenţie şoferi!
Semnale acustice şi luminoase la
trecerea de nivel peste calea ferată
Mioveni, puse în funcţiune!

În urmă cu aproximativ două luni, au fost montate semnale
acustice şi luminoase şi toate elementele tehnice la trecerea de
nivel peste calea ferată de pe drumul care face legatura între
oraşul Mioveni (bulevardul “I.C Brătianu”) şi drumul spre DN 73
(către Câmpulung Muscel).

Conform uzanţei, sistemul de semnalizare a fost lăsat să
funcţioneze în probe, pentru ca participanţii la trafic să se
obişnuiască practic cu existenţa lui.

Începând din data de 21 iulie a.c, sistemul de semnalizare a
fost pus în funcţiune. Poliţia va monitoriza desfăşurarea circulației
în zonă.

Conducerea Primăriei Mioveni speră ca circulaţia maşinilor, a
pietonilor şi a trenurilor în zonă se va putea face în condiţii depline
de siguranţă.

1 - 3 august, tabăra de creație:
LEMN ŞI CREATIVITATE LA MIOVENI 

În perioada 1 – 3 august 2014,
Oraşul Mioveni – Centrul Cultural orga-
nizează cea de-a II-a ediţie a Taberei de
creaţie “LEMN ŞI CREATIVITATE LA
MIOVENI – Jucării de altădată” cu meş-
terii populari Ion Rodoş şi Ion Firea.
Proiectul oferă copiilor şi tinerilor şansa
să petreacă o vacanţă de neuitat de-
scoperind cu ajutorul unor cunoscuţi cre-
atori populari, în cadrul atelierelor de
creaţie, tainele unor străvechi
meşteşuguri (sculptură în lemn şi lut - in-
iţiere) şi activităţi de divertisment şi so-
cializare (concursuri, teatru, poezie,
muzică, joc etc.).

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE: copii  /
tineri cu vârsta cuprinsă între 6 – 18 ani; ÎNSCRIERILE SE
VOR FACE PE BAZA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE, RE-
SPECTIV A CĂRŢII DE IDENTITATE.

PARLAMENTARI, DIRECTORI ȘI
PRIMARI S-AU ÎNTÂLNIT LA  MIOVENI   

Acest parteneriat vizează colaborarea
dintre Dacia și Liceul Tehnologic Con-
strucţii de Mașini Mioveni în ceea ce
priveşte activitatea şcolară şi pregătirea
profesională practică a tinerilor liceeni.
"Dacia susţine învăţământul profesional
prin crearea în cadrul liceului a două clase
cu profil mecanic (calificare sculeri-ma-
triţeri), respectiv, o clasă a IX-a cu 14
elevi, din anul şcolar 2014/2015 (absolvire
în 2017), şi o clasă a X-a, cu 28 de elevi,
începând cu anul şcolar 2014/2015 (ab-
solvire în 2016).

“Cei 42 de liceeni vor îmbina for-
marea teoretică și cea practică, prin
participarea în calitate de stagiari la
Uzinele Dacia din Mioveni și prin posi-
bilitatea de a efectua vizite la uzinele
Dacia. În baza contactului de stagiu,
Dacia va oferi stagiarilor burse lunare
în valoare de 200 lei, acordate pe cri-
terii de performanță. În plus, aceştia
vor beneficia de transport şi prânz gra-
tuit, dar și de echipament de protecție
pus la dispoziție de Dacia.  Absolvenții
acestor clase vor avea prioritate la an-
gajare în cadrul Dacia, în funcție de
nevoile companiei. În trecut în Româ-
nia existau şcoli profesionale care au
dat generaţii de specialişti în diverse
meserii. Aceste școli au dispărut și,
odată cu ele, specializări de care
mediul economic are nevoie. Renault
România are deja tradiţie în organi-
zarea de programe de stagii (Drive
Your Future) adresate tinerilor studenți
sau masteranzi, iar acum face pasul ur-

mător și susţine instituţiile de în-
văţământ cu profil profesional. Vom fi
parteneri ai Liceului Tehnologic Con-
strucţii Mioveni și, împreună, vom
adapta programa şcolară, vom crea
clase cu profil mecanic şi specializare
sculeri matriţeri, şi vom organiza stagii
în cadrul uzinelor noastre. Este nevoie
de o mai strânsă legătură între  partea
teoretică și cea  practică atunci când
este vorba de învățământ profesional
și suntem bucuroși să realizăm acest
parteneriat la Mioveni, în proximitatea
uzinelor Dacia”, a declarat Nicolas
Maure, preşedinte director general Dacia
şi director general Renault România.

