
IIAATTĂĂ  PPRROOGGRRAAMMUULL  ÎÎNNTTÂÂLLNNIIRRIILLOORR  ZZOONNAALLEE::
��1177  iiaannuuaarriiee  ((ssââmmbbăăttăă)) --  oorraa  1111..0000  ––  ŞŞccooaallaa

RRaaccoovviiţţaa  ddee  SSuuss,,  ccaarrttiieerr  RRAACCOOVVIIŢŢAA;;
�� 1188  iiaannuuaarriiee  ((dduummiinniiccăă)) --  oorraa  1111..0000  ––  CCaassaa

ddee  CCuullttuurrăă  RRaaccoovviiţţaa,,  ccaarrttiieerr  RRAACCOOVVIIŢŢAA;;
�� 2211  iiaannuuaarriiee  ((mmiieerrccuurrii)) --  oorraa  1177..0000  ––  CCeenn--

ttrruull  CCuullttuurraall  MMiioovveennii;;
�� 2222  iiaannuuaarriiee  ((jjooii)) --  oorraa  1177..0000  ––  CCoommiissiiiillee  ddee

ssppeecciiaalliittaattee  aallee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  MMiioovveennii;;
�� 2255  iiaannuuaarriiee  ((dduummiinniiccăă)) --  oorraa  1111..0000  ––

CCăămmiinnuull  CCuullttuurraall  CCoolliibbaaşşii,,  ccaarrttiieerr  CCOOLLIIBBAAŞŞII;;
�� 2277  iiaannuuaarriiee  ((mmaarrţţii)) --  oorraa  1177..0000  ––  CCrreeşşaa  AA--

uurrii  ““FFlloorriillee  SSooaarreelluuii””,,  SSaallaa  ddee  FFeessttiivviittăăţţii;;
�� 2299  iiaannuuaarriiee  ((jjooii))--  oorraa  1177..0000  ––  ŞŞeeddiinnţţăă  oorrddii--

nnaarrăă  aa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  MMiioovveennii;;
�� 3300  iiaannuuaarriiee  ((vviinneerrii)) --  oorraa  1144..0000  --  CCaassaa  ddee

CCuullttuurrăă  aa  SSiinnddiiccaatteelloorr  DDaacciiaa  MMiioovveennii;;
�� 3311  iiaannuuaarriiee  ((ssââmmbbăăttăă)) --  oorraa  1111..0000  --  ŞŞccooaallaa

FFăăggeett,,  ccaarrttiieerr  FFĂĂGGEETT;;
�� 0011  ffeebbrruuaarriiee  ((dduummiinniiccăă)) --  oorraa  1111..3300  --GGrrăă--

ddiinniiţţaa  CClluucceerreeaassaa,,  ccaarrttiieerr  CCLLUUCCEERREEAASSAA;;
�� 0055  ffeebbrruuaarriiee  ((jjooii)) --  oorraa  1177..3300  --  şşeeddiinnţţăă  eexx--

ttrraaoorrddiinnaarrăă  aa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  MMiioovveennii  pprriivviinndd
––  AApprroobbaarreeaa  BBVVCC  22001155..

Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2015

L I S T A   D E   I N V E S T I Ț I I

Nr. 256256 / Ianuarie 2015, Tiraj: 30003000 exemplare

Publicație bilunară editată de către Primăria Orașului MioveniPublicație bilunară editată de către Primăria Orașului Mioveni
“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților locale”

w w w . p r i m a r i a m i o v e n i . r ow w w . p r i m a r i a m i o v e n i . r o

TELEFOANE UTILE:
Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445.855; NON-STOP
Tel/Fax Ofiţer de serviciu Primăria Mioveni - 0348/455.999; NON-STOP

Tel: Primăria Mioveni - 0348/450.000; 0348/455.444;
Fax: Primăria Mioveni - 0248/260.500;
Dispeceratul S.C. S.Ed.C Mioveni - 0348/457.102; 0736. 202.067 NON-STOP

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!

Autorită]ile locale au stabilit calendarul
dezbaterilor publice pe tema bbuuggeettuulluuii  [[ii  lliiss--
tteeii  ddee  iinnvveessttii]]iiii  ppeennttrruu  aannuull  22001155, astfel încât
acestea să intre spre aprobare în [edin]a Con-
siliului Local Mioveni din date de 55..0022..  22001155..

Locuitorii ora[ului Mioveni sunt invita]i să
participe la dezbaterile publice cu scopul de a

identifica nevoile [i problemele cu care se
confruntă ace[tia în fiecare cartier al ora[ului. 

La dezbateri vor participa primarul Ion
Georgescu, viceprimarul Aurel Costache pre-
cum [i consilieri locali, func]ionari din cadrul
aparatului de specialitate al Primăriei Mioveni
[i [efi ai institu]iilor subordonate. 

EDIȚIE SPECIALĂ
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TTAAXXAA  SSPPEECCIIAALLĂĂ  DDEE  CCOOLLEECCTTAARREE,,
TTRRAANNSSPPOORRTT  ŞŞII  DDEEPPOOZZIITTAARREE
GGUUNNOOII  MMEENNAAJJEERR  SS--AA  MMAAJJOORRAATT
CCUU  UUNN  PPRROOCCEENNTT  DDEE  33,,4433%%  

TTAAXXEELLEE,,  IIMMPPOOZZIITTEELLEE
LLOOCCAALLEE  ZZII  AAMMEENNZZIILLEE  SSEE
PPOOTT  PPLLĂĂTTII  ZZII  OONNLLIINNEE
PPEE  1122  IIAANNUUAARRIIEE  AA
ÎÎNNCCEEPPUUTT  DDIISSTTRRIIBBUUŢŢIIAA
AALLIIMMEENNTTEELLOORR  UUEE
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SSIIMMPPOOZZIIOONN  ““DDOORR  DDEE  EEMMIINNEESSCCUU””
ZZIIUUAA  CCUULLTTUURRIIII  NNAA\\IIOONNAALLEE
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Autorită]ile locale au stabilit calendarul
dezbaterilor publice pe tema bbuuggeettuulluuii  [[ii  lliiss--
tteeii  ddee  iinnvveessttii]]iiii  ppeennttrruu  aannuull  22001155, astfel încât
acestea să intre spre aprobare în [edin]a Con-
siliului Local Mioveni din data de 55..0022..  22001155..

Locuitorii ora[ului Mioveni sunt invita]i să
participe la dezbaterile publice cu scopul de a

identifica nevoile [i problemele cu care se
confruntă ace[tia în fiecare cartier al ora[ului. 

La dezbateri vor participa primarul Ion
Georgescu, viceprimarul Aurel Costache pre-
cum [i consilieri locali, func]ionari din cadrul
aparatului de specialitate al Primăriei Mioveni
[i [efi ai institu]iilor subordonate. 

“ A fost un an cu
bune [i cu rele,

pe cele din urmă am
încercat să le depă[im
împreună, [i sunt con-
vins că vom reu[i să
facem [i de acum
înainte ce e mai bine
pentru noi [i pentru
copiii no[tri. Le urez
concetăţenilor mei şi
tuturor argeşenilor, ca
anul 2015 să fie mai
bun decât cel trecut,

cu mai multe realizări şi sănătate.  
Mulţumesc tuturor celor ce m-au sprijinit până

acum şi ştiu că vom fi în continuare o adevărată
echipă în slujba cetă]eanului. Ztiu că avem nevoie

de o infrastructură dezvoltată, servicii de calitate,
locuri de muncă, şcoli [i grădin]e moderne, parcuri
de joacă pentru copii.

