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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei – în sezonul rece
noiembrie 2014- martie 2015

ACTE NECESARE PENTRU STA-
BILIREA DREPTULUI LA AJUTORUL
PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

� CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA
RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJU-
TORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINŢEI - FORMULAR TIP puse la dispo-
ziţie de către  Primaria Mioveni, la gardianul de la in-
trare.

� Acte din care să rezulte calitatea titularului
cererii faţă de locuinţa pentru care se solicită aju-
torul pentru încălzirea locuinţei:
Act proprietate / contract de închiriere valabil la
data depunerii sau împuternicire legală (notarială - de-
claraţie de acord) din partea proprietarului sau a titularului
contractului de închiriere sau alt act doveditor.
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este
reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care
îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului- care
solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz:
- proprietarul locuinţei, 
- persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu
clauze de întreţinere, 
- titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt mem-
bru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul
locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după
caz, 
- reprezentantul legal al persoanei singure care nu a îm-
plinit vârsta de 18 ani.

!!! PERSOANELE CARE NU AU DOMICILIUL
SAU REŞEDINŢA   LA ADRESA PENTRU
CARE SE SOLICITĂ COMPENSAREA, NU
VOR FI LUATE ÎN CALCUL - dovada cu actul de
identitate.

��ACTE DE STARE CIVILĂ: 
copie B.I./C.I. - soţi/concubini şi copiii care au acelaşi
domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul;
certificat de căsătorie; certificat naştere pentru copiii mi-
nori sub 14 ani; hotărâre încredinţare minori rămasă de-
finitivă şi irevocabilă; hotărâre judecătorească de
încredinţare în vederea adopţiei/încuviinţare a adopţiei;
hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei
pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului; de-
cizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, hotărârea
judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de
urgenţă, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau,
după caz, dispoziţia autorităţii tutelare; hotărârea judecă-
torească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dis-
părut/dispărută- în funcţie de componenţa fiecărei familii.

� Factura Distrigaz - original;

� ADEVERINŢE DE VENITURI PENTRU
LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII
DOSARULUI:
• Drepturi de asistenţă socială (alocaţii, indemnizaţii):
document doveditor - cupon pensie / alocaţie de stat / in-
demnizaţie de handicap – luna anterioară depunerii dosaru-

lui;
Ex: în octombrie, venitul pe septembrie

în noiembrie, venitul pe octombrie.
• Adeverinţă salariat: în care să fie menţionat salariul
net şi contravaloarea tichetelor de masă, dacă este cazul
–luna anterioara depunerii dosarului; dacă nu se acordă
tichete de masă, menţiunea „nu beneficiază de tichete de
masă”.
• Contract de muncă pentru persoanele care obţin ven-
ituri din străinătate;
• ADEVERINŢE FISC pentru toţi membri familiei
majori-  în care să fie menţionat venitul net lunar/dacă ex-
istă.
� ADEVERINŢĂ DE ELEV pentru toţi copiii care
urmează o formă de învăţământ reglementată prin lege.
� COPIE CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN
GRAD DE HANDICAP GRAV, ACCENTUAT sau
MEDIU revizuit, unde  este cazul;
� ADEVERINŢĂ de la Asociaţia de locatari / propri-
etari din care să reiasă numărul de membrii de familie luaţi
în evidenţă pentru plata întreţinerii, NOMINAL;
• Viză primărie din care să reiasă bunurile mobile şi imobile
aflate în proprietate pentru toţi membri familiei menţionaţi
în cerere (locuinţă, teren, autoturism – vechime) de la
Biroul Taxe și Impozite, parterul Primăriei şi Biroul Fond
Funciar (cam.19, Primărie).
� DOSAR cu şină.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI DE
AJUTOR ÎNCĂLZIRE
� Să anunţe în termen de 5 zile, în scris, orice modificare
intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate,
inclusiv a bunurilor mobile şi imobile deţinute sau
cumpărate precum şi a informaţiilor privitoare la domiciliu
/ reşedinţa declarată.
‼! Declararea unui număr mai mare de membri de familie
sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit
de a obţine foloase materiale necuvenite constituie infracţi-
une de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz şi se
pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal. Dacă se
constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul
are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală.

