
���� www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro ���� www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro ����

TTEELLEEFFOOAANNEE  UUTTIILLEE::
TTeell//FFaaxx::  PPoolliiţţiiaa  LLooccaallăă  MMiioovveennii  --  00334488//444455..885555;;  NNOONN--SSTTOOPP
TTeell//FFaaxx  OOffiiţţeerr  ddee  sseerrvviicciiuu  PPrriimmăărriiaa  MMiioovveennii  --  00334488//445555..999999;;  NNOONN--SSTTOOPP

TTeell::  PPrriimmăărriiaa  MMiioovveennii  --  00334488//445500..000000;;  00334488//445555..444444;;
FFaaxx::  PPrriimmăărriiaa  MMiioovveennii  --  00224488//226600..550000;;
DDiissppeecceerraattuull  SS..CC..  SS..EEdd..CC  MMiioovveennii  --  00334488//445577..110022;;  00773366..  220022..006677  NNOONN--SSTTOOPP

�� Apare bilunar Apare bilunar �� Nr. 269 /  Decembrie 2015 Nr. 269 /  Decembrie 2015 ��
Publicație bilunară editată de către Primăria Orașului MioveniPublicație bilunară editată de către Primăria Orașului Mioveni

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!

Ziarul de MIOVENIZiarul de MIOVENI
Tiraj: 2000 exemplare
“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice”

Art. 16  - CONSTITUȚIA  ROMÂNIEI

CE TAXE ŞI IMPOZITE
LOCALE VOM PLĂTI ÎN

2016 

PAG. 4PAG. 4
PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL FARMACIILOR DIN
MIOVENI ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

Programul de funcționare pentru zilele
de Crăciun şi Anul Nou la PIAȚA DACIA

și Biroul de Taxe și Impozite Locale

PAG. 4PAG. 4

MIOVENIUL A 
CÂŞTIGAT PREMIUL
"PRIMĂRIA VERDE"

PAG. 3PAG. 3

PPRROOGGRRAAMMUULL  DDEE  LLUUCCRRUU  AALL  PPRRIIMMĂĂRRIIEEII  MMIIOOVVEENNII
LLUUNNII,,  MMIIEERRCCUURRII,,  îînnttrree  oorreellee 0088..0000  --  1166..0000;;  MMAARRŢŢII,,  JJOOII,,  îînnttrree  oorreellee  0088..0000  --  1177..0000;; VVIINNEERRII,,  îînnttrree  oorreellee 0088..0000  ––  1144..0000..

LLLLaaaa    mmmmuuuullllțțțțiiii    aaaannnniiii,,,,     MMMMiiiioooovvvveeeennnniiii!!!!
SSSSăăăărrrrbbbbăăăăttttoooorrrriiii    ffffeeeerrrriiiicccciiiitttteeee!!!!

Fie ca Sfintele Sărbători de iarnă să-și 
reverse harul asupra voastră și a celor
dragi, să vă aducă liniște, să sporească
sănătatea și belșugul, să vă împlinească 

gândurile și speranțele. 
Crăciun Fericit și La mulți ani!

Crăciunul este sărbătoarea 
minunată care ne dă putere să fim mai

buni, mai generoşi. Să îndrăznim să
visăm şi să sperăm mai mult, să credem
cu tărie că anul ce va începe va fi mai

rodnic şi mai fericit. Crăciun fericit şi un
An Nou mai bun!

Membrii 
Consiliului Local Mioveni

Primar,                    Viceprimar,
Ion GEORGESCU Aurel COSTACHE

Fie că sărbătoarea Crăciunului să vă
umple sufletul de bucurie, să vă aducă
pace şi linişte în suflet, iar lumina lui 

minunată să vă lumineze în continuare
paşii în viaţă. Crăciun fericit!

Director, Nicolae TUDOSE
SC S.Ed.C. MIOVENI SRL

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători
să ningă asupra voastră doar bucurie şi

senin, prosperitate, veselie şi sănătate în
anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!

Director, Bogdan UDROIU
SC CONSTRUCŢII - 

REPARAŢII MIOVENI SRL

E vremea colindelor, vremea bucuriei,
când minunea naşterii Mântuitorului

cuprinde sufletele şi le înnobilează. Fie ca
Magia Sărbătorilor de iarnă să aducă 

fericire, sănătate şi bunăstare în căminul
dumneavoastră. CRĂCIUN FERICIT!

Director, Argentina CULCUŞ
CENTRUL CULTURAL MIOVENI

Steaua care vesteşte naşterea Domnului
să vă lumineze calea, să aveţi parte

numai de bucurii. Crăciun fericit şi un An
Nou cu multe împliniri. La mulţi ani!

Director, Elisabeta PANAIT
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR 

“DACIA” MIOVENI

În noaptea de Revelion: Efecte vizuale, jocuri de lumini și laser  între orele 23.00 - 01.00
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În perioada de iarnă se
manifestă vulnerabilităţi
şi riscuri ridicate, materi-
alizate prin înmulţirea
numărului de incendii
produse la gospodăriile
individuale, precum şi
prin producerea unor
situaţii de urgenţă gener-
ate de fenomene meteo-
rologice periculoase, cum
sunt ninsorile abundente
urmate de îngheţ şi
înzăpeziri.
De aceea, o mare impor-
tanţă o are pregătirea
populaţiei prin luarea din
timp a măsurilor minime
necesare pentru a pre-
veni şi preîntâmpina pro-
ducerea situaţiilor de
urgenţă specifice sezonu-
lui rece.

Astfel, pentru apărarea îm-
potriva incendiilor premergător
sezonului rece, cetăţenii vor
adopta următoarele măsuri:
În cazul utilizării sobelor cu
acumulare de căldură: �
înainte de utilizare sobele şi
coşurile de evacuare a fumului
şi gazelor arse vor fi verificate
amănunţit, reparate şi curăţate;
� în faţa uşiţei de alimentare,
pardoseala combustibilă se pro-
tejează cu o bucată de tablă cu
dimensiunile de 70 x 50 cm; �
nu se vor depozita materiale
combustibile la o distanţă mai
mică de 1 m faţă de sobele fără
acumulare de căldură şi de 0,5
m faţă de sobele cu acumulare
de căldură;
În cazul utilizării sobelor
fără acumulare de căldură:
� distanţa dintre sobă sau
burlanele metalice neizolate şi
materialele combustibile din
vecinătate va fi de cel puţin 1
m; � pardoseala combustibilă
de sub acestea se va proteja
printr-un postament termic izo-
lator; acest postament va de-
paşi perimetrul sobei cu 25 cm,
iar în faţa uşiţei de alimentare