Avem proiecte importante anul acesta, un bun
exemplu este noul spital a cărui construc]ie va în-
cepe în curând [i va avea mai multe sec]ii. Împre-
ună cu echipa mea [i cu dvs., partener de nădejde,
îmi doresc mai multe realizări, lucruri utile în via]a
de zi cu zi, fără tensiuni sociale, iar dvs. să ave]i un
trai mai bun, cu locuri de muncă [i mai ales sigu-
ran]ă acasă [i pe stradă.

Îmi doresc să vă văd zâmbind, fără neajunsuri [i
cu o speran]ă de mai bine atât pentru noi, cât [i
pentru copiii no[tri. Fiind început de an doresc să
vă urez la mul]i ani!

CCuu  ssttiimmăă  [[ii  rreessppeecctt,,
PPrriimmaarruull  oorraa[[uulluuii  MMiioovveennii,,  

IIoonn  GGeeoorrggeessccuu



AA..TTOOTTAALL  VVEENNIITTUURRII  BBUUGGEETT  LLOOCCAALL  --  MMIIII  LLEEII  --
--  ddiinn  ccaarree:: 111144..008855,,3388 112211..661188,,4499 9944..442299,,0000
II..  VVeenniittuurrii  pprroopprriiii  ttoottaall:: 9900..444422,,9988 8855..008866,,8866 8844..220088,,0000

11..  IImmppoozziitt  ppee  vveenniitt 661177,,0000 662244,,3300 662255,,0000
a.- Imp. pe venit din transf. 
propr.imob. patrim pers 617,00 624,30 625,00

22..  CCoottee  [[ii  ssuummee  ddeeffaallccaattee  
ddiinn  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt 6611..222266,,0000 5555..005555,,9988 5544..990000,,0000
a.- Cote defalcate 
din imp. pe venit 61.060,00 54.889,98 54.900,00

b.- Sume defalcate din imp. 
pevenit pentru echilibrarea 
bugetului local 166,00 166,00 0

33..  IImmppoozziittee  ssii  ttaaxxee  ppee  
pprroopprriieettaattee,,  ttoottaall  ddiinn  ccaarree::  2200..661111,,0000 2200..774455,,1144 2200..774455,,0000
II..  IImmppoozziitt  şşii  ttaaxxaa  ppee  ccllăăddiirrii 1199..115511,,0000 1199..227711,,0066 1199..227711,,0000

a.- Impozit pe clădiri 
de la persoane fizice

1.712,00 1.810,73 1.811,00

b.- Impozite şi taxe 
pe clădiri de la 
persoane juridice 17.439,00 17.460,33 17.460,00

IIII..  IImmppoozziitt  şşii  ttaaxxaa  ppee  tteerreenn 11..333388,,0000 11..334466,,7711 11..334477,,0000

a.- Impozit pe teren 
de la persoane fizice

225,00 237,91 238,00
b.- Impozit pe teren de la 
persoane juridice 1.003,00 1.004,85 1.005,00

c.- Impozitul pe terenul
extravilan 110,00 103,95 104,00

IIIIII..  TTaaxxee  jjuuddiicciiaarree  ddee  
ttiimmbbrruu  şşii  aallttee  ttaaxxee  ddee  ttiimmbbrruu

8855,,0000 8899,,0011 8899,,0000
IIVV..  AAllttee  iimmppoozziittee  
şşii  ttaaxxee  ppee  pprroopprriieettaattee  

3377,,0000 3388,,3355 3388,,0000

44..  SSuummee  ddeeffaallccaattee  ddiinn  TTVVAA 1188..887733,,0000 1188..885566,,1144 1188..770000,,0000
a.- Sume defalcate din TVA
pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţelor 18.691,00 18.674,14 18.700,00

b.- Sume defalcate din 
TVA ptr. echilibrarea 
bugetelor locale 182,00 182,00 0

55..  AAllttee  iimmppoozziittee  [[ii  ttaaxxee  
ggeenneerraallee  ppee  sseerrvviicciiii 1100,,0000 88,,9966 99,,0000
a.- Taxe hoteliere 10,00 8,96 9,00

66..TTaaxxee  ppee  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee 3388,,0000 3388,,0088 3388,,0000

a.- Impozit pe spectacole 3,00 3,12 3,00
b.-Alte taxe pe 
servicii specifice 35,00 34,96 35,00

77..TTaaxxee  ppee  uuttiilliizzaarreeaa  bbuunnuurrii
lloorr  ssaauu  ppee  ddeessffăăşşuurraarreeaa
ddee  aaccttiivviittăăţţii  11..885588,,0000 11..992277,,6688 11..992299,,0000
II..  IImmppoozziitt  ppee  mmiijjll..  ddee  ttrraannss 11..333300,,0000 11..440022,,4499 11..440033,,0000

a.-Impozit pe mijl. de 
transp 
de la persoane fizice 970,00 1.033,43 1.034,00

b.- Impozit pe mijl. de 
transport de la persoane 
juridice 360,00 369,06 369,00

IIII..  TTaaxxee  şşii  ttaarriiffee  ppeennttrruu  
eelliibbeerraarreeaa  ddee  lliicceennţţee  şşii  
aauuttoorriizzaaţţiiii  ddee  ffuunnccţţiioonnaarree 551188,,0000 551166,,6633 551177,,0000

IIIIII..  AAllttee  ttaaxxee  ppee  uuttiill..  bbuunnuurriilloorr,,  
aauuttoorriizz..  bbuunnuurriilloorr  
ssaauu  ppee  ddeessff..  ddee  aaccttiivviittăăţţii 1100,,0000 88,,5566 99,,0000

88..  AAllttee  iimmppoozziittee  
[[ii  ttaaxxee  ffiissccaallee 7722,,0000 7711,,3300 7711,,0000
a.- Alte impozite şi taxe 72,00 71,30 71,00

99..VVeenniittuurrii  ddiinn  pprroopprriieettaattee 22..119911,,0000 22..443377,,8866 11..881133,,0000
a.- Venituri din conces. 
şi închirieri 1.373,00 1.580,84 1.581,00
b.-Venituri din dividende 624,00 624,90 0
c.-Alte venituri 
din proprietate 194,00 232,12 232,00

1100..  VVeenniittuurrii  ddiinn  ddoobbâânnzzii 33,,0000 22,,7700 00 --
a.-Alte venituri din dobânzi 3,00 2,70 0 -

1111..VVeenniittuurrii  ddiinn  pprreessttăărrii  
ddee  sseerrvviicciiii  şşii  aallttee  aaccttiivviittăăţţii 220022,,1188 221177,,7700 221177,,0000
a.Venituri din prestări servicii

161,00 167,45 167,00
b.-Contrib. părinţilor sau 
susţinătorilor legali ptr. 
întretinerea copiilor în creşe 6,00 17,74 18,00
c.-Contribuţia persoanelor 
beneficiare ale cantinelor 
de ajutor social 5,00 3,20 3,00
d.-Taxe din activităţi 
cadastrale şi agricultura 11,00 11,06 11,00
e.-Venituri din recuperarea
cheltuielilor de judecată,
imputaţii şi despăgubiri 13,18 13,18 13,00
f.- Alte venituri din prest.
de servicii şi alte activităţi 6,00 5,07 5,00

1122..VVeenniittuurrii  ddiinn  ttaaxxee  aaddmmiinn..  
eelliibbeerraarrii  ddee  ppeerrmmiissee 441155,,8800 443355,,3311 443355,,0000
a.- Taxe extraj. de timbru 346,80 363,95 364,00
b.- Alte venituri din taxe 
admin., eliberări premise 69,00 71,36 71,00
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Cei interesaţi să vadă cum arată proiectul bugetului local, dar şi lista cu propunerile
de investiţii pentru 2015, pot să acceseze site-ul www.primariamioveni.ro
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PREVEDERI