Pe lângă crearea claselor specializate,
Dacia va susține Liceul Tehnologic Con-
strucţii de Mașini Mioveni și prin spon-
sorizarea cu mijloace tehnice (mașini,
utilaje și echipamente) care să contribuie
la formarea elevilor. Mai mult, specialiști
din cadrul Dacia și ai Renault România

vor participa și la instruirea cadrelor didac-
tice și vor interveni în cadrul cursurilor
pentru a facilita dobândirea unor compe-
tențe specifice industriei auto.

La eveniment au mai participat preșe-
dinte CJ Argeș Florin Tecău, primarul
Tudor Pendiuc, Chestorul Camerei Dep-
utaților, Mircea Drăghici, parlamentarii
colegiului Mioveni - Simona Bucura
Oprescu și Șerban Valeca, dar şi conduc-
erea liceului.

Primarul Ion Georgescu i-a oferit
Primului - Ministru o machetă a celui mai
de succes model Dacia: Logan Duster,
primind felicitările șefului Executivului. 

Ion Georgescu: "Sunt bucuros că
acest parteneriat între Uzina Dacia,
Liceul Tehnologic Construcţii de
Mașini Mioveni și Primăria Mioveni a
fost semnat pentru că reprezintă asi-
gurarea unui viitor pentru tinerii orașu-
lui Mioveni și pentru Uzina Dacia".

Semnarea parteneriatului dintre  Automobile Dacia S.A, I.S.J Argeş și Primăria Mioveni

Elevii din Mioveni, pregătiți 
să se angajeze la uzina Dacia 
Miercuri, 16 iulie 2014, la Guvern, în prezența primului ministru Victor Ponta, a ministrului Educației
Remus Pricopie, a ministrului delegat pentru cercetare Mihnea Costoiu, a ministrului Sănătății Nico-
lae Bănicioiu, a fost semnat un protocol de parteneriat între Dacia, Inspectoratul Școlar al județului
Argeș și Primăria orașului Mioveni pentru înființarea și susținerea funcționării unor clase de în-
vățământ profesional în domeniul mecanică, calificarea profesională sculer-matrițer, la Liceul Tehno-
logic Construcţii de Mașini Mioveni. Protocolul a fost semnat la sediul Guvernului României de către
Nicolas Maure, președinte director general al Dacia, Dumitru Tudosoiu, inspector școlar general la
Inspectoratul Școlar al județului Argeș și Ion Georgescu, primar al orașului Mioveni.

Ion Georgescu: “Avem nevoie de o ambulanţă
cu medic în permanenţă la Mioveni”

Joi, în cadrul şedinţei
lunare de Colegiu Prefec-
tural, desfăşurată la Cen-
trul Cultural Educativ,
primarul Ion Georgescu a
ridicat problema lipsei
medicilor pe Ambulanţă la
Mioveni.

Ion Georgescu: "Avem
nevoie de o ambulanţă cu
medic în permanenţă la
Mioveni. Parlamentarii şi
reprezentanţii locali pot
face o simulare şi să sune
la 112 să vadă cât durează
de la primul apel până la

plecare. În clipe de viaţă
sau de moarte primele 10 -
15 minute pot fi esenţiale.
Dacă vine după 20 - 30 de
minute Ambulanţa sau
SMURD-ul uneori poate fi
degeaba. În permanenţă tre-
buie să avem medic pe Am-

bulanţă la Mioveni", a pre-
cizat primarul de la Mioveni.

Mihai Oprescu, a solicitat
directoarei de la Ambulanţă,
Luminiţa Paul, un raport cu
privire la organizarea serviciu-
lui în Mioveni.