cu 50 cm.
Pentru mijloacele de încălzire
având drept combustibil gazele
naturale se va avea în vedere
verificarea şi întreţinerea în
bună stare de funcţionare a in-
stalaţiei de gaze naturale (con-
ducte, robinete, arzătoare),
înlăturându-se orice posibilitate
de producere a scăpărilor de
gaze;
La exploatarea instalaţiilor
de încălzire centrală: �
montarea şi punerea în funcţi-
une a instalaţiilor de încălzire
centrală se va face numai de
către personal specializat şi au-
torizat în acest sens; � la tre-
cerea conductelor instalaţiilor
de încălzire prin pereţi sau
planşee executate din materiale
combustibile, acestea vor fi in-
troduse în tuburi de protecţie şi
izolate cu materiale incom-
bustibile; � conductele de ali-
mentare cu combustibili lichizi
sau gazoşi vor fi menţinute în
permanenţă perfect etanşe.    
În scopul prevenirii incendi-
ilor provocate de copii - pe
care frigul îi va ţine mai
mult pe lângă şi în casă - se
vor respecta următoarele: �
copiii nu vor fi lăsaţi ne-
supravegheaţi în încăperile în
care există sobe de încălzit sau
gătit, lămpi de gătit cu petrol şi
pentru iluminat, în stare de
funcţionare; � copiii nu trebuie
lăsaţi să se joace cu focul
(lămpi, lumânări, chibrituri,
brichete); asemenea mijloace
nu trebuie lăsate la îndemâna
lor; � nu este permis accesul
copiilor nesupravegheaţi în de-
pozitele de furaje, şure, poduri,
magazii, grajduri cu mijloace
care ar putea produce incendii;
� copiii nu vor fi lăsaţi să
folosească aparatele electrice
de uz casnic (fiare de călcat,
reşouri, radiatoare etc.) sau
aragazul decât în prezenţa
adulţilor; � nu folositi artificiile
la o distanţă mai mică de 50 de
metri de blocurile de locuit sau
gospodării; � nu lăsaţi la în-
demâna copiilor chibrituri,

brichete sau lumânări,
supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-
i lăsaţi singuri în casă; � nu
lăsaţi copiii să aprindă lumânări
în bradul de Crăciun, să
folosească petarde, artificii sau
pocnitori; � asiguraţi-vă că
petardele şi pocnitorile interzise
prin lege nu vor fi utilizate şi ex-
plicaţi copiilor riscurile la care se
expun cât şi tragediile pe care
le pot produce acestea.
Pentru prevenirea situaţi-
ilor de urgenţă provocate
de fenomenele meteorolog-
ice periculoase, înaintea de-
butului sezonului rece,
cetăţenii îşi vor asigura ur-
mătoarele materiale: � sare
şi nisip pentru topirea gheţii şi
îmbunătăţirea aderenţei pe
căile circulabile; � unelte de în-
depărtare a zăpezii; � com-
bustibil de încălzire în cantitate
suficientă, în cazul în care vă
asiguraţi încălzirea în sistem
propriu. Izolaţi-vă termic
locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa
cu jaluzele exterioare

Pentru circulaţia pe dru-
murile publice pe timp de iarnă,
când condiţiile meteorologice
sunt vitrege, înainte de a pleca
la drum, şoferii îşi vor pregăti
autoturismele astfel: � acumu-
latorul şi sistemul de aprindere
trebuie să fie în stare foarte
bună, iar bornele bateriei
curăţate; � asiguraţi-vă antigel
corespunzător pentru a evita
îngheţarea; � asiguraţi-vă că
sistemul de încălzire şi
dezgheţare funcţionează efi-
cient; � verificaţi sistemul de
acţionare al ştergătoarelor de
parbriz; asiguraţi lichid de
curăţare pentru temperaturi
scăzute; � verificaţi
funcţionarea farurilor şi a lu-
minilor de avarie; � verificaţi
nivelul şi densitatea uleiului.
Uleiurile grele coagulează mai
mult la temperaturi joase şi nu
sunt la fel de lubrifiante;�
dotaţi-vă cu lanţuri antidera-
pante.

În curând, visul
celor cărora le surâde
ideea unui autoturism
electric ar putea de-
veni realitate
deoarece în oraşul
Mioveni există două

staţii de încărcare
pentru maşini elec-
trice.

Acestea au fost
amplasate în parcarea
din spatele Primăriei şi
în parcarea supraeta-

jată de la Piaţa Dacia.
Parametrii electrici

de funcţionare sunt
următorii: 22KW-
priză Tip 2 şi 3,6 KW –
priză Schuko.

Potrivit statisticilor,

o maşină electrică
consumă în jur de 11
kWh pentru 100 de
kilometri.

În oraşul Mioveni,
acest sistem va fi gra-
tuit pentru început.

Contribuabilii îşi
pot achita taxele şi
impozitele din faţa
calculatorului

Începând cu luna ian-
uarie 2015, impozitele şi
taxele locale, datorate
bugetului local al oraşului
Mioveni, pot fi achitate şi
online utilizând cardul
bancar, accesând site-ul
www.ghiseul.ro, secţi-
unea plata cu autentifi-
care.

Cei interesaţi să utilizeze
acest serviciu sunt rugaţi să se
prezinte la sediul Primăriei,
Biroul Impozite şi Taxe, în ve-
derea solicitării emiterii infor-
maţiilor de autentificare în
Sistemul Naţional Electronic de
Plată a Taxelor şi Impozitelor
utilizând Cardul Bancar.

În urma depunerii cererii
pentru obţinerea informaţiilor
de autentificare se vor genera
pe loc la ghişeele instituţiei
datele de acces la Sistemul de
plată Online care se vor în-
mâna contribuabililor solici-
tanţi.

Nu se percepe comision
Pentru plățile efectuate cu

carduri prin intermediul ghișeu-
lui virtual de plăţi, la adresa de
internet www.ghiseul.ro,
Primăria oraşului Mioveni, con-
tribuabilii nu datorează comi-
sion.

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

Impozite şi Taxe localeMioveniul are
două staţii de
încărcare pentru
maşini electrice

PREVENIREA SITUAŢIILOR
DE URGENŢĂ SPECIFICE

SEZONULUI RECE

SC Mirasan SRL organizează cursuri de infirmiere autorizate ANC, cu practică
în spital și modul de limba germană GRATUIT. Diplomele, avizate de 3 ministere,
sunt valabile în țară și străinătate. NOU! Curs mecanic auto, autorizat ANC cu prac-
tică în service și curs de instalator obiecte sanitare. Durata cursului este de
3/5 luni. Preț: 450 ron, în rate. Tel: 0749.09.51.52.

Dacă vreţi să fugiţi de
sezonul rece, o vari-
antă de petrecere a
timpului liber  poate fi
Bazinului de Înot Di-
dactic şi Agrement din
Mioveni.