BUGETARE 2014DENUMIRE INDICATORI REALIZAT
31.12.2014

PROPUNERI
2015

PREVEDERI
BUGETARE 2014DENUMIRE INDICATORI REALIZAT

31.12.2014
PROPUNERI

2015

ÎÎnn  bbaazzaa  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..  5522//22000033  pprriivviinndd
ttrraannssppaarreennţţaa  ddeecciizziioonnaallăă  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă,,
PPrriimmăărriiaa  oorraaşşuulluuii  MMiioovveennii,,  oorrggaanniizzeeaazzăă  ddeezzbbaatteerrii  ccuu
cceettăăţţeenniiii  ppee  mmaarrggiinneeaa  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  ppeennttrruu  aannuull
22001155..  CCuu  aacceeaassttăă  ooccaazziiee,,  vvoorr  aavveeaa  lloocc  îînnttââllnniirrii  zzoonnaallee
ccuu  cceettăăţţeenniiii,,  llaa  ccaarree  vvoorr  ppaarrttiicciippaa  pprriimmaarruull    IIoonn
GGeeoorrggeessccuu,,  vviicceepprriimmaarruull  AAuurreell  CCoossttaacchhee,,  ccoonnssiilliieerrii
llooccaallii,,  ppeerrssoonnaalluull  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ddiinn  ccaaddrruull  PPrriimmăărriieeii,,
ddaarr  şşii  ddiirreeccttoorrii  aaii  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee..  

SSUUGGEESSTTIIIILLEE  ŞŞII  PPRROOPPUUNNEERRIILLEE celor interesaţi referitoare
la aceste proiecte sunt aşteptate la Registratura
Primăriei oraşului Mioveni, până la data de 0022  ffeebbrruuaarriiee
22001155, de luni până vineri, între orele 0088..0000  ––  1166..0000,,
precum şi transmise electronic la adresa
cciicc@@pprriimmaarriiaammiioovveennii..rroo. Proiectul de hotărâre al buge-
tului de venituri şi cheltuieli 2015, poate fi vizualizat şi
studiat la adresa de web: wwwwww..pprriimmaarriiaammiioovveennii..rroo -
LLeeggiissllaaţţiiee  ––  TTrraannssppaarreennţţăă  ddeecciizziioonnaallăă..
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P r o i e c t u l  B U G ET U L U I  2 0 1 5 EEDDIIȚȚIIEE      SSPPEECCIIAALLĂĂ
1133..  AAmmeennzzii,,  ppeennaalliittăăţţii  
[[ii  ccoonnffiissccaarrii 998800,,0000 11..002299,,8877 11..003300,,0000
a.- Venituri din amenzi 
şi alte sancţiuni  967,00 1.017,13 1.017,00
b.- Penalităti pentru nedepunerea 

3,00 3,16 3,00
c.- Alte amenzi, penalităţi 
şi confiscări 10,00 9,58 10,00

1144..  DDiivveerrssee  vveenniittuurrii 22..112288,,0000 22..339955,,7777 22..339966,,0000
a.- Taxe speciale 2.070,00 2.333,76 2.334,00
b.- Alte venituri 58,00 62,01 62,00

1155..TTrraannssffeerruurrii  vvoolluunnttaarree,,  
aalltteellee  ddeeccââtt  ssuubbvveennţţiiiillee -- --

1166..VVeenniittuurrii  ddiinn  vvaalloorriiffiiccaarreeaa  
uunnoorr  bbuunnuurrii 9911,,0000 9966,,2233
a.- Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale instit. publice

7,00 7,62 0
b.- Venituri din vânzarea 
locuinţelor construite 
din fondurile statului 84,00 88,62 0

1177..  ÎÎnnccaassăărrii  ddiinn  rraammbbuurrssaarreeaa  
îîmmpprruummuuttuurriilloorr  aaccoorrddaattee 1144..662255,,2222 00
Sume din excedentul 
bugetului local utilizate 
ptr. finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare 14.625,22 0

1188..  SSuubbvveennţţiiii  ddee  llaa  
bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt  ttoottaall  ddiinn  ccaarree::

11..443388,,0000 11..222244,,7711 441100,,0000
a. Subvenţii de la bugetul 
de stat către bugetele locale 
necesare susţinerii derulării 
proiectelor finanţate din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare. 1.028,00 866,79 0
b.-Subvenţii pentru 
acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei 10,00 5,74 10,00
c.-Subv. de la bug. de stat 
pentru finantarea sănătăţii 400,00 352,18 400,00

1199..  SSuummee  pprriimmiittee  ddee  llaa  UUEE//aallţţii  
ddoonnaattoorrii  îînn  ccoonnttuull  ppllăăţţiilloorr  
eeffeecc..  şşii  pprreeffiinnaannţţaa.. 33..333311,,4400 11..882255,,5566 99..881111,,0000
a. Fondul European de 
Dezvoltare Regionala 3.171,80 1.716,81 9.811,00
b. Programe comunitare finantate 
in per 2007-2013 159,60 108,75

BB..TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  --  MMIIII  LLEEII  --
din care: 112288..771100,,3388 111199..554422,,8888 112277..775566,,0000

11..  AAuuttoorriittăăţţii  ppuubblliiccee 55..886699,,0055 55..441144,,0099 66..220066,,0000
a. Ch. de personal 2.008,00 2.006,74 2.200,00
b. Bunuri şi servicii 2.805,85 2.804,75 1.500,00
c.Proiecte din fonduri  FEDR 205,20 191,20 270,00
d. Ch. de capital 850,00 411,40 2.236,00
22..  AAllttee  sseerrvviicciiii  ppuubblliiccee  ggeenneerraallee

220000,,0000 119966,,2255 22..222255,,0000
a. Ch. de personal 117,00 116,24 128,00
b. Bunuri şi servicii 83,00 80,01 72,00
c. Fond de rez. la dispoz. CL - - 2.000,00
d. Ch. de capital 0 0 25,00

33..  OOrrddiinnee  ppuubblliiccăă  şşii  ssiigguurraannţţăă  nnaaţţiioonnaallăă
22..116600,,0000 22..111144,,7755 22..778800,,0000

a. Ch. de personal 1.302,00 1.300,34 2.100,00
b. Bunuri şi servicii 558,00 514,80 300,00

c. Cheltuieli de capital 300,00 299,61 380,00

44..  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  2233..774499,,0000 2233..335566,,1144 2244..771111,,0000
a. Ch. de personal 15.966,00 15.940,27 18.361,00
b. Bunuri si servicii 6.226,00 6.034,18 5.000,00
c. Burse 358,00 314,64 300,00
d. Ch. de capital 1.199,00 1.067,05 1.050,00

55..  SSăănnăăttaattee  88..443388,,0000 44..558888,,4422 1155..116655,,0000
a. Ch. de personal 344,00 343,97 380,00
b. Bunuri şi servicii 311,00 292,52 100,00
c. Transf. curente 1.950,00 1.950,00 1.950,00
d. Transf. de capital 400,00 317,82 -
e.Proiecte din fonduri FEDR 3.677,00 2,93 3.675,00
f. Ch. de capital 1.756,00 1.681,18 9.060,00

66..  CCuullttuurrăă,,  rreeccrreeeerree  şşii  rreelliiggiiee 3355..001133,,3333 3333..336633,,6622 3355..558855,,0000
a. Ch. de personal 44,00 43,89 50,00
b. Bunuri şi servicii 4.806,00 4.805,89 3.000,00
c. Transferuri ptr. 
Centru Cultural 3.400,00 3.400,00 2.400,00
d. Transf. de capital 800,00 799,99 -
e.Proiecte din fonduri FEDR 500,00 62,00 5.866,00
e. Transf.  Clubul Sportiv 7.057,70 7.053,43 5.200,00
f. Transf. Club 2012 1.300,00
f. Transf. ptr susţinerea cultelor 