Meșterul popular
Ion RODOȘ
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La nivelul oraşului Mioveni,
gradul de promovabilitate la
examenul de bacalaureat, se-
siunea iunie-iulie 2014, a

crescut de la 73,51 %, la
76,71%, după soluționarea
contestațiilor depuse de can-
didații nemulţumiţi de notele

primite.
La Liceul Teoretic Iulia Zam-
firescu, după soluţionarea
contestaţiilor, gradul de pro-

movabilitate a crescut de la
83,69,10%, la 86,33%, iar la
Liceul Tehnologic Con-
strucţii de Maşini Mioveni,

gradul de promovabilitate a
crescut de la 55,12%, la
60,26%.

Oficial - promovabilitate de 76,71%Oficial - promovabilitate de 76,71%
la Bacalaureat 2014 Miovenila Bacalaureat 2014 Mioveni

Un nou caz de vandalizare
în cartierul Făget

Elevii din Mioveni, 
felicitaţi de primarul
Ion Georgescu

Primarul oraşului Mioveni, Ion
Georgescu, i-a felicitat  printr-un mesaj
pe toți absolvenții de liceu care au pro-
movat prima sesiune a examenului de
bacalaureat și le-a mulțumit cadrelor di-
dactice care s-au implicat în buna orga-
nizare și derulare a probelor.

Gradul de promovabilitate al exam-
enului de bacalaureat în oraşul Mioveni
este de 76,71%, potrivit ISJ Argeş.

„Mulțumesc cadrelor didactice
care s-au implicat în buna orga-
nizare și derulare a probelor de
anul acesta. Rezultatele acestui
examen reflectă munca depusă
atât de elevi, cât și de profesori.
Administrația publică locală va
face tot ceea ce este normal și
firesc pentru a asigura condiţiile
corespunzătoare bunei des-
făşurări  şi a examenelor vi-
itoare”, a declarat Ion Georgescu.

Nici parcurile de jocă pentru
copii, nici stațiile pentru transport
în comun, și mai nou, gardurile
monumentelor istorice, nu scapă
de mâna vandalilor. De cele mai
multe ori, aceștia, sunt tineri din
orașul Mioveni, care, după ce
consumă alcool, rup mobilierul
stradal plătit din banii dumneav-
oastră, dragi cetățeni!

Am semnalat în dese rânduri
astfel de acte și vă aducem la
cunoș-tință un altul. De această
dată, un grup de tineri din
cartierul Făget au vandalizat gar-
dul împrejmuitor al Mănăstirii
Vieroși, monument istoric ce
datează din secolul al XVI-lea,

precum și stația pentru transport
în comun aflată în apropierea
obiectivului istoric, în seara zilei
de 6 iulie, a.c., în jurul orei 21.30.

După verificările efectuate de
către agenții Poliției Locale
Mioveni în urma sesizării unui
locuitor, au fost identificați cei 9
autori: D.N. (19 ani), M.D. (14
ani), N.L. (15 ani), N.E. (19 ani),
A.D. (20 ani), D.C. (12 ani), P.N.
(26 ani), P.F. (22 ani), P.G. (27
ani). 

Autorii faptei au fost sancțion-
ați contravențional conform Legii
61/1991 rep. și HCL 150/2007,
pagubele urmând a fi recuperate
de la aceștia.

Aducem la cunoşt-
inţa locuitorilor oraşu-
lui Mioveni, că în
perioada iulie – august
a.c., se vor continua
procedurile de  exe-
cutarea silită prin
poprire asupra veni-
turilor contribuabililor
înregistraţi în evidenţa
fiscală cu debite
restante ce provin din
impozit pe clădiri, im-
pozit pe teren, taxa
asupra mijloacelor de
transport, amenzi  con-
travenţionale.

Se supun  executării
silite  prin poprire sumele
reprezentând:
- disponibilităţi băneşti
la bănci;
- venituri băneşti real-
izate ca angajat;
- pensii de orice fel, etc. 

Precizăm că, acestă
procedură este în confor-
mitate cu prevederile art.
149 din OG 92/2003
privind Codul de proce-
dură fiscală.