CONDIŢII
- venitul net lunar pe membru de familie până la care se
acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei este de 615 lei,
cf. OUG nr. 70 / 2011;
-  solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei împre-
ună cu membri familiei să aibă domiciliul legal sau reşe-
dinţa la adresa pentru care se solicită acest ajutor, dar să şi
locuiască efectiv la adresa respectivă;

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel
putin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr. 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază
de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în decla-
raţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale
beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea
locuinţei. Dacă în urma anchetelor sociale se constată că
titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veni-
turile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele
plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect
componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, pre-

cum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt
acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI
CUANTUMUL AJUTORULUI DE
ÎNCĂLZIRE PENTRU PENTRU
SEZONUL RECE:
01 NOIEMBRIE 2014  -  31  MARTIE   2015

Pentru  GAZE  NATURALEGAZE  NATURALE:        
Noiembrie - 2014 - Martie  2015Noiembrie - 2014 - Martie  2015
TREPTE   VENITURI CUANTUM

< 155 262
155,1 210 190
210,1 260 150
260,1 310 120
310,1 355 90
355,1 425 70
425,1 480 45
480,1 540 35
540,1 615 20

Pentru  LEMNELEMNE: 
Noiembrie 2014    -  Martie   2015Noiembrie 2014    -  Martie   2015
TREPTE  VENITURI CUANTUM

< 155 54
155,1 210 48
210,1 260 44
260,1 310 39
310,1 355 34
355,1 425 30
425,1 480 26
480,1 540 20
540,1 615 16

Pentru ENERGIE ELECTRICĂ:ENERGIE ELECTRICĂ:
Noiembrie 2014 - Martie 2015Noiembrie 2014 - Martie 2015
TREPTE  VENITURI CUANTUM

< 155 240
155,1 210 216
210,1 260 192
260,1 310 168
310,1 355 144
355,1 425 120
425,1 480 96
480,1 540 72
540,1 615 48

Nu se încadrează persoanele careNu se încadrează persoanele care
depăşesc 615 lei / membru familiedepăşesc 615 lei / membru familie
si persoanele singure sau familiilesi persoanele singure sau familiile
ce dețin un bun  din Anexa nr. 4  cece dețin un bun  din Anexa nr. 4  ce
interzice  dreptul de acordare ainterzice  dreptul de acordare a
ajutorului de încălzire.ajutorului de încălzire.

419 de cereri pentru
ajutorul de încălzire!

Autorităţile locale din Mioveni informează că
până în prezent au fost înregistrate 419 cereri
de acordare a ajutoarelor pentru încălzire în
iarna 2014-2015. Dintre acestea, 377 pentru
încălzirea cu gaze, 14 cu energie electrică şi 28
pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

Toţi cei care au depus cereri până joi, 20
noiembrie vor beneficia de ajutor de încălzire
pentru tot sezonul rece (noiembrie 2014-martie
2015). După 1 decembrie se vor înregistra cereri

pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile
de acordare a ajutorului pentru încălzirea
locuinţei, iar stabilirea dreptului se face în-
cepând cu luna depunerii cererii pentru pe-
rioada ramasă până la sfarsitul sezonului rece.

Cererile se pot depune la sediul sediul
Primăriei - oficiul de lângă scara de urcare, zil-
nic, după următorul program: luni-miercuri
între 8.00 și 16:00, marţi -joi între 8.00 și 17.00
și vineri între 8.00 și 14.00.

Informaţii suplimentare despre acordarea
ajutoarelor de încălzire se pot obţine pe pagina
de internet www.primariamioveni.ro.



Problemele stomato-
logice reprezintă una
dintre cele mai
frecvente afecţiuni la
copii, iar specialiştii
afirmă că trebuie tratate
din timp pentru a nu se
transforma în compli-
caţii majore. La fel de
importantă este şi pre-
venirea afecţiunilor
stomatologice prin în-
grijirea corectă a
dinţilor.

Toţi elevii din oraşul
Mioveni beneficiază de
consultaţii stomatolog-
ice gratuite (prevenţie

şi curative), prin inter-
mediul cabinetului ce
funcţionează în incinta
Liceului Teoretic „Iulia
Zamfirescu” Mioveni.

Primăria oraşului
Mioveni s-a implicat în
dotarea cu aparatură
performantă a cabine-
tului, un Unit dentar
(scaun dentar) modern.

În urma consul-
taţiei, medicul stoma-
tolog poate semnala
care sunt urgenţele şi
prioritătile în tratamen-
tul dentar, poate explica
copiilor care e tehnica

de periaj corectă, poate
sfătui elevii în alegerea
periuţei şi pastei de
dinti potrivite.

De asemenea,
medicul dentist poate
face recomandări de al-
imentatie pentru men-
tinerea unei danturi
sănătoase.

Programul cabinetu-
lui: 

- Luni, Miercuri şi
Vineri între orele
8.00-15.00; 

- Marţi şi Joi, între
orele 11.00-18.00.