142,30 142,30 100,00
g. Ch. de capital 18.263,33 17.056,12 17.669,00

77..  AAssiisstteennttaa  ssoocciiaallăă,,  aallooccaaţţiiii,,  ppeennssiiii
44..001177,,0000 33..889911,,2266 22..997700,,0000

a. Chel. de personal 1.362,00 1.361,14 1.500,00
b. Bunuri şi servicii 770,00 769,98 400,00
d. Asistenţă socială 494,00 466,35 600,00
e. Alte cheltuieli 400,00 400,00 400,00
f. Ch. de capital 991,00 893,79 70,00

88..  SSeerrvviicciiii  şşii  ddeezzvvoollttaarree  ppuubblliiccăă  şşii  lloocc..
1166..331177,,0000 1155..223399,,9977 1188..448888,,0000

a. Ch. de personal 223,00 223,00 250,00
b. Bunuri şi servicii 6.468,00 6.445,50 4.000,00
d. Ch. de capital 9.126,00 8.071,47 14.238,00
e. Active nefinanciare 500,00 500,00 -

99..  PPrrootteeccttiiaa  mmeeddiiuulluuii 1144..555522,,0000 1144..338866,,3366 55..556699,,0000
a. Bunuri şi servicii 9.244,00 9.223,31 5.000,00
b. Ch. de capital 5.308,00 5.163,05 569,00

1100..  TTrraannssppoorrttuurrii  şşii  ccoommuunniiccaaţţiiii
1188..339955,,0000 1177..115555,,5577 1144..005577,,0000

a. Bunuri şi servicii 4.630,00 4.071,62 3.000,00
c. Ch. de capital 13.765,00 13.083,95 11.057,00

1111..  EExxeecceeddeenntt    --1144..662255,,0000 22..007755,,6611 --3333..332277,,0000

NNOOTTĂĂ::
ÎÎnn  uurrmmaa  ddeezzbbaatteerriilloorr  ppuubblliiccee  pprreezzeennttaa
pprrooppuunneerree  ddee  bbuuggeett  vvaa  ssuuffeerrii  mmooddiiffiiccăărrii..

Cei interesaţi să vadă cum arată proiectul bugetului local, dar şi lista cu propunerile
de investiţii pentru 2015, pot să acceseze site-ul www.primariamioveni.ro
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LLUUCCRRĂĂRRII  ÎÎNN  CCOONNTTIINNUUAARREE  --  CCaappiittooll  AA
1.Cadastru edilitar imobiliar oraş Mioveni, sat Făget

3300..000000

2.Cadastru extravilan oraş Mioveni (inclusiv planuri 
cadastrale) HCL 13/2004 , HCL 2/2010

8800..000000

3. Împrejmuire Parcare -  Baza de Agrement 
HCL 33/2009, HCL 17/2010 

2200..000000

4. Amenajare parc şi loc de joacă cartier Racoviţa 
5500..000000

5. Sala sporturilor oraş Mioveni 
1100..  000000..  000000

6.Modernizare legătură Dealul Viilor - Piscul Ilinii 
880000..000000

7. Extindere canalizare menajeră - cart.Coliba[i
5500..000000

8. Spital orăşenesc Mioveni
99..000000..000000

9. Rigole, trotuare, acostamente şi accese 
în gospodării pe strada Nicolae Racoviceanu, oraş Mioveni

773355..220066

10.Pictură în tehnică mozaic - Catedrala Mioveni
22..000000..000000

11.Modernizare str. Ivaşcu Golescu 
11..000000..000000

12.Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară pe str. Miuleştilor cartier Făget

110000..000000

13.Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară pe str. Piscul Înalt 

2200..000000

14.Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară pe str. Pleasa

1100..000000

15.Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară pe str. Albu Golescu

4400..000000

16.Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte
bituminoasă uşoară pe str. Sinadon Tărtă[escu

8800..000000

17.Modernizare str. Cătrăbocului
2255..000000

18.Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte 
bituminoasă str. N. Titulescu

550000..000000

19. Modernizare legătură str. M. Sorbul cu 
str. Periş Colibaşi 

5500..000000

20.Parcare supraterană Piaţa Dacia 11..772233..  226633

21. Modernizare zonă  strada Pieţei cu strada Stadionului,
oraş Mioveni 5500..000000

22. Amenajare teren sport Racoviţa 
(Dealul Viilor) - pistă de atletism + dren scurgeri apă

22..112233..997733

23. Parc industrial zona Bemo 115500..000000

24. Bloc locuinţe strada 1 Decembrie, oraş Mioveni
33..880000..000000

25. Sală multifuncţională  Zcoala Liviu Rebreanu
8855..000000

26. Lărgire pod str. N. Racoviceanu şi regularizare viroagă
- cartier Racoviţa 444400..000000

27. Înlocuire conductă apă rece din otel cu polietilenă 
(de la S.C. Automobile Dacia Renault S.A- Bloc H27)

660000..000000
28.Extindere canalizare menajeră cartier Racoviţa

5500..000000

29.Reabilitare spălătorie şi centrală termică Grup Şcolar
229988..554499

30. Extindere sediu Primarie oraş Mioveni- corp B
11..  440000..000000

31. Extindere sistem de supraveghere video 
(Mioveni, Racoviţa, Coliba[i)

660000..000000
32. Anvelopări clădiri culte religioase 

227700..000000
33. Teren de sport cartier Coliba[i (Pleaşa)

220000..000000
34. Amenajare curte catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

2200..000000
35. Extindere retea de alimentare cu apă Coliba[i

4400..771122
36. Iluminat public drum de legatură 
DN73 D - Str. Dinicu Golescu 2211..000000
37. Clădire multifuncţională Făget 

11..660000..000000
38. Extindere reţea de alimentare cu apă Mioveni

5500..000000
39.Extindere şi mansardare Dispensar - Mioveni

6600..000000
40. Sistem de alimentare cu apă din 
puţuri forate de mare adâncime 

1100..000000
41. Alimentare cu energie electrică consumatori 
casnici şi iluminat public zona Gubavu-Pod de fier

1100..000000
42. Amenajare corp C Grup Şcolar Mioveni 

110000..000000
43. Regularizare pârâul Adancata 
(str. I.D. Ştefănescu), cartier Făget

335500..000000
44. Extindere reţea de alimentare cu gaze 
naturale în cartierul Clucereasa 

550000..000000
45. Extindere reţea de alimentare 
cu gaze naturale str. Dinicu Golescu

3366..115500
46. Extindere reţea de alimentare 
cu gaze naturale str. Mihail Sorbul

6600..000000
47. Extindere reţea de alimentare cu 
gaze naturale str. Dealul Viilor -Aleea Poienii

442266..  887755
48. Transformare Cămin B Grup 
Şcolar pentru tineret inclusiv împrejmuire 5500..000000

Cei interesaţi să vadă cum arată proiectul bugetului local, dar şi lista cu propunerile
de investiţii pentru 2015, pot să acceseze site-ul www.primariamioveni.ro
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49. Extindere reţea de alimentare cu gaze 
naturale str. N. Racoviceanu

9900..000000
50. Extindere retea de alimentare cu gaze 
naturale str. Colibaşi şi Măneşti

110000..000000
51. Extindere reţea de alimentare cu gaze 
naturale B-dul Dacia, cart. Colibaşi

2200..000000
52. Extindere re]ea de canalizare menajeră 
şi pluvială Mioveni

220000..000000
53. Execu]ie rampe de acces pentru persoane 
cu handicap (inclusiv sediu Primărie)