Cetăţenii pot întâmp-
ina situaţii neplăcute, în
care cardul bancar nu
poate fi utilizat ca urmare

a înfiinţării  popririi asupra
conturilor deschise la
bănci.

În vederea prevenirii
unor evenimente de acest
gen, vă rugăm să pro-
cedaţi la achitarea datori-
ilor către Bugetul Local la
casieriile din cadrul
Primăriei oraşului Mioveni.

Programul de lucru cu
publicul al casieriilor
Primăriei oraşului Mioveni
este: luni şi miercuri între
orele 08.00-16.00, marţi şi
joi, între orele 8.00 şi
17.00, precum şi vinerea,
între orele 8.00 şi 14.00.

PRIMĂRIA ORAȘULUI MIOVENI
Informare Publică a Biroului

Urmărire Venituri – Executare silită

În toamna lui 2016
la Mioveni se va
deschide un Muzeu
al Automobilului
Dacia unde vor fi
expuse modele
produse la uzina
Dacia începând cu
anul 1968. Proeic-
tul de 6-7 milioane
euro va fi realizat
din fondurile
orașului Mioveni,
iar Dacia se anga-
jează să aducă
mașinile și să se
ocupe de în-
treținerea lor.
Muzeul va avea și
simulatoare auto
ultra-moderne și
este gândit și să
ajute Dacia să-și
crească vânzările.
Proiectul este
acum în faza de
studiu şi analiză.

Multe mărci auto de
prestigiu au muzee ded-
icate celebre în toată
lumea, muzee în care
sunt expuse mașini is-
torice într-un cadru spe-
cial.

În maxim două luni
vor fi scoase la licitație
lucrările de execuție a
muzeului. “Dacă nu
sunt contestații ne în-
cadrăm în termenul sta-
bilit și sper că în
octombrie sau noiem-
brie 2016 îl vom inau-
gura. Însă trebuie văzut
dacă apar și contestații,
caz în care lucrurile se
pot amâna”, a precizat
edilul-șef.

“Este o lucrare
grandioasă, este pro-
prietate a Consiliului
Local Mioveni, o lu-
crare estimată a costa
6-7 milioane euro, iar
aici ma refer la dotari
și la construcție. Dacia
se obligă să ofere gra-
tuit toată gama de au-
tomobile produse
începand cu 1 august

1968 și mă refer la 27
de tipuri de mașini”,
spune primarul oraşului
Mioveni care adaugă că
în lunile urmatoare va fi
semnat și un protocol cu
Dacia.

Automobile Dacia a
confirmat, într-un
răspuns pentru Hot-
News.ro că susține
proiectul.

Dacia intenționează
să pună în valoare patri-
moniul istoric de mod-
ele al mărcii, din 1968,
și, în acest sens, susține
proiectul Primăriei de la
Mioveni, de construcție
a unui Muzeu al Auto-
mobilului. Acest proiect
se află în faza de studiu
și analiză. Dacia va con-
tribui cu numeroase ve-
hicule din gama veche
și nouă, astfel încat viz-
itatorii să poata
cunoaște cei aproape 50
de ani de istorie a auto-
mobilului in judeţul
Argeș.

Acest muzeu, unic în
România, va avea și o

parte comercială, pe
lângă cea turistică
deoarece simulatoarele
auto instalate i-ar putea
determina pe vizitatori
să cumpere in viitor
mașini Dacia și Renault.
“Sunt convins că ne
vom scoate banii în
câțiva ani și cred că
putem să ajutam și noi
Automobile Dacia –
care este motorul
orașului – să expună și
să vândă mai bine
mașini”.

El mai spune ca taxa
de intrare va fi mică și
se discută ca elevii să
aibă intrare gratuită.
Muzeul va fi situat nu
departe de uzină, lângă
drumul național Pitești-
Câmpulung-Brașov.

“Aș spune că
proiectul este finalizat
în proporție de 75%,
probabil că în septem-
brie ne vom întâlni ofi-
cial și cu directorul
general Dacia și echipa
lui”, spune primarul Ion
Georgescu.

Muzeul Automobilului va fi
construit la Mioveni