Alocaţia de Susţinere a Familiei este
beneficiul social acordat familiilor cu
copii care au venitul net lunar/pers.
până la 530 lei, cu o primă treaptă de
acordare la 200 lei/pers. Beneficiul so-
cial este destinat menţinerii şcolarităţii
copiilor şi combaterii abandonului şco-
lar, iar obiectivul social general este
menţinerea copilului în familia sa şi
protecţiei şi promovării drepturilor
copilului şi familiei cu copii minori.

Toţi copiii de vârstă şcolară din dosar
au obligaţia de a frecventa cursurile şco-
lare, condiţie de bază a acordării ASF.

Celelalte condiţii de acordare râmăn
aceleaşi ca la acordarea ajutorului de
încălzire şi a ajutorului social, cererea
de acordare şi declaraţia de venituri

fiind unică. Revizuirea dosarului de
acordare se face la 3 luni - pentru
dosarele de acordare din anul 2013 şi
2014 şi la 6 luni - pentru dosarele care s-
au depus în 2011 şi 2012. 

Modificarea cuantumurilor la Alo-
caţia de Susţinere a familiei, începând
cu dreptul lunii NOIEMBRIE/2014, cf.
O.U.G. nr. 65/2014:
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Un bloc de 
apartamente 
noi, gata în 2015

Lucrările la noul bloc de locuinţe, construit pe
Strada 1 Decembrie (vis-a-vis de Biserica
“Adormirea Maicii Domnului“), sunt în plină des-
făşurare. Blocul va fi destinat tinerilor şi  va avea 25
de unităţi de locuit şi un regim de înaltime D+P + 4E-
6E. Suprafaţa construită a clădiri va fi de 359 mp, iar
suprafaţa desfasurată de 2.801 mp. De asemenea,
imobilul va avea 10 locuri de parcare în demisol şi
15 locuri în exterior. Investiţia este realizată cu fon-
duri de la bugetul local.

Potrivit conducerii Primăriei Mioveni, lucrările la
imobil au demarat în iulie 2014 și ar trebui să se fi-
nalizeze în luna decembrie, 2015.

ÎN GRĂDINIŢELE DIN A-URI ŞI 
P-URI FUNCȚIONEAZĂ PATRU
GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT!

Începând cu 10 noiembrie 2014, în grădiniţele cu
program normal, din zona blocurilor A şi P,
funcţionează câte două grupe de creşă (pentru copiii
mai mici de 3 ani) şi  două de cămin.

În total 75 de prichindei beneficiază de programul
prelungit al celor două Grădiniţe, după cum urmează:
de luni până vineri, în intervalul 06.00 – 18.00.

Tipul de familie 1 copil 2 copii 3 copii 4 şi 
mai mulţi copii

Familie cu un părinte, 107 lei 214 lei 321 lei 428 lei
venit 0-200 lei/pers.
Familie cu un părinte, 102 lei 204 lei 306 lei 408 lei
venit 201-530 lei/pers.
Familie cu 2 părinţi, 82 lei 164 lei 246 lei 328 lei
venit 0-200 lei/pers.
Familie cu 2 părinţi, 75 lei 150 lei 225 lei 300 lei
venit 201-530 lei/pers.

Alocaţia de Susţinere a Familiei-
prevăzută de Legea 277/2010

Orașul Mioveni a primit finanțare
pentru trei proiecte de modernizare

Prin Ordonanța Guver-
nului nr. 59/2014 privind
Rectificarea Bugetului de
Stat pe 2014 și a Ordinului
Ministrului Dezvoltării Re-
gionale și a Administrației

Publice nr. 1826 din
8.10.2014 au fost alocate
sumele necesare pentru fi-
nanțarea a trei obiective im-
portante. În total, Mioveniul
a primit 1,2 milioane de lei.

Pentru proiectul
“Clădire multifuncțională
Făgetu, din cartierul Făget“,
Mioveniul a primit 400.000
de lei. Au mai fost alocate
fonduri pentru  “Sistemul

de alimentare apă din puțuri
forate de mare adâncime”
(400.000 de lei) și “Con-
struirea Podului peste Râul
Argeșel, strada Morii (trafic
uşor), cartier Racovița” –

400.000 de lei.
„Mă bucur că am

obținut încă trei finanțări
importante pentru anul în
curs, dar vom obţine fi-
nanţări şi în anul 2015. Sunt

sigur că cetăţenii oraşului
vor fi mulţumiţi de rezultat,
atunci când vor fi finalizate
lucrările”, a declarat pri-
marul orașului Mioveni, Ion
Georgescu.