Începând cu data
de 12 decembrie a.c.,
doar sâmbăta şi du-
minica, între orele
14.00-19.00, cei in-
teresaţi pot beneficia
de câteva ore de re-
laxare în cadrul bazin-
ului

Aşadar, iată tarifele
practicate pentru 3
ore de relaxare:

� 20 lei pentru
adulţi;

� 10 lei pentru cei
trecuţi de 14 ani.

În cadrul acestui
tarif se beneficiază de
piscină, saună şi şez-
long.

Ca şi dotări supli-

mentare, vă precizăm
ca bazinul dispune de
saună, sonorizare, wi-
fi, cabine de schim-
bat, duşuri, toalete,
dar şi serviciu de sal-
vamar.

De asemenea, cali-
tatea apei din piscină
este asigurată prin
efectuarea de mă-
surători/probe/analize
periodice, prin fil-
trarea şi tratarea
acesteia cu soluţii pro-
fesionale, care re-

spectă normele sani-
tar-veterinare în
vigoare.

Persoanele care nu
au echipament spe-
cific, este bine de ştiut
că pot găsi astfel de
articole în incinta ba-
zinului.

Cei interesaţi se
pot înscrie la sediul
bazinului, situat pe
Bulevardul Dacia, sau
la telefoanele: 
0348. 807. 080/
0725.104.856.

BAZINUL DE ÎNOT DE
LA MIOVENI ESTE
CEL MAI BUN LOC DE
RELAXARE!

Primăria oraşului Mioveni
anunță că în perioada sărbă-
torilor de iarnă programul de
funcționare pentru Bazinului
de Înot Didactic pentru Copii
şi Agrement se modifică, ast-
fel:
Programul de Crăciun
- joi, 24 decembrie – 8.00 și
16.00;
- vineri, 25 decembrie – închis;
- sâmbătă, 26 decembrie – în-

chis;
- duminică, 27 decembrie – între
8.00 și 19.00.
- joi,31 decembrie - între 8.00 și
16.00.
Programul de Anul Nou
- vineri, 1 ianuarie – închis;
- sâmbătă, 2 ianuarie – închis;
- duminică, 3 ianuarie – între
8.00 și 19.00;
Programul va reveni la nor-
mal luni, 4 ianuarie 2016.



ZZiiaarruull  ddee  MMIIOOVVEENNII EE  VV  EE  NN  II  MM  EE  NN  TT PPAAGG..  33

Miercuri, 2 decem-
brie 2015, directorul
general al Dacia – Re-
nault, Nicolas Maure a
vizitat Liceul Tehno-
logic Construcţii de
Maşini Mioveni.

Vizita a avut drept
scop continuarea dez-
voltării relaţiilor de
parteneriat existente şi
găsirea de noi proiecte

viitoare.
Amintim că în luna

iulie 2014, Grup Renault
în România a semnat un
protocol de parteneriat
cu Inspectoratul Școlar
Județean Argeș și cu
Primăria Mioveni pentru
înființarea și susținerea
unor clase învățământ
profesional cu profil
mecanic, în cadrul Liceu-

lui Tehnologic de Con-
strucții Mașini Mioveni.

Conform protocolului
semnat cu instituția de
învățământ, compania
acordă lunar fiecărui sta-
giar, pe lângă suma ofer-
ită de stat, o bursă
suplimentară de 200 de
lei pe lună, pentru în-
treaga perioadă de studii
(2 sau 3 ani de în-

vățământ profesional).
Acordarea bursei este
condiționată de rezul-
tatele la materiile școlare,
prezența la cursuri și re-
spectarea disciplinei șco-
lare și în mediul
profesional.

În plus, pentru anul
școlar 2014 - 2015, cei
42 de elevi (clasele a IX-
a și a X-a), au beneficiat

de două perioade anuale
de practică, în care au
avut parte de îndrumarea
specialiștilor grupului,
precum și de masă de
prânz și transport gratu-
ite și de echipamente de
protecție a muncii.

De asemenea,
susținerea Liceului
Tehnologic de Construcții
Mașini Mioveni include și:

donații de mijloace
tehnice (automobile,
mașini și utilaje, echipa-
mente) pentru formarea
elevilor în laboratoarele
liceului, formarea profe-
sorilor de către specialiștii
Dacia și Renault Româ-
nia, organizarea pentru
elevi și cadrele didactice
de vizite în Grupului Re-
nault în România.

Nicolas Maure, în vizită
la Liceul Tehnologic
Construcţii de Maşini 

Oraşul Mioveni a sărbă-
torit Ziua Națională a
României cu expoziţie de
tehnică şi armament militar,
premierea cuplurilor care au
împlinit 50 de ani de căsăto-
rie, expoziţie foto, depuneri
de coroane, defilări militare
şi retragere cu torţe.

În prima parte a zilei s-au
oficiat slujbe de pomenire și
depuneri de coroane la
monumentele eroilor din
cartierele Colibași, Racovița
și Făget, iar elevii școlilor au
susținut programe artistice
cu acest prilej.
Premierea cuplurilor ce
au împlinit 50 de ani de
căsătorie

La ora 12.00, în sala de
festivități a Primăriei orașu-
lui Mioveni, au fost premi-

ate, pentru fidelitate, 19 cu-
pluri care împlinesc anul
acesta 50 de ani de căsăto-
rie. Cuplurile au venit în-
soțite de copii și nepoți și au
fost întâmpinați de Vicepri-
marul orașului, Aurel
Costache, Secretarul Orașu-
lui, Jr. Maria Ștefănescu și
de către Directorul Centrului
Cultural Mioveni, Argentina
Culcuș. Aceștia le-au înmâ-
nat, în numele Consiliului
Local Mioveni, o diplomă de
fidelitate și suma de 500 de
lei.
Expoziția de tehnică mil-
itară a fost una inedită și a
atras un număr foarte mare
de vizitatori. Amplasată pe
strada Tudor Mușatescu, ex-
poziția a constat în: TABC
79 (Transportor Amfibiu

Blindat de Cercetare model
1979), autoatelier A.I.T.T.
(Autoatelier pentru în-
treţinerea tehnicii de tan-
curi) și mașini din gama
Dacia modificate: Duster
Army, Duster Buster, Duster
Poliție, Duster Ambulanta,
Lodgy Ambulanță, Doker
Ambulanță.
Defilarea blocului militar

Poate cel mai important
moment al zilei a fost cere-
monialul desfășurat în cen-
trul civic. Defilarea blocului
militar format din cadre
M.A.p.N. (Şcoala Militară de
Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Terestre „Basarab I”
și Şcoala de Aplicaţie pentru
Unităţi de Luptă „Mihai
Viteazul”) și cadre de la Pen-
itenciarul Colibaşi. 