3300..000000
54. Semnalizare rutieră în oraşul Mioveni 

110000..000000
55. Legătură str. N. Racoviceanu (Hoagă) 
cu B-dul Dacia

1100..000000
56. Modernizare str. Bugeac

220000..000000
57. Amenajare parcare ecologică zona bloc N, 
oraş Mioveni 

5522..000000
58. Îmbrăcăminte bituminoasa str. Hanu Roşu, 
inclusiv parcaje adiacente (bloc V1, V2a, N2, N3, N6)

440000..000000
59. Sistematizare str. Carol Davila zona CT3- I4

8855..000000
60. Amenajare teren fotbal str. Dinicu Golescu

5500..  000000
61. Îmbrăcaminte bituminoasa str. Poştei 
între str. Petre Zugravu şi str. Logofăt Stanciu Mihoveanu 

5500..000000
62. Drum de acces zona Gubavu-pod de fier

3300..000000
63. Drum de acces zona Pod Argesel - str. IC Brătianu

3300..000000
64. Pod peste râul Argeşel, str. Morii- cartier Racoviţa
(trafic usor)

660000..000000
65. Modernizare zonă bloc A11, A12, A16, CT4a

112200..000000
66. Consolidare fundaţii estacadă peste râul Argeşel 
pe str. IC Brătianu

1155..000000
67.Covor asfaltic pe str. Valea Neagră, cartier Colibaşi

880000..000000
68.Modernizare trotuare zona blocuri S1-S2-S3

11..000000..000000
69. Covor asfaltic str. N. Racoviceanu 

550000..000000
70. Covor asfaltic străzi oraş Mioveni 

660000..000000
71. Apărare mal canal colector zona parcare Poarta 8, 
str. 7 Septembrie 1485

110000..000000
72. Împrejmuire şi amenajare  cimitir Clucereasa

1155..000000
73. Modernizare Bazin Bemo

220000..000000
74. R.K. acoperiş  Piaţa Dacia

11..000000..000000

TTOOTTAALL  CCaappiittooll  AA::  
4466..111122..772288

LLUUCCRRĂĂRRII  NNOOII  --  CCaappiittooll  BB
1. Montat instalaţie de filtroventilaţie în punctul 
de comandă subsol Primărie

2200..000000
2. Amenajare adăpost protecţie civilă subsol 
Catedrala Ortodoxă Mioveni 

8800..000000
3.Anvelopare clădiri Liceu Tehnologic Mioveni

6600..000000
4.Anvelopare Liceu Iulia Zamfirescu

6600..000000
5.Proiectare şi execuţie reabilitare reţea de 
alimentare cu gaze naturale Spital Racoviţa

110000..000000
6. Amenajare teren de sport Clucereasa

5500..000000
7. Extindere iluminat public str. G-ral Lăcătuşu,
cartier Racovita

4422..441155
8. Acoperiş şcoala  Marin Sorescu - Racoviţa 

554455..  880000
9. Extindere reţea de alimentare cu energie electrică 
şi iluminat public DN73D cartier Racoviţa, pompe

3300..000000
10. Extindere reţea de joasă tensiune 
[i iluminat public oraş Mioveni 6600..000000
11.Amenajare piaţă volantă în zona blocului H26

3300..000000
12.Extindere reîea de joasă tensiune 
str. Dinicu Golescu I

1100..000000
13. Extindere reţea de alimentare 
cu gaze naturale str. 7 Septembrie 1485

4422..000000
14. Extindere reţea de alimentare cu 
gaze naturale str. D. Golescu (Gorneanu) 

2200..000000
15. Extindere reţea de alimentare 
cu gaze naturale str. Dealul Viilor 9900..000000
16. Amenajare cişmea teren de fotbal 
str. Dinicu Golescu

4400..000000
17. Semaforizare intersecţie 
B-dul Dacia - str. Mioriţei

9900..000000
18. Semaforizare intersecţie - 
B-dul Dacia - str. Inv. Al. Popescu  

5522..000000
19. Semaforizare intersecţie 
str. Petre Zugravu - str. Mioriţei

110000..000000
20. Puţ forat şi fântână zona bl. H4-H5

110000..000000
21. Amplificare PTAB Stadion Orăşenesc Mioveni 

440000..000000
22. Colectare ape pluviale str. Mihail Sorbul, 
cartier Colibaşi

6688..882255
23. Sistematizare zonă Dispensar Uman

115500..000000
24. Amenajare accese la proprietăţi cu realizarea scurgerii
apelor pluviale str.Cătrăbocului şi Ivascu Golescu

220000..000000
25. Legătura str. Valea Neagră cu str. Mihail Sorbul

110000..000000
26. Relocare punct de oprire Mioveni Haltă de la km 117 +
500 la km 119 + 80 , secţia de circulatie nr.108 Goleşti-
Câmpulung

110000..000000

Cei interesaţi să vadă cum arată proiectul bugetului local, dar şi lista cu propunerile
de investiţii pentru 2015, pot să acceseze site-ul www.primariamioveni.ro
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27. Drum incintă şcoala Marin Sorescu

4455..000000
28. Montare structura închideri laterale 
tribuna I- Stadion Orăşenesc Mioveni

557766..446677
29. Montare pergolă retractabilă tribuna I -
- Stadion Orăşenesc Mioveni

559911..111155
30. Puţ forat şi cismea pe str. Morii

8800..000000
31. Acoperiş tribuna II Stadion orăşenesc Mioveni

5500..000000
32. Camere supraveghere video 
-Complex de servicii-Colibaşi

5500..000000
33.Îmbunătăţire parametri de funcţionare 
reţea de apă Colibaşi

110000..000000
34. Împrejmuire clădire 
multifuncţională Colibaşi

112200..000000
35. Rigolă şi parcare 
Clădire multifuncţională Colibaşi

8800..000000
36. Amenajare loc de joacă zona 
Dispensar - Mioveni

113300..000000
37. Amenajare loc de joacă zona 
blocuri R7-R8

221100..000000
38. Amenajare loc de joacă zona bloc L10

6655..000000
39. Instalaţie climatizare 
Piaţa Dacia, Corp Vechi

5500..000000
40. Sirene electronice oraş Mioveni

225500..000000
41. Parc fotovoltaic 

885500..000000
42. Amenajare Muzeul autoturismului Dacia

5500..000000
43. Confecţionat + montat 
Machetă oraş Mioveni

4400..000000
44. Panouri solare Cantină Socială

5500..000000
45. Consolidare versant strada Uzinei

660000..000000
46. Amenajare spaţii comerciale 
Parcare Supraterana Piaţa Dacia

445500..000000
47. Alei cimitir Racoviţa

2200..000000
48. Alei cimitir Egalităţii

5500..000000
49. Amenajare zone spaţii verzi oraş Mioveni

3300..000000
50. Canalizare pluvială strada 
1 Decembrie - B-dul Dacia

5500..000000
51. Semaforizare intersecţie 
B-Dul Dacia cu str. Colonel D. Giurescu

6600..000000
52. Semaforizare str. Părăşti 
-  Şcoala George Topârceanu

3300..000000
53. Amenajare Parc zona blocuri H36-H40

110000..000000
54. Platforma metalică sistem video şi balustradă scări
acces tribuna 2 Stadion Oră[enesc 44..000000

55. Platforma şi balustradă  metalică  
pentru persoane cu dizabilităţi  - Stadion Orăşenesc

77..000000
56. Amenajări interioare sediu 
Poliţie Locală Mioveni 2255..000000

TTOOTTAALL  CCaappiittooll  BB:
77..445544..662222
AALLTTEE  CCHHEELLTTUUIIEELLII  DDEE  IINNVVEESSTTIIŢŢIIII  
--  CCaappiittooll  CC
1. Planuri urbanistice generale, 
zonale şi de detaliu 

115500..000000
2. Achiziţionare terenuri 

11..000000..000000
3. Studii şi proiecte mediu

5500..000000
4. Studii şi proiecte transporturi 

220000..000000
5. Studii si proiecte gospodărie comunală 

5500..000000
6. Dotări piaţa Dacia (corp vechi)

330000..000000
7. Generator electric 

115500..000000

8. Dotări Clădire Multifuncţională Colibaşi
330000..000000

9. Măşti gaze
3300..000000

10. Soft GIS
114466..000000

11. Dotări Centru Sprijin 
pentru persoane în vârstă

2200..000000
12. Dotări Stadion Orăşenesc

117722..000000
13. Actualizări măsurători spaţii 
verzi, alei, scări, parcări

8866..000000
14.Servicii  de cadastru pentru 
intabulări bunuri imobile oraş Mioveni

112277..000000

NNoottăă::  ssuummeellee  ssuunntt  îînn  LLEEII

TTOOTTAALL  CCaappiittooll  CC::
22..778811..000000
TOTAL GENERAL
A+B+C:
56.348.350

Cei interesaţi să vadă cum arată proiectul bugetului local, dar şi lista cu propunerile
de investiţii pentru 2015, pot să acceseze site-ul www.primariamioveni.ro
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Mioveniul se numără
printre oraşele cu cel
mai performant sistem
de supraveghere.

Ultimele 16 camere
video au fost montate la
intrările şi ieşirile din
localitate, zilele trecute.
Aceste dispozitive în-
registrează nu doar
ma[inile, ci [i numerele
de înmatriculare ale
acestora.

Sistemul va fi folosit
la supravegherea circu-
laţiei pentru evitarea
accidentelor, la descu-
rajarea vitezomanilor
sau a persoanelor cer-
tate cu legea.

În prezent, numărul
total de camere video
(fixe şi rotative) din oraş
este de 63, toate fiind
în perfectă stare de
funcţionare.

Numărul acestora
aproape că se va dubla
în 2015-2016, după ce
administraţia locală va
amplasa alte sisteme de
supraveghere şi în
cartierele oraşului.

În ultimii ani, ima-
ginile surprinse de
camerele de suprave-
ghere din oraş au con-
dus la identificarea
unor acte de vandalism
şi infracţiuni.

În oraşul Mioveni
au fost montate, în
ultimii ani, peste
60 de camere de
supraveghere

ANUN\
PRIVIND OBLIGA\IILE PROPRIETARILOR DE APARTAMENTE CARE INTEN\IONEAZĂ SĂ

EXECUTE LUCRĂRI DE REPARA\II, ÎNLOCUIRI ZI MODERNIZĂRI ÎN APARTAMENTE
11.. Vor contacta inspectorii

Biroului Urbanism din cadrul
Primăriei ora[ului Mioveni,
etaj 2, cam. 4 sau la tel:
0348.455.888, unde vor
primi următoarele informa]ii:

� dacă lucrările ce urmează
a fi executate necesită sau nu

autoriza]ie de construire;
� locul de depozitare al

molozului rezultat [i modul
de preluare, transport [i de-
pozitare al acestuia.

22.. Vor contacta administra-
torul sau pre[edintele asoci-
a]iei de proprietari pentru a

afla programul de lini[te pe
care trebuie să îl respecte.

33.. Vor în[tiin]a vecinii din
scara de bloc despre aceste
lucrări, orele de lucru [i pe-
rioada de execu]ie.

44.. Este interzisă folosirea
pichamerelor în orice situa]ie.

TTAAXXAA  SSPPEECCIIAALLĂĂ  DDEE  CCOOLLEECCTTAARREE,,
TTRRAANNSSPPOORRTT  ŞŞII  DDEEPPOOZZIITTAARREE  GGUUNNOOII
MMEENNAAJJEERR  SS--AA  MMAAJJOORRAATT  CCUU  UUNN
PPRROOCCEENNTT  DDEE  33,,4433%%  

Începând cu data de 0011..0011..22001155 taxa
specială de colectare, transport şi depo-
zitare gunoi menajer s-a majorat cu un
procent de 33,,4433%%  reprezentând indicele de
inflaţie stabilit pentru servicii aşa cum a
fost comunicat de Direcţia Judeţeană de
Statistică Argeş.

Indexarea s-a aplicat în urma Hotărârii
AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu-
nitară SERVSAL Argeş şi a Hotărârii Con-

siliului Local nr.151/18.12.2014 privind
aprobarea REGULAMENTULUI privind în-
casarea taxei speciale de colectare, trans-
port şi depozitare gunoi menajer.

Astfel pentru anul 2015 taxa specială
este de 77,,7766lleeii/persoană/lună ceea ce
duce la un preţ pe întreg anul de
9933lleeii/persoană, faţă de 9900  lleeii/persoană în
anul 2014.

Începând cu data de 15
ianuarie 2015, impozitele şi
taxele locale datorate buge-
tului local al oraşului
Mioveni pot fi achitate şi
online utilizând cardul ban-
car, accesând site-ul
www.ghiseul.ro, secţiunea
plata cu autentificare.

Cei interesaţi să utilizeze
acest serviciu sunt rugaţi să
se prezinte la sediul
Primăriei, Biroul Impozite şi
Taxe, în vederea solicitării
emiterii informaţiilor de au-
tentificare în Sistemul

Naţional Electronic de Plată
a Taxelor şi Impozitelor uti-
lizând Cardul Bancar.

În urma depunerii cererii
pentru obţinerea informaţi-
ilor de autentificare se vor
genera pe loc la ghişeele in-
stituţiei noastre datele de
acces la Sistemul de plată
Online care se vor înmâna
contribuabililor solicitanţi.

Informaţii suplimentare la
nr. de telefon
0348/455.666 sau pe e-
mail la adresa: impozitesi-
taxe@primariamioveni.ro.

TTAAXXEELLEE,,  IIMMPPOOZZIITTEELLEE  LLOOCCAALLEE  ZZII
AAMMEENNZZIILLEE  SSEE  PPOOTT  PPLLĂĂTTII  ZZII  OONNLLIINNEE

Primăria oraşului Mioveni,
prin biroul de Administraţia
Publică Locală informează
că, de luni, 12 ianuarie a în-
ceput distribuirea aju-
toarelor alimentare
distribuite prin Programul
Operaţional pentru Aju-
torarea persoanelor Deza-
vantajate (POAD).

Acestea vor putea fi ridi-
cate, ca în fiecare an, de la
depozitul din spatele
Unităţii de Pompieri, după
următorul program:

��  LLuunnii,,  MMiieerrccuurrii    ––  îînnttrree

oorreellee  88..0000  [[ii  1166..0000;;
��  MMaarrţţii,,  JJooii  ––  îînnttrree  oorreellee

88..0000  [[ii  1177..0000;;
��  VViinneerrii  ––  îînnttrree  oorreellee  88..0000

[[ii  1144..0000..
Potrivit reprezentanţilor

Primăriei, prioritate în acor-
darea acestor ajutoare vor
avea cetăţenii cărora Guver-
nul le-a transmis deja
cupoane.

De ajutoarele alimentare
de la Uniunea Europeană
beneficiază: familiile şi per-
soanele singure, care
primesc venitul minim

garantat, acordat în baza
Legii nr.416/2001; şomerii
care beneficiază de indem-
nizaţia de şomaj; şomerii
care nu beneficiază de in-
demnizaţie; pensionarii din
sistemul public de pensii,
ale căror venituri nu de-
pă[esc 400 lei/lună; per-
soanele cu handicap grav şi
accentuat, adulţi şi copii,
neinstituţionalizate; inva-
lizii, veteranii, văduve de
război, persoanele persecu-
tate politic, revoluţionarii,
ale căror venituri cumulate

nu depă[esc 400 lei/lună.
Beneficiarii se vor

prezenta cu actul de identi-
tate în original şi cuponul
primit pentru ridicarea ali-
mentelor, iar reprezentanţii
legali ai persoanelor cu
handicap grav (nede-
plasabili) trebuie să prezinte
ambele acte de identitate.

Fiecare beneficiar
primeşte câte 6 kilograme
de făină albă de grâu, tot

atâta mălai, 800 de grame
de paste făinoase, 4 litri de
ulei, 4 kilograme de zahăr,
8 conserve de carne de
porc, 6 conserve de carne
de vită şi 10 conserve de
pateu, toate împărţite în
două cutii.

Anul acesta, pe listele de
distribuire a alimentelor UE
în oraşul Mioveni figurează
aproximativ 1800 de per-
soane.

Din 12 ianuarie a început
distribuţia alimentelor UE

Consumatorii din
cartierele Colibaşi şi
Făget au rămas în
beznă, sâmbătă, 27
decembrie 2014, în
urma unei probleme
apărute după ce
reţelele electrice au
fost afectate de nin-
soare.

Reamintim că au-
toritãţile din Mioveni
au facut apel la CEZ
Distribuţie să facă
eforturi pentru re-
punerea cât mai rapidă
sub tensiune a tuturor
re]elelor electrice
afectate,încă din
dimineaţa zilei de 27
decembrie 2014.

Iată explica]ia ofer-
ită de CEZ România, la
solicitarea Primăriei
Mioveni:

“Vă informăm că în
data de 27 decembrie

2014, incidentele în-
registrate în reţeaua
de distribuţie a en-
ergiei electrice care
deserveşte oraşul
Mioveni, au fost
cauzate de condiţiile
meteo nefavorabile.

La nivelul oraşului
Mioveni, ca urmare a
incidentelor apărute
pe linia electrică aeri-
ană de medie tensiune
20KV Mioveni-FMEP,
între orele 08:28-
18:17,cartierele Făget
şi Colibaşi au fost
afectate. Acestea au
condus la întreruperea
energiei electrice
pentru un număr de
1056 de locuri de con-
sum. Cauzele inciden-
telor au fost izolatori
sparţi şi conductoarele
căzute pe console la
stâlpii 26 şi 58 ai de-

rivaţiei Făget, acestea
fiind efecte ale zăpezii
umede depuse care a
determinat îngheţarea
şi spargerea izolato-
rilor.

Toate echipele CEZ
Distribuţie au fost mo-
bilizate prompt, însă
intervenţia a fost în-
greunată în urma
blocării timp de două
ore a drumului de
acces, de către o
maşină particulară.
CEZ Distribuţie a con-
tactat Poliţia Locală
Mioveni în vederea
unei intervenţii ur-
gente pentru dega-
jarea drumului.

Turele operative
CEZ au remediat avari-
ile şi deranjamentele
în cel mai scurt timp
posibil date fiind
condiţiile deosebite,

intervenţia dificilă în
zone greu accesibile şi
numărul mare de inci-
dente apărute într-o
perioadă foarte scurtă
de timp la nivelul
jueţului Argeş.

În ceea ce priveşte
numărul de telefon
destinat semnalării
deranjamentelor,vă
informăm ca Grupul
CEZ în România se ori-
entează în permanenţă
spre optimizarea ser-
viciilor, vizând sta-
bilirea unui parteneriat
eficient şi durabil cu
clienţii săi.

Vă asigurăm ca şi în
continuare Grupul CEZ
în România depune
toate eforturile pentru
optimizarea serviciilor
pe care le pune la dis-
poziţia clienţilor săi.”

RRăăssppuunnssuull  ddaatt  ddee  CCEEZZ  cceettăăţţeenniilloorr  ddiinn  FFăăggeett  şşii  
CCoolliibbaaşşii  ccaarree  nn--aauu  aavvuutt  ccuurreenntt    ppee  2277  ddeecceemmbbrriiee
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SSââmmbbăăttăă,,  2244..0011..22001155::
OOrraa  1122..0000 – LLaannssaarree  ddee  ccaarrttee::  ““IIssttoorriiii

nneeccoonnvveenn]]iioonnaallee  ddiinn  MMuusscceell””  de Sterian Pri-
cope (volumul I [i II), la Centrul Cultural
Mioveni – Corp B. Cititorii sunt provoca]i cu
pove[ti muscelene fabuloase [i cu person-
aje [i eroi uita]i, unele amănunte fiind pub-
licate în premieră. 

OOrraa  1133..0000 – EExxppoozziiţţiiee  tteemmaattiiccăă  „„DDoommnnuull
UUnniirriiii  [[ii  ttrriiuummffuull  uunneeii  ggeenneerraa]]iiii””.. Cu aceeaşi
ocazie, Centrul Cultural Mioveni vernisează
[i o expozi]ie în care vor fi evocate princi-
palele momente ale domniei lui Alexandru
Ioan Cuza, cu ocazia Unirii Principatelor

Române de la 24 ianuarie 1859. Expozi]ia
va fi organizată cu sprijinul Arhivelor
Na]ionale ale Statului [i Bibliotecii Na]ionale
a României [i va fi găzduită de Centrul Cul-
tural Mioveni – Corp B, str. Tudor
Muşatescu, bl. V2B, parter. 

OOrraa  1188..0000::  PPiieessaa  ddee  tteeaattrruu::  „„PPlleeccaarree  ffăărrăă
îînnttooaarrcceerree””  – dramatizare a romanului „Ul-
timul Constantin” de Ileana Toma. 

În spectacol: Corneliu Jipa, Marian Ciri-
pan, Cristina Moldoveanu şi Cristi Dionise.
Locaţie: sala de spectacole a Centrului Cul-
tural Educativ Mioveni, actori ai Companiei
de Teatru „Civic Art” Bucureşti. Preţul unui
bilet este de 5 lei, acestea putând fi achiz-
iţionate de la sediul Centrului Cultural
Mioveni, str. Înv. Al. Popescu, nr. 5, Mioveni
(lângă Catedrala ortodoxă „Sf. Petru şi
Pavel” Mioveni).

Piesa ilustrează ultimele momente din
viaţa Sfântului Domnitor Constantin Brân-
coveanu, fiind o dramatizare după ro-
manele „Ultimul Constantin” de Ileana
Toma, „Neamul Basarabilor ” de Aurel Pe-
trescu şi adaptarea pieselor de teatru „Con-
stantin Brâncoveanu” de Nicolae Iorga şi
„Ultimul drum al lui Brâncoveanu” de Dan
Tărchilă. Acţiunea spectacolului se petrece
într-una din celulele închisorii „Ediculé” din
Instanbul, cu puţin timp înaintea decapitării
Sfântului Domnitor Constantin Brâncov-
eanu, a fiilor săi şi a sfetnicului Ianache
Văcărescu. Scenariul [i regia îi apar]in
domnului Marian Ciripan, actorul principal
al piesei. 

Manifestări cu prilejul zilei
de 24 Ianuarie 1859 – Unirea
Principatelor Române
EEvveenniimmeenntt  oorrggaanniizzaatt  ddee  CCeennttrruull  CCuullttuurraall  MMiioovveennii,,  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu
BBiibblliiootteeccaa  OOrrăă[[eenneeaassccăă  ddiinn  MMiioovveennii  [[ii  BBiirroouull  ddee  IInntteeggrraarree  EEuurrooppeeaannăă
ccuu  sspprriijjiinnuull  AArrhhiivveelloorr  NNaa]]iioonnaallee  aallee  SSttaattuulluuii  [[ii  BBiibblliiootteecciiii  NNaa]]iioonnaallee  aa
RRoommâânniieeii..

CCaarraaggiiaallee  nnuu  aarree  vvâârrssttăă
VViinneerrii,,  3300  iiaannuuaarriiee,,  aa..cc..,,  oorraa  1177..0000, în
sala Centrului Cultural Educativ
Mioveni, va avea loc un spectacol ded-
icat lui I.L.Caragiale, la împlinirea a 162
de ani de la naşterea celebrului scriitor,
sus]inut de elevii de la clubul de teatru
al Centrului Cultural Mioveni. “Clubul
Veseliei” organizează spectacolul oma-
gial pentru al treilea an la rând. 
Intrarea este liberă!

La 60 de ani de la înfi-
inţarea lui, Premiul Europei,
cu cele patru distincţii (în
ordine ascendentă a impor-
tanţei: Diploma Europeană,
Drapelul de Onoare, Pla-
cheta de Onoare şi Premiul
Europei) nu şi-a pierdut din
relevanţă, reprezentând o
modalitate importantă de
îmbunătăţire a relaţiilor
dintre toţi cetăţenii Europei
şi de promovare a ide-
alurilor europene.

Oraşul Mioveni a primit
două din cele patru dis-
tincţii ale Consiliului Eu-
ropei (Diploma şi Drapelul)
pentru activitatea desfăşu-
rată în slujba ideilor eu-

ropenismului.
Pentru înmânarea

Diplomei de Onoare, o de-
legaţie din Mioveni condusă
de viceprimarul Aurel
Costache s-a deplasat în
anul 2012 la Strasbourg
pentru a primi distincţia.

Drapelul de Onoare a
fost decernat în anul 2013
de către un reprezentant al
Consiliului Europei în cadrul
unei ceremonii speciale or-
ganizate în centrul oraşului.

Anul 2015 este unul ex-
trem de important pentru
oraşul nostru. Ne-a fost se-
lectată aplicaţia pentru Pla-
cheta de Onoare. Anunţarea
câştigătorilor va avea loc la
sfârşitul lunii aprilie.

OORRAAŞŞUULL  MMIIOOVVEENNII  AA  FFOOSSTT  SSEELLEECCTTAATT
PPEENNTTRRUU  CCEEAA  DDEE--AA  TTRREEIIAA  DDIISSTTIINNCCŢŢIIEE
AA  PPRREEMMIIUULLUUII  EEUURROOPPEEII

Simpozion “Dor de Eminescu”
Ziua Culturii Naţionale sărbătorită la Mioveni

O clipă
pentru EMINESCU

DDee  ssttrrăăbbaa]]ii  ppllaaiiuull  MMiioorrii]]eeii,,  ppllaaiiuull  mmaarreelluuii  ppooppoorr  
CCoonnttooppiitt  ccuu  rriimmaa  pplliinnăă  [[ii  ccuu  vveerrssuull  cceell  ddee  ddoorr,,
ÎÎmmpprreejjuurr  oo  ssăă--]]ii  aaddiiee  [[ii  sstteejjaarriiii  [[ii  ggoorruunniiii,,  
DDee  ppee  sstteeaauuaa  lloorr  cceeaa  ssaaccrrăă  oo  ssăă--]]ii  ppiiccuurree  ssaallccââmmiiii
DDiinn  llăăuuttaa  ppuussăă--nn  uummbbrrăă  ddee  aa  vvrreemmiiii  mmuullttee  ffiillee,,
OOrrii  ssăă  iiaassăă  llaa  lluummiinnăă  ttaaiinniicciillee  aasspprree  ffiillee
CCee--nn  uunngghheerree--nnttuunneeccaattee  ccuu  oo  vvooccee  ddee  ffiioorr
VVoorr  [[ooppttii  iiaarr  oommeenniirriiii  vveerrssuurriillee  ddee  aammaarr..
DDiinnttrr--oo  ccrriippttăă--nnttuunneeccaattăă  vvaa  iiee[[ii  iiaarr  ppee  aalleeii
MMâânnddrruu  nnoossttrruu  EEMMIINNEESSCCUU,,  ppiiccuurraatt  ccuu  fflloorrii  ddee  tteeii,,
IIaarr  ppee  lleessppeezzii  ss--aauuzzii--vvoorr  ppaa[[iiii  lluuii  cceeii  ccaaddeenn]]aa]]ii,,
UUnn  eeccoouu  aall  vvee[[nniicciieeii  îînnttrree  mmuunn]]iiii  vveecchhii  CCaarrppaa]]ii..
VVaa  ssttrrăăbbaattee  îînnttââii  MMoollddoovvaa  ccaa  uunn  lleeaaggăănn  ddee  iissttoorriiii,,
\\aarraa--nn  ccaarree  pprriimmaa  ddaattăă  aa  vvăăzzuutt  ssuubb  ssooaarree  zzoorriiii,,
ZZii  aappooii  vvaa  ttrreeccee  ffaallnniicc  ppeessttee  mmuunn]]ii,,  eell,,  îînn  AArrddeeaall
UUnnddee--nn  vvrreemmuurrii  ddeeppăărrttaattee  ccâânnttăă  bbuucciiuummuull  ppee  ddeeaall,,
CCoonnttiinnuuâânndduu--[[ii  ccaalleeaa  mmaarree  vvaa  aajjuunnggee  îînn  BBaannaatt,,
PPllaaii  ddee  aarrttăă  ppooppuullaarrăă  ccee  ddee  MMuurree[[  ee  ssccăăllddaatt..
VVeerrssuull  ssăăuu  oo  ssăă  aalliinnee  ccuu  aa  ssaallee  rriimmee  dduullccii,,
CCuurrăă]]iinndd  eell  rrăăuuttaatteeaa  aadduunnaattăă--nn  vvăăii  [[ii  lluunnccii..
--UUnnddee  ee[[ttii,,  ttuu  EEMMIINNEESSCCUU,,  ccee--aaii  mmuurriitt  ddee  aattââtteeaa  oorrii  
ÎÎnnttrr--oo  lluummee  ccoonnssttrruuiittăă  ddooaarr  ppee  aavvuu]]iiii  [[ii  bbaannii??
DDee--aaii  vvooii  ccaa  ddiinn  mmoorrmmâânnttuu--]]ii  ppeennttrruu  nnooii  aaccuumm  ssăă  ttrreeccii
PPrriinnttrree  nnooii  ttuu  vveeii  rrăămmâânnee  [[ii  nnuu  vveeii  ppuutteeaa  ssăă  pplleeccii..  

~~WW~~

PPrrooiieeccttuull  eedduuccaa]]iioonnaall,,
„„DDoorr  ddee  EEmmiinneessccuu”” s-a
desfă[urat în sala de spec-
tacol a Centrului Cultural
Educativ Mioveni, pe două
sec]iuni, una destinată
cadrelor didactice ce a
cuprins o sesiune de co-
municări [tiin]ifice, în
cadrul căreia s-au prezen-

tat esee [i referate. O a
doua sec]iune  i-a vizat pe
elevii de la clasele 0 [i I –
VIII, de la toate [colile din
jude]. 

Participan]ii au trebuit
să creeze lucrări plastice
sau colaje care să se plieze
pe tema proiectului. 

Ora[ul Mioveni, Centrul

Cultural, Zcoala gim-
nazială “George
Topârceanu”, Inspectoratul
Jude]ean Arge[ [i Zcoala
Vulture[ti au fost organi-
zatorii evenimentului ce a
marcat 165 de ani la de
na[terea poetului
nepereche [i Ziua Culturii
Na]ionale.