Elevii  unităţilor de învăţământ din Mioveni, gratis la stomatolog Tudor Gheorghe, la
Mioveni pe 13 decembrie

Tudor Gheorghe va cânta
pe scena Casei de Cultură a
Sindicatelor “Dacia” Mioveni
în data de  13 decembrie, în-
cepând cu ora 19.00.

„Lecția”, denumire sim-
bolică, este un spectacol unic,
plin de iubire și patriotism.
Spectacolul acoperă texte ex-
cepţionale, poezii deosebite şi mult umor, aducând în centrul
atenţiei adevăratul folclor românesc.

Preţul unui bilet este 25 lei şi vor fi puse în vânzare, în-
cepând cu 1 decembrie, la Centrul Cultural Mioveni şi Casa
de Cultură a Sindicatelor Dacia.

Se închide Parcul de Joacă din
zona C3II pentru restilizare 

Distrus de persoane certate cu bunul
simț, Parcul de Joacă din zona C3II
(foto), va fi închis.

Începând de anul viitor, acesta va fi
reamenajat şi modernizat. Prichindeii
din zona C3II, se vor putea bucura de
toboganele, mesele de tenis, balan-
soarele și groapa de nisip din Parcul de

Joacă din zona blocului D1(foto), aflat
la doar 100 metri distanţă.

Parcul din zona blocului D1 a fost
modernizat de curând. Acesta este dotat
cu un covor cauciucat anti-traume spre
marea bucurie a părinţilor şi bunicilor
care nu se mai tem pentru siguranţa
micuţilor lor, cu tobogane, leagăne şi

balansoare la standarde europene. 
Vă reamintim că angajaţii S.C

S.Ed.C. Mioveni au finalizat lucrările
de reabilitare şi modernizare a locurilor
de joacă din zona blocurilor A2, D1,V1,
M21, R7-R8, H38-H39 şi parcul de
lângă Dispensarul Uman. 



CĂSĂTORII ŞI CONCERT ÎN AER LIBER
ÎN ULTIMA SEARĂ DIN AN, LA MIOVENI

Tradiţia căsătoriilor la Mioveni, în ul-
tima zi din an, va fi păstrată şi în 2014.

Cei care doresc să-şi oficializeze re-
laţia, în data de 31 decembrie 2014, sunt
aşteptaţi în luna decembrie să-şi depună
dosarul la Primăria oraşului Mioveni.

Cuplurile interesate se vor putea înscrie
până pe data de 19 decembrie, iar
depunerea actelor se poate face doar în
data de 22 decembrie, la Sediul Primăriei
Mioveni, biroul de Stare Civilă (Etajul 1,
cam.19).

Cununiile civile vor fi încheiate la in-
terval de 15 minute una de
cealaltă,consecutiv, adică începând cu
orele 18.00, în ordinea depunerii actelor
de către solicitanţi.

Căsătoriile vor fi oficiate de  către pri-
marul oraşului, Ion Georgescu.

Seara va continua cu un concert în aer
liber în centrul civic susţinut de doi în-
drăgiţi interpreţi: Alina Eremia şi Dorian
Popa ce vor concerta începând cu ora
11.00.
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Vineri, 28.11.2014
Ora 18.00: Spectacol extraordinar Nicolae
Furdui Iancu ”Noi suntem români”, cu
taraful ”Crai Nou” din Alba Iulia, în sala de
spectacole a Casei de Cultură a Sindi-
catelor. Biletele sunt puse în vânzare la
Casa de Cultură a Sibdicatelor și Centrul
Cultural Mioveni. Preț: 10 lei.

Sâmbătă, 29.11.2014
Ora 10.00: Lansare de carte: ”Relații mil-
itare româno-franceze în perioada inter-
belică.” Autori: Andrei Nicolaescu și
Gheorghe Nicolescu,  la Centrul Cultural
Educativ Mioveni. Editura & Tipografia
MIOVENI.
Ora 11.00: Oferirea distincțiilor de
Cetățean de onoare și acordarea
Diplomelor de excelență pentru domeni-
ile: învățământ, medical, administrație, cul-

tural, culte și sportiv, în sala de festivități a
Centrului Cultural Educativ; 

Duminică, 30.11.2014
Ora 10.00: „Noi suntem români!” –
proiect educativ de Ziua Națională a
României la Mioveni;
Ora 10.00: demonstrații ale secțiilor de
judo și tenis de masă – CS Mioveni, în
sala de sport a Școlii ”Liviu Rebreanu”
Mioveni;

Luni, 1.12.2014
ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Ora 10.00: Lansare de carte ”I.A.P Axa
devenirii urbanistice a orașului Mioveni.
Fotomontaj din presa locală”. Editura &
Tipografia MIOVENI. 
Expoziție ”Confruntare și umor. Carica-
turi din Primul Război Mondial (1914)”,
la Primăria orașului Mioveni.