Depunere de coroane la
monumentul eroilor

După slujba religioasă,
oficiată de un sobor de pre-
oți, autorităţile au depus
coroane de flori şi şi-au
adus un omagiu în faţa
Monumentului Eroilor.
Printre cei care au depus
coroane de flori s-au
numărat: Prefectul Județului
Argeș, Mihail Oprescu, Dorin
Mărășoiu, Vicepreședintele
Consiliului Județean Argeș,
senatorul Șerban Valeca,
consilieri județeni, consilieri
locali, reprezentanți ai
M.A.I., M.Ap.N., Penitencia-
rul Colibași, Cultul Eroilor,
Asociațiile de pensionari din
oraș precum și reprezentanți
ai partidelor politice.

La eveniment au fost

prezenţi câteva zeci de
reprezentanţi ai instituţiilor
publice, societăţii civile şi
elevi ai școlilor și liceelor din
oraș.
Retragerea cu torțe

La fel cum se întamplă an
de an, la Mioveni, la 1 De-

cembrie, retragerea militar-
ilor cu torțe este una dintre
atracțiile care încheie mani-
festările dedicate Zilei
Naționale a României.

Iată câteva imagini de la
cele mai importante mo-
mente ale zilei naționale.

1 Decembrie sărbătorit la Mioveni
�� depunere de coroane �� expoziție de mașini și tehnică militară �� expoziție de fotografie ��

�� premierea cuplurilor ce au împlinit 50 de ani de căsătorie �� retragere cu torțe ��

MIOVENIUL A
CÂŞTIGAT PREMIUL
"PRIMĂRIA VERDE"

.

Joi, 17 decembrie a.c.,
oraşului Mioveni a câştigat
Premiul "Primăria Verde", în
cadrul  celei de a IX-a ediţii a
Galei Premiilor Revistei "In-
fomediu Europa".

Evenimentul a reunit
aproximativ 100 de reprezen-

tanţi ai companiilor
româneşti, implicate în
domeniul protecţiei mediului,
nume de referinţă din mediul
de afaceri, sectorul adminis-
traţiei publice, sectorul finan-
ciar-bancar, mediu politic,
precum şi organizaţii non-gu-
vernamentale.

Cu ocazia primirii premiu-
lui, Aurel Costache, vicepri-
marul oraşului Mioveni, a
arătat că premiul răsplăteşte
munca administraţiei locale,
a cetăţenilor şi a elevilor care
s-au implicat activ în toate
acţiunile de mediu organizate
la nivelul oraşului.

Încă de la primele ore ale zilei de
18 decembrie și până după-prânz, in-
stituția Primăriei Mioveni a răsunat de
glasurile copiilor, dar şi adulţilor, care
au venit să colinde și să le ureze săr-
bători fericite oficialităților locale şi
angajaţilor.

Aceştia au fost întâmpinaţi de
cãtre viceprimarul Aurel Costache şi
secretarul oraşului Jr. Maria Ştefã-
nescu.

De asemenea, au fost prezenţi
printre colindători deputatul Simona
Bucura Oprescu şi senatorul Şerban
Valeca.

Pentru aproximativ 500 colindă-
tori, Moș Crăciun a venit mai repede,
după ce reprezentanţii autorităţior lo-
cale au răsplătit spectacolul oferit de
aceştia cu pachete de dulciuri.

Au colindat: Liceul Tehnologic
Construcții de Mașini Mioveni, Centrul
Cultural Mioveni, Casa de Cultură a

Sindicatelor “DACIA” Mioveni, G.P.P.
“Campionii” Mioveni,Asociația Pen-
sionarilor “Viața Lungă”, Mioveni, Ion
Moise Bădulescu, Ingrid Lisaru, Mara
Bratu, CS Dacia Mioveni 2012 - Secţia
de Înot, Școala Gimnazială “Liviu RE-
BREANU”, Grupul „Rebrenii Colindă-
tori”, Școala Gimnazială, “George
Topârceanu” Mioveni, Școala Gim-

nazială Colibași ,Grupul “Alesis”,
Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu”
Mioveni, Biserica Creștină Penti-
costală Sf. Treime - Mioveni, Centrul
Cultural Mioveni, Ansamblul de Man-
doline “Nova”, Corul Veteranilor
Pitești, C.S. Mioveni şi Școala Gim-
nazială Tiţeşti.  

Primăria orașului  Mioveni a fost „asaltată„ 
de cete de colindători 
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Conducerea Primăriei orașului Mioveni anunță că în pe-
rioada sărbătorilor de iarnă programul de funcționare pen-
tru Piaţa Agroalimentară „Dacia” va fi unul special.
Iată programul de funcționare pentru zilele de Cră-
ciun:
� joi, 24 decembrie – program până la ora 15.00;
� vineri, 25 decembrie – închis;
� sâmbătă, 26 decembrie – închis;
� duminică, 27 decembrie – între 8.00 și 15.00;
Programul de funcționare pentru Anul Nou:
� vineri, 1 ianuarie – închis;
� sâmbătă 2 ianuarie – închis;
� duminică, 3 ianuarie – între 8.00 și 15.00.
Programul va reveni la normal luni, 4 ianuarie 2016. 

Prin modificările
aduse, Noul Cod Fis-
cal oferă posibili-
tatea autorităţilor
locale de a-şi stabili
politica fiscală
ţinând cont de pro-
priile necesităţi de
proiectare buge-
tară, întărind astfel
autonomia locală.
Astfel, impozitul pe
clădiri va fi stabilit
diferenţiat  în
funcţie de scopul
folosinţei propri-
etăţii, indiferent de
natura juridică a
contribuabilului ,
eliminând astfel dis-
criminarea generată
de actualul sistem
fiscal.

În acest sens, clădirile ce
urmează a fi impozitate sunt
clasificate şi definite astfel:

Clădire rezidenţială -
construcţie alcatuită din una
sau mai multe camere
folosite pentru locuit, cu de-
pendinţele, dotările şi util-
ităţile necesare, care
satisface cerinţele de locuit
ale unei persoane sau
familii. Cu alte cuvinte clădi-
rea rezidenţială este orice
clădire cu destinaţia de
locuinţă: apartamente în
blocuri comune de  locuit,
case de vacanţă, case de
locuit.

Clădire nerezidenţială
- orice clădire care nu este
rezidenţială. Spre exemplu,
sunt acele clădiri cu alte
destinaţii decât clădirea de
locuit (spaţii comerciale în
care se desfăşoară activitati
economice, activitati de
prestari servicii).

Clădire cu destinaţie
mixtă - clădirea folosită
atât în scop rezidenţial, cât
si în scop nerezidenţial.
Reprezintă clădirea care îm-
bină cele 2 tipuri de clădiri:
rezidenţiale  şi nerezi-

denţiale, clădirea mixtă fiind
folosită în acelaşi timp,  atât
ca locuinţă cât şi ca spaţiu
comercial în vederea des-
faşurării de activitaţi eco-
nomice.

Pentru clădirile rezi-
denţiale, Consiliul Local are
posibilitatea să stabilească o
cotă de impozitare cuprinsă
între 0,08%-0,2%.

Pentru anul 2016 Consil-
iul Local Mioveni a stabilit o
cota de impozitare de
0,085%, pentru per-
soanele fizice.

Prin urmare, impozitul pe
cădirile rezidenţiale variază
în funcţie de suprafaţa imo-
bilului precum şi de zona de
amplasare, astfel:
- pentru o garsonieră cu o
suprafaţa utilă de 25 mp.,
impozitul pentru anul 2016
va fi de 66 lei;
- pentru un apartament cu
o suprafaţă utilă de 55 mp.,
impozitul pentru anul 2016
va fi de 144 lei;
- pentru un apartament

cu o suprafaţă utilă de 62
mp., impozitul pentru anul
2016 va fi  de 162 lei;
- pentru un apartament cu
o suprafaţă de 72 mp., im-
pozitul pentru anul 2016 va
fi de 189 lei.
Pentru casele din Colibaşi,
Racoviţa, Clucereasa, Făget,
impozitul se stabileste în
funcţie de suprafaţa con-
struită desfăşurata a clădirii
şi zona din care face parte
clădirea respectivă astfel:

- pentru un imobil situat în
Colibaşi, cu toate utilităţile,
în suprafaţă de 77 mp., im-
pozitul pentru anul 2016 va
fi de 137 lei;
- pentru un imobil cu insta-
laţii de apă, canalizare, elec-
trice şi încalzire, în suprafaţă
de 52 mp., situat în
Racoviţa, impozitul pentru
anul fiscal 2016 va fi de 93
lei;
� pentru un imobil situat in
Clucereasa, in suprafata
de 70 mp., impozitul va fi
de 119 lei;
� pentru un imobil în
suprafaţă de 52 mp., imobil
situat în  cartierul Făget,
impozitul pentru anul 2016,
va fi de 88 lei.
Persoanele fizice care au în
proprietate două sau mai
multe clădiri nu vor  mai da-
tora pentru anul 2016 un
impozit majorat.
De asemenea, s-a eliminat
majorarea impozitului pe
clădiri pentru clădirile uti-
lizate ca locuinţă a caror
suprafaţă depăşeşte 150
mp.
Pentru clădirile nerezi-
denţiale, Consiliul Local are
posibilitatea să stabilească o
cotă de impozitare cuprinsă
între 0,2%-1,3%.
Pentru anul 2016 Consiliul
Local Mioveni a stabilit o
cotă de impozitare de
0,7%, pentru persoanele
fizice.
Persoanele fizice care deţin
în proprietate clădiri nerezi-

dentiale (spaţii comerciale),
datorează către bugetul
oraşului Mioveni, un impozit
calculat cu o cotă de 0,7%
asupra  valorii impozabile a
clădirii, care poate fi:
a) - valoarea rezultată dintr-
un raport de evaluare în-
tocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani an-
teriori anului fiscal de refer-
inţă;
b) - valoarea finală a lu-
crărilor de construcţii, în
cazul clădirilor noi, constru-
ite în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referinţă;
c) - valoarea clădirilor care
rezultă din actul prin care se
transferă dreptul de propri-
etate, în cazul clădirilor
dobândite în ultimii 5 ani an-
teriori anului de referinţă.
Persoanele fizice care la
data de 31 decembrie 2015
au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri  cu
destinaţie mixtă au obligaţia
să depună declaraţii de im-
punere în vederea stabilirii
impozitului pe clădiri până la
data de 31 martie  2016.            
Aducem la cunoştinţa con-
tribuabililor persoanelor ju-
ridice care au în proprietate
clădiri situate pe raza oraşu-
lui Mioveni ca impozitul pe
clădiri datorat către bugetul
local este de 0,2% pentru
clădirile rezidenţiale şi de
1,45% pentru clădirile
nerezidenţiale, cote aplicate
la valoarea impozabilă  a
clădirii.

Persoanele juridice au oblig-
aţia să depună declaraţii de
impunere privind clădirile pe
care le deţin în proprietate
la data de 31 decembrie
2015, destinaţia şi valoarea
impozabilă a acestora, până
la data de 31 martie 2016
inclusiv.
Impozitul  pe teren atât
pentru contribuabili per-
soane fizice, cât şi pentru
contribuabili persoane ju-
ridice se calculează în
funcţie de nr. de m.p., ran-
gul localităţii în care este
amplasat terenul şi zona
şi/sau categoria de folosinţă
a terenului.
Astfel că, pentru terenurile
deţinute de către contribua-
bili la categoria de folosinţă
“terenuri cu construcţii”
Consiliul Local al oraşului
Mioveni a stabilit nivelul
minim de impozitare astfel:
- pentru zona A; 5.236
lei/ha (blocuri Mioveni +
platforma Automobile
Dacia);
- pentru zona B; 3.558
lei/ha (zona aflată în ime-
diata apropiere a blocurilor
din Mioveni);
- pentru zona C; 1.690
lei/ha (Colibași + Racovița)
- pentru zona D; 984
lei/ha (Făget+Clucereasa).
Prin urmare, pentru un
teren aflat în Colibaşi în
suprafaţă de 700 mp. cate-
goria de folosinţă “teren cu
construcţii” impozitul va fi
de 118 lei pentru anul 2016,
iar pentru un teren în
suprafaţă de 700 mp., la
aceeaşi categorie de folos-
inţă “teren cu construcţii”
teren aflat în Clucereasa,
impozitul va fi  69 lei pentru
anul 2016.           
S-a introdus o nouă
prevedere conform căreia,
în cazul unui teren amplasat
în intravilanul oraşului
Mioveni, înregistrat în reg-
istrul agricol la altă cate-
gorie de folosinţă decât cea
de terenuri cu construcţii,
pentru suprafaţă care de-
păşeşte 400 mp., impozitul
pe teren se calculează prin
înmulţirea suprafeţei

terenului cu sumele core-
spunzatoare din noul cod
fiscal.
Astfel:
- pentru un teren intravilan
în suprafaţă de 700 mp,
teren situat în Colibaşi la
categoria de folosinţă  “Ara-
bil” impozitul pentru anul
2016 va fi de 70 lei;
- pentru un teren intravilan
în suprafaţă de 700 mp.,
teren situat în Clucereasa,
categoria de folosinţă ,,Ara-
bil,, impozitul va fi de 40 lei
pentru anul fiscal 2016.
Conform noului cod fiscal a
fost abrogată prevederea
actuală, a neimpozitării
terenului de sub clădire.
Pentru mijloacele de
transport înregistrate pe
raza oraşului Mioveni atât
de persoanele fizice, cât şi
de persoanele  juridice im-
pozitele datorate către
oraşul Mioveni nu s-au mod-
ificat faţă de anul 2015.

IMPORTANT!
Prin  Noul Cod Fiscal s-a
introdus noţiunea de an-
ualitate, în sensul că im-
pozitul/taxa pe clădiri,
impozitul/taxa pe teren,
impozitul pe mijloacele
de transport nu se mai
fracționează pe luni în
cazul transferului de
proprietate al bunului
impozitat, în cursul unui
an fiscal (cel care
dobândeşte un bun va
plăti impozit cu data de
01 ianuarie a anului ur-
mător celui în care a
avut loc transferul de
proprietate).
De la  data de 01 ian-
uarie 2017 impozitele şi
taxele locale vor fi in-
dexate anual, până la
data de 30 aprilie, de
către Consiliile Locale,
ţinând cont de rata in-
flaţiei pentru anul fiscal
anterior, comunicată pe
site-urile oficiale ale
Ministerului Finanţelor
Publice și Ministerului
Dezvoltarii Regionale şi
Administrației Publice.

CE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE VOM PLĂTI ÎN 2016 

PIAȚA DACIA DIN
MIOVENI VA AVEA
PROGRAM SPECIAL
DE SĂRBĂTORI

Programul de funcționare pentru zilele
de Crăciun şi Anul Nou

BIROUL TAXE ŞI IMPOZITE
VA AVEA, LA SFÂRŞIT DE AN,
PROGRAM SPECIAL
Conducerea Primăriei Mioveni a stabilit un pro-
gram special de funcţionare a casieriilor pen-
tru plata impozitelor şi taxelor locale, astfel:
�� Joi, 24 decembrie, 8.00-16.00;
�� Joi, 31 decembrie, 8.00-16.00.
Potrivit Codului Muncii, zilele libere în perioada sărbă-
torilor de iarnă sunt următoarele: 25, 26 decem-
brie 2015 şi 1, 2 ianuarie 2016.

1. Farmacia DONA
B-dul Dacia Bl. P1, Parter
V, 25 dec.: închis
S, 26 dec.:08.00 - 14.00
V, 1 ian.: închis
S, 2 ian.: 08.00 - 14.00

2. Farmacia DONA
B-dul Dacia Bl. D1, Parter
V, 25 dec.: închis
S, 26 dec.:08.00 - 16.00
V, 1 ian.: închis
S, 2 ian.: 08.00 - 16.00

3.Farmacia SCORPIONS 
B-dul Dacia Bl. F9, Parter
V, 25 dec.: închis
S, 26 dec.: 13.00 - 19.00
V, 1 ian.: închis
S, 2 ian.: închis

4.Farmacia SCORPIONS
B-dul Dacia Bl. D1, Parter
V, 25 dec.: închis
S, 26 dec.: 08.00 - 16.00
V, 1 ian.: închis
S, 2 ian.: închis

5. Farmacia CATENA
B-dul Dacia Bl. F1, Parter
V, 25 dec.: închis
S, 26 dec.: 10.00 - 18.00
V, 1 ian.: 10.00 - 18.00
S, 2 ian.: 10.00 - 18.00

6.Farmacia MAGIC
B-dul Dacia Bl. S2, Parter
V, 25 dec.: 10.00 - 18.00
S, 26 dec.: 10.00 - 18.00
V, 1 ian.: închis
S, 2 ian.: închis

7.Farmacia FORTE VITA
B-dul Dacia Bl. P7, Parter
V, 25 dec.: închis
S, 26 dec.:închis
V, 1 ian.: închis
S, 2 ian.: închis

8. Farmacia SIMINA
Str. Grădinarilor, Bl. R1.
V, 25 dec.: 10.00 - 18.00
S, 26 dec.: 07.00  -23.00
V, 1 ian.: 11.00 - 19.00
S, 2 ian.: 07.00 - 23.00

P R O G R A M 
NON STOP ÎN PITEŞTI

Farmacia Help Net 33
Str. Calea Craiovei, Bl. B1 Parter,

Complex Boema.

--------------------------------------------

PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL FARMACIILOR DIN MIOVENI ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
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Elevii și cadrele
didactice de la
Școala Gimnazială
„Liviu Rebrenu” 
au donat pentru 
semenii lor

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebrenu”din
Mioveni a demarat, în acestă săptămână,
două campanii de ajutorare a elevilor de la
Şcoala din Valea Mare şi cea din Huluba.

Elevii de la „ Liviu Rebrenu “, mobilizaţi
de cadrele didactice au adus la şcoală don-
aţii constând în hăinuţe, jucării, alimente şi
au confecţionat decoraţiuni şi ornamente
specifice sărbătorilor de iarnă.

Expoziţia cu vânzare a fost expusă în
holul Primăriei Mioveni, iar cu banii strânşi
se vor cumpăra cele necesare şi pentru 14
familii cu situaţie materială precară din
satul Huluba(Vultureşti).

Distribuirea donaţiilor către beneficiari
se va face miercuri 16 decembrie (Huluba)
şi joi 17 decembrie (Valea Mare).

Prin acest demers se intenționează con-
solidarea abilităților copiilor de a trăi împre-
ună cu ceilalți într-o societate unită și
solidară, în care contează valențele uman-
itare, implicarea, angajamentul, respons-
abilitatea.

Vineri, 11 decembrie
a.c., în sala de ședințe
a Primărie s-a desfăşu-
rat cea de-a X-a ediţie
a FESTIVALULUI –
CONCURS DE LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ
„NICOLAE RIZEA”.
În competiţie s-au în-
scris trei şcoli din
Mioveni: Şcoala Gim-
nazială „Liviu Rebre-
anu”, Şcoala
Gimnazială „George
Topârceanu” şi Şcoala
Gimnazială Nr.1 Col-
ibaşi.
Concursul a constat
într-o probă de recitare
a unei poezii, iar toţi
participanţii au dovedit
sensibilitate şi profun-
zime.

Iată câştigătorii:
� Premiul I, clasa a V-a C,

Popa Raluca, Școala Gimnazială
”George Topârceanu” Mioveni,
profesor coordonator Ciorobea
Victorița;

� Premiul al II-lea, clasa a
V-a B, Răducu Irina, Școala Gim-
nazială ”George Topârceanu”
Mioveni, profesor coordonator
Hoaghea Adriana;

� Premiul I, clasa a VI-a A,
Lisaru Ingrid, Școala Gimnazială
”George Topârceanu” Mioveni,
profesor coordonator Ciorobea
Victorița;

� Premiul al II-lea, clasa a
VI-a, Bica Miruna, Școala Gim-
nazială ”George Topârceanu”
Mioveni, profesor coordonator
Ciorobea Victorița;

� Premiul al III-lea, clasa a
VI-a D, Chiriță Alexandra Maria,
Școala Gimnazială ”Liviu Rebre-
anu” Mioveni, profesor coordo-
nator Marinescu Lenuța;

� Premiul I, clasa a VII-a A,
Fulgeanu Luiza,  Școala Gim-
nazială ”Liviu Rebreanu”
Mioveni, profesor coordonator

Nenciu Elena;
� Premiul al II-lea, clasa a

VII-a, Tăbârcă Alexandra,
Școala Gimnazială ”Liviu Rebre-
anu” Mioveni, profesor coordo-
nator Marinescu Lenuța;

� Premiul al III-lea, clasa a
VII-a, Pârvescu Raluca, Școala
Gimnazială ”Liviu Rebreanu”
Mioveni, profesor coordonator
Marinescu Lenuța;

� Premiul I, clasa VIII-a C,
Gorsko Iulia, Școala Gimnazială
”George Topârceanu” Mioveni,
profesor coordonator Lucsan-
dra-Mateescu Andreea;

� Premiul al II-lea, clasa a
VIII-a, Din Renata,  Școala Gim-
nazială ”George Topârceanu”

Mioveni, profesor coordonator
Hoaghea Adriana;

� Premiul al III-lea, clasa a
VIII-a, Barbu Delia, , Școala
Gimnazială ”George
Topârceanu” Mioveni, profesor
coordonator Hoaghea Adriana;

� Premiul al III-lea, clasa a
VIII-a, Barbu Natalia, Școala
Gimnazială nr.1 Mioveni, profe-
sor coordinator Nicula Alina. 

Concursul a fost organizat
de către Primăria orașului, Con-
siliul Local și Centrul Cultural
Mioveni. La această manifestare
a fost prezentă şi Maria Rizea,
soţia regretatului profesor, care
a oferit premii în bani partici-
panţilor.                     (F. Oprea)

AU FOST DESEMNAȚI CÂȘTIGĂTORII
CONCURSULUI „NICOLAE RIZEA”

Moş Nicolae a venit
şi la sportivii C.S.
Dacia Mioveni 2012

Moş Niculae nu a uitat de sportivii de la
C.S Dacia Mioveni 2012 mai ales date fiind
rezultatele foarte bune pe care aceştia le-
au avut pe parcursul acestui an.

Astfel că, luni, 7 decembrie a.c., toţi
sportivii au fost premiaţi de către coducere
şi Moş.

De asemenea, aceştia au fost felicitaţi
pentru toate reuşitele frumoase pe care le-
au obţinut în acest an şi le-au fost trans-
mise cele mai frumoase gânduri şi
încurajări pentru activităţile pe care le vor
avea în noul an ce bate la uşă.

Pe această cale, reprezentanţii clubului,
transmit mulţumiri speciale tuturor celor
care au sprijinit activitatea copiilor de-a
lungul întregului an.                        (F.A.)

Marţi, 15 De-
cembrie, în sala
mare a Centru-
lui Cultural
Mioveni a avut
loc  spectacolul
de sfârşit de an
pentru cursurile
de la Centrul
Cultural, “Uite,
vine Moş Cră-
ciun!”.

Spectacolul s-a vrut a fi o
reuniune a tututor copi-
ilor ce frecventează cur-
surile gratuite ce se ţin la
Centrul Cultural. Eveni-
mentul a adus în fața
publicului cele mai fru-
moase colinde, dansuri și
scenete și pe... Moș Cră-
ciun.
Instituţia are peste 1000
de copii înscrişi la cur-
surile de dans popular
sau modern, pictură, en-
gleză, franceză, pian,
sculptură, desen, abilităţi
practice, teatru, chitară,
mandolină, canto, balet,
fanfară sau bune
maniere.
În spectacol au intrat:
Ansamblul de mandoline
„Nova”, prof. Arsenescu
Florica și prof. Constantin
Bălan, Ansamblurile de
dansuri populare „Plai de
Dor”, instructor coregraf:
Cătălin Oancea și „Mugu-

rașii  Mioveniului”, in-
structor coregraf: Ion
Horobeanu, clasa de
teatru “Clubul Veseliei” –
instructor: Ionuț Vlad,
clasa de balet pregătită
de prof. Andrei Nicoleta,
Guitar Club, instructor:
Hamar Levente, elevii de
la cursurile de canto,
pregătiți de prof. Alexan-
dra Bădulescu, Marius
Bălan și Bogdan Oncioiu,
pian, prof. Denisa Iliuță,
dans modern, instructor
Alin Mihail, corul mixt,
prof. Iancu Mihai, grupul
folcloric pregătit de prof.
Loredana Hereșanu
Sfetcu, dar și elevii cur-
sului de engleză pregătiți
de prof. Titi Anca. Din
distribuția spectacolului
au mai făcut parte și Ion
Moise Bădulescu,
Valentin Poenariu și Iz-
abel Cristescu. 

(I.N.)

“Uite, vine Moş Crăciun!”, spectacolul de sfârşit de
an pentru cursanţii de la Centrul Cultural Mioveni



Efecte vizuale, jocuri de lumini, laser
și căsătorii în noaptea de Revelion

Din lumina sărbătoririi nașterii
Domnului și din speranța ce în-
soțește Noul An, gânduri bune și
urări de sănătate, împliniri și bu-
curii tuturor!
CRĂCIUN FERICIT!
Cms. Şef Cristian Mihalcea
Cms. Şef Iordache Marian
POLIŢIA ORAŞULUI MIOVENI

Crăciunul este acea Sărbătoare
minunată care ne dă putere să
fim mai buni, mai generoși și mai
curajoși. Să îndrăznim să visăm și
să sperăm mai mult, să credem
cu tărie că anul ce va începe va fi
mai rodnic și mai fericit. 
Manager, Iorga Constantin
Director medical, Dr. Fianu Daniela
SPITALUL “SF. SPIRIDON”
RACOVIŢA

Bucuria vine din lucruri mărunte, 
liniştea din suflet, iar căldura din
inimă.  Vă doresc să le aveţi pe
toate,  alături de familie! Crăciun
fericit şi un an nou mai bun!
Director, Emanuel Daniel Conea
PENITENCIARUL COLIBAŞI

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de
Sfintele Sărbători să vă în-
soţească pe tot parcursul anului
ce va urma.
Crăciun Fericit şi La mulţi ani!
Preşedinte, Valerică Gigi Tănase
CONDUCEREA FILIALEI 
S.N.L.P. COLIBAŞI

Vă doresc un Crăciun fericit casa
plină de daruri, multe bucurii,
sănătate şi mai ales vă doresc ca
spiritul Crăciunului să vă lu-
mineze aceste zile magice.
LA MULŢI ANI!!!
Şef Serviciu, Nicu Gheorghe
POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

În fiecare an am învăţat să zâm-
bim. În fiecare an am învăţat să
dăruim. La vremea luminată a
Naşterii Domnului nostru Isus
Hristos, la răscrucea
timpurilor vă doresc sănătate,
împliniri, bucurii, viaţă lungă în
pace şi întelepciune.
Crăciun Fericit!
Preşedinte Consiliul Director, 
Dumitru OLTEANU
Preşedinte executiv, 
Constantin STANCU 
CLUBUL SPORTIV MIOVENI

De sfintele Sărbători să deschi-
dem uşa pentru oaspeţi dragi, şi
inima pentru speranţă, bucurie şi
lumină. Să fim mai buni şi să
privim înainte cu încredere, 
ştiind că dacă avem credinţă,
drumul din faţa noastră va fi
presărat cu împliniri.
Director, Mirela Cornelia Chirciu
SPITAL PENITENCIAR COLIBAŞI

Bucură-te de pace, lumină şi căl-
dură alături de cei dragi ţie.
Dăruieşte din toată inima şi de-
schide-ţi sufletul pentru a primi
dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufle-
tul să renască şi trăieşte fiecare
zi ca pe un dar nepreţuit. La mulţi
ani!
Preşedinte, Constantin Drăgan
ASOCIAŢIA “VIAŢĂ LUNGĂ” 
Preşedinte, Alexandru Zidaru
ASOCIAŢIA “SPERANŢA VIEŢII” 
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Acesta este un
program de acţiune
orientat spre în-
văţarea globală în
Anul European pentru
Dezvoltare (2015) şi
mai departe şi se des-
făşoară pe o perioadă
de 3 ani în 9 state eu-
ropene: Bulgaria,
Cehia, Croaţia, Leto-
nia, Malta, Polonia,
România, Slovacia,
Slovenia.

Proiectul îşi propune
conştientizarea copiilor şi
tinerilor cu privire la ali-
mentaţia sănătoasă.

Lansarea proiectului a
avut loc în data de
04.12.2015 şi au fost invi-
taţi: Prof. înv. preşcolar
Toma Georgeta – inspec-
tor educaţie timpurie la
ISJ Argeş, Jurist  Ştefă-
nescu Maria – Secretarul
Orașului Mioveni, Olteanu
Mădălina – şef Comparti-
mentul Protecţia Mediului

Mioveni, Prof. înv. primar
Stoica Daniela – Coordo-
nator Zonal Eco –Şcoală,
Iuliana Nedelcu – redactor
Ziarul de Mioveni, Fîlfă-
nescu Sabina şi Nicolescu
Cristina reprezentanţi ai
Comitetului de Părinţi.

Alături de aceştia au
participat  Comitetul
“Mănâncă responsabil!”,
preşcolarii eco-şefi de la
fiecare grupă şi preşcolarii
grupei “Îngeraşii” care au
susţinut activitatea de

lansare a proiectului în
unitatea noastră. Partici-
panţii au fost încântaţi de
implicarea preşcolarilor şi
a cadrelor didactice şi de
mesajul transmis şi ne-au
felicitat pentru iniţiativă şi
implicare în acest proiect
de actualitate cu rezultate
în viitor. 

Coordonatorii de
proiect sunt prof. înv.
preșcolar MÎRZAC DANA
și ITA MAGDA.

GPP “TIC- PITIC” Mioveni este una dintre cele 6 grădiniţe din România
participante  la Proiectul European “Mănâncă responsabil!”

LICEUL “IULIA ZAMFIRESCU” A LANSAT
PROIECTUL “MĂNÂNCĂ RESPONSABIL!”

Luni, 14 decembrie
a.c., la Liceul Teoretic
„IULIA ZAMFIRESCU” a
fost lansat proiectul eu-
ropean „Mănâncă re-
sponsabil!” coordonat
de către prof. înv. pri-
mar Stoica Daniela şi
prof. Stroe Roxana,, fi-
nanţat de Uniunea Eu-
ropeană şi implementat
în România de Centrul
Carpato Danubian de
Geoecologie (CCDG).

Proiectul se des-
făşoară pe o perioadă
de trei ani, în nouă
state europene: Bul-
garia, Cehia, Croaţia,
Letonia, Malta, Polonia,
România, Slovacia şi
Slovenia.

Pentru a ne intro-
duce în atmosfera
proiectului copiii,
părinţii, reprezentanţii
comunităţii locale,
reprezentanţii ISJ şi
chiar Moş Crăciun au

fost invitaţi într-o ECO
CEAINĂRIE, unde la un
pahar de ceai din plante
medicinale şi o prăjitura
cu fructe din grădina
bunicii s-a prezentat ce-
şi propune acest
proiect: Să fie înţeleasă
importanţa achiziţionării
de alimente care provin
de la distanţe cât mai
mici, pentru protejarea
mediului şi susţinerea
producătorilor locali;

Să nu mai
cumpărăm cantităţi
mari de produse ali-
mentare pentru a nu
mai arunca mâncarea;
Să consumăm mai ales
hrana în stare
proaspătă; Să încura-
jăm consumul de hrană
puţin procesată; Să re-
ducem resturile/
deşeurile alimentare;
Să  consumam fructe si
legume adecvate se-
zonului; Să ne preocupe

ce consecinţe are com-
portamentului nostru
alimentar asupra medi-
ului. Apoi, toţi partici-
panţii au admirat
exponatele realizate din
materiale reciclabile,
dar şi din fructe şi
legume care să în-
demne pe copii să le
mănânce cât mai des,
toate aranjate într-o ex-
poziţie amplă. Tot cu
acest gând chiar şi Moş
Crăciun a oferit câte un
fruct şi un sfat tuturor
copiilor prezenţi.

"Mănâncă respons-
abil!"este un proiect de
responsabilizare socială
prin care participanţii
vor înţelege de ce lu-
area oricărei decizii cu
privire la hrana person-
ală poate avea urmări
negative şi ireversibile
asupra unei importante
părţi a planetei noastre.
(F. Oprea)

Tradiţia căsătoriilor
la Mioveni, în ultima
zi din an, va fi păs-
trată şi în 2015.
Cei care doresc să-şi
oficializeze relaţia,
în data de 31 de-
cembrie 2015, şi-au
putut depune
dosarul la Primăria
oraşului Mioveni.

Cuplurile interesate s-au
putut înscrie doar în ziua de
21 decembrie, la Sediul
Primăriei Mioveni, biroul de
Stare Civilă (Etajul 1, cam.
19). 

Cununiile civile vor fi
încheiate la interval de 15
minute una de cealaltă,
consecutiv, adică între orele
18.00 - 20.00, în ordinea
depunerii actelor de către
solicitanţi. Căsătoriile vor fi

oficiate de către primarul
oraşului, Ion Georgescu.

Trecerea dintre ani nu va
mai fi sărbătorită la Mioveni,
în mod tradițional, cu focuri
de artificii, ci cu un specta-
col inedit de efecte vizuale,
jocuri de lumini și laser.

Show-ul va începe la
orele 23.00 și va fi sin-
cronizat pe muzică. Specta-
colul de lumini va dura până
în jurul orei 01.00.