Ceremonia de depunere de coroane la mon-
umentele eroilor din oraș. Intonarea Inmu-
lui de Stat al României, Slujbă religioasă de
pomenire a eroilor și depunere de coroane
la monumentele eroilor din: 
Ora 11.00: Monumentul eroilor din
cartierul Colibași;
Ora 11.30: Monumentul eroilor din
cartierul Făget;
Ora 12.00: Monumentul eroilor din
cartierul Racovița;

Ora 12.00: Monumentul eroilor de la
Școala gimnazială ”Liviu Rebreanu”
Mioveni;

Ora 15.00: Ceremonia de depunere de
coroane la Monumentul eroilor din cartierul
Mioveni – centrul civic. 
Intonarea Inmului de Stat al României, Slu-
jbă religioasă, Defilarea blocului militar
format din cadre M.A.p.N., M.A.I. (Jan-
darmerie, ISU şi Poliţie),  Penitenciarul
Colibaşi și Fanfara Pitești. Demonstrație
parașutism Aeroclub Pitești.

Ora 17.00: Retragerea cu torţe: Bld.
Dacia, zona M-uri – centrul civic (asigurată
de M.A.p.N. şi M.A.I.)

Marți, 2.12.2014
Ora 10.00: meci demonstrativ de oină și

demontrație karate – secțiile CS Dacia
Mioveni 2012, în sala de sport Școalii gim-
nazială ”Liviu Rebreanu” Mioveni;

Data de 1 Decembrie 1918 reprezintă data la care, toți românii
s-au unit într-un cuget la Alba Iulia și au format România
Mare. De atunci, prima zi a lunii decembrie a rămas ca Ziua
Națională a României, ea fiind celebrată în majoritatea
orașelor din țară cu depuneri de coroane, parade militare și

spectacole de muzică populară și muzică folclorică. Orașul
Mioveni va sărbători Ziua Națională a României printr-o serie
de evenimente, ce cuprind spectacole, lansări de carte, oferirea
de distincții pentru cetățeni de onoare ai orașului, evenimente
sportive, precum și depuneri de coroane și defilări militare.

Dorian Popa
ora 11.00

Alina Eremia
Ora 12.15

Ora 12.00
FOC DE ARTIFICII

Program prelungit la ghişeele Primăriei Mioveni

SÂMBĂTĂ, 06.12.2014 08.00 – 12.00;
DUMINICĂ, 07.12.2014 08.00 – 12.00;
LUNI, 08.12.2014 08.00 – 17.00;
MARŢI, 09.12.2014 08.00 – 18.00;
MIERCURI, 10.12.2014 08.00 – 17.00;
JOI, 11.12.2014 08.00 – 18.00;
VINERI, 12.12.2014 08.00 – 16.00;
SÂMBĂTĂ, 13.12. 2014 08.00 – 12.00;
DUMINICĂ,14.12.2014 08.00 – 12.00;
LUNI, 15.12.2014 08.00 – 17.00;
MARŢI, 16.12.2014 08.00 – 18.00;
MIERCURI, 17.12. 2014 08.00 – 17.00;
JOI, 18.12.2014 08.00 – 18.00;
VINERI, 19.12.2014 08.00 – 16.00;
SÂMBĂTĂ, 20.12.2014 08.00 – 12.00;
DUMINICĂ, 21.12.2014 08.00 – 12.00;
LUNI, 22 .12.2014 08.00 – 17.00;
MARTI, 23.12.2014 08.00 – 18.00;
MIERCURI, 24.12.2014 08.00 – 14.00;
JOI, 25.12.2014 LIBER;
VINERI, 26.12.2014 LIBER;
SÂMBĂTĂ, 27.12.2014 08.00 – 12.00;

DUMINICĂ, 28.12.2014 08.00 – 12.00;
LUNI, 29.12.2014 08.00 – 18.00;
MARŢI, 30.12.2014 08.00 – 18.00;
MIERCURI, 31.12.2014 08.00 – 14.00.
Cetăţenii sunt așteptați să-și achite obligațiile fis-
cale către bugetul local la birourile de încasare
situate în sediul Primăriei. 

Pentru a crea posibilitatea ca mai mulţi contribuabili să achite, până la sfârşitul anului,
obligaţiile fiscale datorate bugetului local al oraşului Mioveni, reprezentând impozitul pe
clădiri, terenuri şi mijloace de transport, taxă salubritate,amenzi contravenţionale etc, con-
ducerea Primăriei a decis ca programul de încasare să fie prelungit în luna decembrie, ast-
fel:


