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Prin modificările aduse, Noul Cod
Fiscal oferă posibilitatea au-
torităţilor locale de a-şi stabili po-

litica fiscală ţinând cont de propriile

necesităţi de proiectare bugetară, în-
tărind astfel autonomia locală.
Astfel, impozitul pe clădiri va fi stabilit
diferenţiat  în funcţie de scopul folos-

inţei proprietăţii, indiferent de natura
juridică a contribuabilului, eliminând
astfel discriminarea generată de actu-
alul sistem fiscal.

���� 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

PAG. 2PAG. 2

P
A

G
. 

3
P

A
G

. 
3

P
A

G
. 

2
P

A
G

. 
2

P
A

G
. 

3
P

A
G

. 
3

PROGRAMUL DE LUCRU AL PRIMĂRIEI MIOVENI
LUNI, MIERCURI, între orele 08.00 - 16.00; MARŢI, JOI, între orele 08.00 - 17.00; VINERI, între orele 08.00 – 14.00.

Ziarul
MIOVENIMIOVENI

de 

“Cetăţenii sunt egali în faţa legii și a autorităţilor publice” - Art. 16  CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
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Programul dezbaterilor publice
Autorităţile locale organizează în această perioadă o serie de 

dezbateri publice pentru bugetul de venituri și cheltuieli pe 2016
și lista de investiţii.  Conducerea primăriei se întâlneşte cu

locuitorii din toate cartierele, aceştia din urmă având 
posibilitatea să facă şi propriile propuneri şi sugestii. 

Programul de dezbateri publice este următorul:
�� DUMINICĂ, 17.01.2016, ora 11.00DUMINICĂ, 17.01.2016, ora 11.00

la Școala Generală Clucereasa - Cartier Clucereasa;
�� JOI, 21.01.2016, ora 17.00JOI, 21.01.2016, ora 17.00

la Primaria orașului  – Sala de Consiliu - Cartier Mioveni;
�� DUMINICĂ, 24.01.2016, ora 11.00DUMINICĂ, 24.01.2016, ora 11.00

Casa de Cultură Racovița - Cartier Racovița;
�� SÂMBĂTĂ, 30.01.2016, ora 11.00SÂMBĂTĂ, 30.01.2016, ora 11.00

Școala Generală Făget – Cartier Făget;
�� DUMINICĂ, 31.01.2016, ora 11.00DUMINICĂ, 31.01.2016, ora 11.00

Clădire Multifuncțională - Cartier Colibași;
�� JOI, 04.02.2016, ora 17.00JOI, 04.02.2016, ora 17.00

Primaria Orașului Mioveni - Sala de Consiliu
Ședința Extraordinară de aprobare a BVC - 2016.

Nu se vor mai putea 
achita impozitele datorate
bugetului local dacă  nu 
sunt achitate mai întâi 
amenzile contravenţionale

Contribuabilii îşi pot
achita taxele şi 
impozitele din faţa
calculatorului

Din februarie, Primăria Mioveni 
va închiria prin licitație cele  
16 spații comerciale de la 
parcarea supraetajată

Publicaţie 
bilunară 

editată de
către 

Primăria
Orașului
Mioveni

STIMATI LOCUITORI 
AI ORAŞULUI MIOVENI

Administraţia Publică Locală a
încheiat un an cu realizări de investiţii,
obiective şi servicii în folosul dvs. 

Pentru instituție şi oraș a fost un an
cu multe provocări, cu lucruri bune în
activitatea de zi cu zi, dar şi mici nea-
junsuri şi nerealizari, care nu au depins
de noi.

Tot ce am realizat este important
pentru orașul nostru în perspectiva
dezvoltării economice.

Vom găsi cele mai bune soluții pen-
tru a asigura stabilitatea socio-eco-
nomică şi dezvoltarea oraşului nostru,
în ascensiunea europeană. 

Ştiu că aveți şi multe nemulţumiri

referitoare la diferite domenii de acti-
vitate: locuri de muncă, fiscalitate,
salarii şi pensii mici, locuinţe pentru
tineri, etc. Împreună le vom rezolva cu
calm, discernământ, prin colaborare şi
dialog. 

Cred că începerea construcţiei
noului Spital este un obiectiv foarte im-
portant, pentru a putea asigura servicii
medicale la parametrii de înaltă cali-
tate, cu aparatură performantă, de ul-
timă generaţie. Un spital la “cheie”
care în anul 2018 va funcţiona. 

Sunt sigur că şi în anul 2016 vă doriţi
noi obiective de investiţii, servicii de
calitate la un preţ acceptabil, siguranţă
mai mare acasă şi pe stradă, locuri de
muncă mai multe, o fiscalitate mai
mică – într-un cuvânt, un an mai bun,
cu multe realizări. 

Vă asigur că împreună cu echipa şi
membrii Consiliului Local Mioveni, vom
fi în slujba locuitorilor, vom căuta cele
mai bune soluții pentru toate aspectele
din activitatea noastră, în ceea ce
priveşte bunăstarea cetățeanului. Pen-
tru că suntem la început de an, vă
doresc speranţa de mai bine, cu linişte
sufletească, mai multă înţelegere şi co-
laborare, sănătate şi împlinirea tuturor
dorinţelor. Un an 2016 cu bucurii și îm-
pliniri!  La Mulți Ani!

Cu deosebit respect, 
Primarul oraşului Mioveni

Ion GEORGESCU

CITIȚI ÎN SUPLIMENTUL ZIARULUI PROPUNEREA PENTRU BUGETUL DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI ȘI LISTA DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2016



MODIFICĂRI
ADUSE DE NOUL
COD FISCAL
APROBAT PRIN
LEGEA NR.227
DIN 08.09.2015
Ce taxe vom plăti
în anul 2016?

Prin modificările aduse,
Noul Cod Fiscal oferă posi-
bilitatea autorităţilor locale
de a-şi stabili politica fiscală
ţinând cont de propriile
necesităţi de proiectare
bugetară, întărind astfel au-
tonomia locală. 

Astfel, impozitul pe
clădiri va fi stabilit  dife-
renţiat  în funcţie de scopul
folosinţei proprietăţii, in-
diferent de natura juridică a
contribuabilului, eliminând
astfel discriminarea gene-
rată de actualul sistem fis-
cal.  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
:rezideţtiale  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 Consiliul Local a
stabilit o cota de impozitare
de 0,085%, pentru per-
soanele fizice.

Prin urmare, impozitul
pe cădirile rezidenţiale vari-
ază în funcţie de suprafaţa

imobilului 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.,
impozitul pentru anul 2016
va fi de 189 lei. 

Pentru casele din  Col-
ibaşi, Racoviţa, Clucereasa,
Făget, impozitul se sta-
bileste în funcţie de
suprafaţa construită des-
făşurata a clădirii şi zona din
care face parte clădirea re-
spectivă astfel: 
�� pentru un imobil situat in
Colibași, cu toate utilitătile,
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 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 elimi-
nat majorarea impozitului
pe clădiri pentru clădirile uti-
lizate ca locuinţă a caror
suprafaţă depăşeşte 150mp.

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 a
stabilit o cotă de impozitare
de 0,7%, pentru persoanele
fizice.

Persoanele fizice care
deţin în proprietate clădiri
nerezidentiale (spații comer-
ciale), datorează către
bugetul oraşului Mioveni, un
impozit calculat cu o cotă de
0,7% asupra  valorii impoz-
abile a clădirii, care poate fi:

a) - valoarea rezultată
dintr-un raport de evaluare
întocmit de un evaluator au-
torizat în ultimii 5 ani anteri-
ori anului fiscal de referinţă;

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
proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii
5 ani anteriori 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
contribuabililor persoanelor
juridice care au în propri-
etate clădiri situate pe raza
oraşului Mioveni ca impozi-
tul 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
obligaţia să depună declar-
aţii de impunere privind
clădirile pe care le deţin în
proprietate la data de 31
decembrie 2015, desti-
naţia 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
contribuabili la categoria de
folosinţă “terenuri cu con-
strucţii” Consiliul Local al
orasului Mioveni a stabilit
nivelul minim de impozitare
astfel:
� pentru zona A;
5.236lei/ha (blocuri
Mioveni + platforma Auto-
mobile Dacia);
� pentru zona B;
3.558lei/ha (zona aflată în
imediata apropiere a
blocurilor din Mioveni);
� pentru zona C;
1.690lei/ha (Col-
ibasi+Racovita);
� 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 re-
gistrul agricol la altă cate-
gorie de folosinţă decât cea
de terenuri cu construcţii,
pentru o suprafaţă care de-
păşeşte 400 mp., impozitul
pe teren se calculează prin
înmulţirea suprafeţei
terenului cu sumele core-
spunzatoare din noul cod
fiscal.

În cazul unui contribua-
bil care deţine mai multe
terenuri situate în in-
travilanul aceleiaşi
unităţi administrativ-
teritoriale, suprafaţa de
400 mp, se calculează o
singură dată, prin în-
sumarea suprafeţelor
terenurilor, în ordine de-
screscătoare.
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 mo-
dificat fata de anul 2015. 

IMPORTANT!
Prin  Noul Cod Fiscal
s-a introdus noţiunea
de anualitate, în sen-
sul că impozitul/taxa
pe clădiri, impozi-
tul/taxa pe teren, im-
pozitul 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 anu-
lui urmator celui in
care a avut loc trans-
ferul de proprietate).
De la  data de 01 ian-
uarie 2017 impozitele
și taxele locale vor fi
indexate anual, până
la data de 30 aprilie,
de către Consiliile Lo-
cale, ţinând cont de
rata inflaţiei pentru
anul fiscal anterior,
comunicată pe site-
urile oficiale ale Min-
isterului Finanţelor
Publice și Ministerului
Dezvoltării Regionale
şi Administrației Pub-
lice. 
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CE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE VOM PLĂTI ÎN 2016 

Nu se vor mai putea achita impozitele 
datorate bugetului local dacă  nu sunt 
achitate mai întâi amenzile contravenţionale

Începând cu data de
01 ianuarie 2016 , nu se
vor mai putea achita im-
pozitele datorate bugetului
local, cu excepţia taxelor
de orice fel (taxe judiciare
de timbru, taxa specială de
colectare, transport şi de-
pozitare gunoi menajer,
etc.) dacă  nu sunt achi-
tate mai întâi amenzile
contravenţionale în or-
dinea vechimii.

În prezent, contribua-
bilii pot alege ce tipuri de

datorii plătesc mai întâi la
bugetele locale. Noul Cod
de procedură fiscală, care
va intra în vigoare de la 1
ianuarie 2016, modifică or-
dinea de stingere a oblig-
aţiilor fiscale. Astfel, la art
165, alin 2, este prevăzut
că “în cazul creanţelor fis-
cale administrate de or-
ganul fiscal local cu suma
plătită se sting cu priori-
tate amenzile contra-
venţionale individualizate
în titluri executorii, în or-

dinea vechimii, chiar dacă
debitorul indică un alt tip
de obligaţie fiscală”.

Este vorba, în principal,
de amenzi date de poliţia
rutieră sau de poliţia locală
pentru încălcarea normelor
de circulaţie, de parcare
sau de convieţuire şi or-
dine publică.

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. SAVA GHEORGHITA

ŞEF BIROU 
URMĂRIRE VENITURI,                        

CATRINESCU DOINA



SUPUNEM DEZBATERII PUBLICESUPUNEM DEZBATERII PUBLICE

PROPUNERI BUGET LOCAL 2016

- mii lei -
Denumire indicatori Propuneri an 2016
A. TOTAL VENITURI BUGET LOCAL - din care:

111.496,14
I. Venituri proprii total: 94.506,00
1. Impozit pe venit 459,80
a. - Imp. pe venit din transf. propr.
imo.b patrim. pers. 459,80
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

65.432,49
a. - Cote defalcate din imp. pe venit 65.036,49
b. - Sume defalcate din imp. pe venit
pentru echilibrarea bugetului local 396,00
3. Impozite şi taxe pe proprietate,
total din care: 19.479,09
I. Impozit şi taxa pe clădiri 18.090,59
a. - Impozit pe clădiri de la persoane fizice
1.574,59
b.- Impozite şi taxe pe clădiri de la
persoane juridice 16.516,00
II. Impozit şi taxa pe teren 1.200,99
a. - Impozit pe teren de la persoane fizice 163,00
b.- Impozit pe teren de la persoane juridice 961,77
c.- Impozitul pe terenul extravilan 76,22
III.Taxe judiciare de timbru
şi alte taxe de timbru 118,51
IV. Alte impozite şi taxe pe proprietate 69,00
4. Sume defalcate din TVA 17.616,31
a.- Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judet. 17.476,31
b.- Sume defalcate din tva ptr. echilibrarea
bugetelor locale 140,00
5. Alte imp. şi taxe generale pe serv. 0
a.- Taxe hoteliere 0
6. Taxe pe servicii specifice 40,93
a.- Impozit pe spectacole 2,18
b.- Alte taxe pe servicii specifice 38,75
7. Taxe pe utilizarea bunurilor sau
pe desfasurarea de activităţi 1.809,57
I. Impozit pe mijl. de trans 1.384,39
a.- Impozit pe mijl. de transp
de la persoane fizice 1.028,91
b.- Impozit pe mijl. de transport de la
persoane juridice 355,48
II. Taxe şi tarife pentru eliberarea de
licente şi autorizatii de funcţionare 400,51
III. Alte taxe pe util. bunurilor, autoriz.
bunurilor sau pe desf. de activităţi 24,67
8. Alte impozite şi taxe fiscale 93,31
a.- Alte impozite şi taxe 93,31
9.Venituri din proprietate 1.860,45
a.- Venituri din conces. şi inchirieri 1.590,38
b.- Venituri din dividende 0
c.- Alte venituri din proprietate 270,07
10.Venituri din dobânzi 0
a.-Alte venituri din dobânzi 0
11.Venituri din prestări de servicii
şi alte activităţi 217,15
a.Venituri din prestari servicii 181,71
b.-Contrib. părintilor sau susţinătorilor
legali ptr. întreţinerea copiilor în creşe 0
c.-Contribuţia persoanelor beneficiare
ale cantinelor de ajutor social 3,64
d.-Taxe din activităţi cadastrale
şi agricultură 12,52
e.-Venituri din recuperarea cheltuielilor
de judecată, imputaţii şi despăgubiri 1,24
f.- Alte venituri din prest. de servicii
şi alte activităţi 18,04
12. Venituri din taxe admin.
eliberări de permise 452,20
a.- Taxe extraj. de timbru 398,86
b.- Alte venituri din taxe admin.,
eliberari premise 53,34
13. Amenzi, penalităţi şi confiscări 1.115,69
a.- Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 1.114,17

b.- Penalităţi pentru nedepunerea 1,52
c.- Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 0
14. Diverse venituri 2.469,15
a.- Taxe speciale 2.373,69
b.- Alte venituri 95,45
15.Transferuri voluntare,
altele decât subvenţiile 0
- Donaţii şi sponsorizări 0
16. Venituri din valorif. unor bunuri 0
a.- Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instit. publice 0
b.- Venituri din vânzarea locuinţelor
construite din fondurile statului 0
17. Subvenţii de la bugetul
de stat total din care: 450,00
a. Subvenţii de la bugetul de stat către
bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare 0
b. -Subvenţii pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei 10,00
c. -Subv de la bug. de stat pentru
finanţarea sănătăţii 440,00
18. Subvenţii de la alte
administraţii total din care: 0
19. Sume primite de la UE/alţi donatori
în contul plătilor efec. şi prefinanta. 0
a. Fondul European de Dezvoltare Regională 0
b. Programe comunitare finanţate
în perioada 2007-2013 0

- mii lei -
Denumire indicatori Propuneri an 2016
B. CHELTUIELI TOTAL, din care: 132.687,75
1. Autorităţi publice 4.420,00
a. Ch. de personal 1.420,00
b. Bunuri si servicii 2.800,00
c. Ch. de capital 200,00
d. Plati efectuate în anii anteriori 0
2. Alte servicii publice generale 282,00
a. Ch. de personal 132,00
b. Bunuri şi servicii 150,00
3. Ordine publică şi siguranţă natională 2.600,00
a. Ch. de personal 1.800,00
b. Bunuri şi servicii 600,00
c. Cheltuieli de capital 200,00
4. Învăţământ 19.259,31
a. Ch. de personal 14.159,31
b. Bunuri şi servicii 4.000,00
c. Ajutoare sociale 0
d. Burse 400,00
e. Ch. de capital 700,00
f. Plăţi efectuate în anii anteriori 0
5. Sănătate 67.890,44
a. Ch. de personal 440,00
b. Bunuri şi servicii 800,00
c. Transf. curente 2.000,00
d. Transf. de capital 150,00
e. Proiecte din fonduri FEDR 0
f. Ch. de capital 64.500,00
g. Plăţi efectuate în anii anteriori 0
6. Cultură, recreere şi religie 12.950,00
a. Ch. de personal 50,00
b. Bunuri şi servicii 4.000,00
c. Transferuri ptr. Centrul Cultural 2.900,00
e. Proiecte din fonduri FEDR 0
f. Alte cheltuieli 4.000,00
g. Ch. de capital 2.000,00
7. Asistenţă socială, alocaţii, pensii 4.000,00
a. Chel. de personal 1.900,00
b. Bunuri şi servicii 700,00
c. Proiecte din fonduri FEDR 0
d. Asistenta sociala 700,00
e. Alte cheltuieli 700,00
f. Ch. de capital 0
g. Plăti efectuate în anii anteriori 0
8. Servicii şi dezvoltare publică şi loc. 9.286,00
a. Ch. de personal 286,00

b. Bunuri şi servicii 5.000,00
d. Ch. de capital 4.000,00
e. Active nefinanciare 0
f. Plăţi efectuate în anii anteriori 0
9. Protecţia mediului 5.000,00
a. Bunuri şi servicii 4.000,00
b. Ch. de capital 1.000,00
10. Transporturi şi comunicaţii 7.000,00
a. Bunuri şi servicii 3.000,00
c. Ch. de capital 4.000,00
11. Execedent -21.191,61

PROPUNERI BUGET PENTRU
INSTITUȚIILE PUBLICE
FINANȚATE DIN VENITURI
PROPRII ȘI SUBVENȚII 2016

- mii lei -
Denumire indicatori Propuneri an 2016
A. TOTAL VENITURI - din care: 14.190,00
1. Venituri din proprietate 250,00
a.- Venituri din conces si inchirieri 150,00
b.- Alte venituri din proprietate 100,00
2. Venituri din prestari de servicii
si alte activităţi 8.820,00
a.Taxe şi alte venituri din învăţământ 50,00
b. Venituri din prestari servicii 300,00
c.Contribuţia de întreţinere a
persoanelor asistate 300,00
d. Contributia elevilor şi studenţilor
pentru internate, cămine şi cantine 500,00
e.Venituri din contractele încheiate
cu casele de asigurări sociale de sănatate 6.900,00
f. Venituri din contractele încheiate cu
direcţiile de sănătate publică din sume
alocate de la bugetul de stat 420,00
g. Alte venituri din prestări de servicii
şi alte activităţi 350,00
3. Diverse venituri 70,00
a. Alte venituri 70,00
4.Transferuri voluntare,
altele decat subventiile 0
- Donatii si sponsorizari 0
5.Venituri din valorificarea unor bunuri 0
a.- Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instit. publice 0
6. Subvenţii de la alte administraţii 5.050,00
a. Subvenţii pentru instituţii publice 2.900,00
b. Subvenţii de la bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sănătăţii 2.000,00
c. Subvenţii de la bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

150,00

- mii lei -
Denumire indicatori Propuneri an 2016
B. CHELTUIELI TOTAL, din care: 14.190,00
1. Învățământ 400,00
a. Bunuri si servicii 400,00
2. Sănătate 10.020,00
a. Ch. de personal 5.800,00
b. Bunuri si servicii 4.000,00
c. Alte cheltuieli 70,00
d. Ch. de capital 150,00
3. Cultură, recreere şi religie 3.170,00
a. Ch. de personal 540,00
b. Bunuri si servicii 2.630,00
4. Asistenţă socială, alocaţii, pensii 300,00
a. Bunuri si servicii (Cresa) 300,00
5. Servicii şi dezvoltare
publică si loc (Piaţa) 300,00
a. Ch. de personal 150,00
b. Bunuri si servicii 150,00
11. Execedent 0

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

Ziarul
MIOVENIMIOVENI

de
“Cetăţenii sunt egali
în faţa legii și a
autorităţilor publice”
- Art. 16 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
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Autorităţile locale 
organizează în această 
perioadă o serie de 
dezbateri publice pentru
bugetul de venituri și 
cheltuieli pe 2016 și
lista de investiţii. 
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PROPUNERIPROPUNERI

DUMINICĂ, DUMINICĂ, 
17.01.2016, ora 11.00 17.01.2016, ora 11.00 

la Școala Gen. Clucereasa 
- Cartier Clucereasa;

JOI, JOI, 
21.01.2016, ora 17.0021.01.2016, ora 17.00

la Primaria orașului 
– Sala de Consiliu - Cart. Mioveni;

DUMINICĂ, DUMINICĂ, 
24.01.2016, ora 11.00 24.01.2016, ora 11.00 

la Casa de Cultură Racovița
- Cartier Racovița 

SÂMBĂTĂ, SÂMBĂTĂ, 
30.01.2016, ora 11.00 30.01.2016, ora 11.00 
Școala Generală Făget 

– Cartier Făget;

DUMINICĂ, DUMINICĂ, 
31.01.2016, ora 11.00 31.01.2016, ora 11.00 
Clădire Multifuncțională 

- Cartier Colibași;

JOI, JOI, 
04.02.2016, ora 17.0004.02.2016, ora 17.00

Primăria Orașului Mioveni 
Sala de Consiliu

Ședința Extraordinară 
de aprobare a BVC - 2016

PROGRAMULPROGRAMUL
DEZBATERILOR DEZBATERILOR 

PUBLICE PUBLICE 
DIN CARTIERELEDIN CARTIERELE

ORAŞULUIORAŞULUI
MIOVENIMIOVENI

SUGESTIILE ŞI  PROPUNERILE 
DUMNEAVOASTRĂ, 
REFERITOARE LA ACESTE
PROIECTE, SUNT AȘTEPTATE LA:
� REGISTRATURA PRIMĂRIEI 
ORAȘULUI MIOVENI;
� LA ADRESA: cic@primariamioveni.ro

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROGRAM 2016
(lei inclusiv TVA)

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Spital orăşenesc "Sf. Spiridon"  Mioveni 36.274.304,00 lei
2 Regularizare pârâu Adancata - etapa I 199.677,34 lei
3 Lărgire pod str. N. Racoviceanu și regularizare 

viroaga - cart. Racovița 
(str. Dealul lui Duna și cpt. Mantoiu Ion), 
oraș Mioveni 543.057,63 lei

4 Modernizare str. Bugeac   546.624,16 lei
5 Îmbrăcăminte bituminoasă str. Hanu Roșu, 

inclusiv parcaje adiacente (bloc V1, V2a, N2, N3, N6) 614.908,91 lei
6 Modernizare trotuare zona blocuri S1-S2-S3 1.015.366,08 lei
7 Trotuare, rigole, accese și îmbracăminte 

bituminoasă str. Nicolae Titulescu        897.318,11 lei
8 Covor asfaltic pe str. Valea Neagră, cartier Colibași   43.357,53 lei
9 Modernizare Aleea Mihail Sorbul 584.638,98 lei
10 Covor asfaltic str. N. Racoviceanu 194.958,29 lei
11 Modernizare legatura str. Dealul Viilor 

cu str. Piscul Ilinii – continuare 1.365.810,23 lei
12 Extindere sediu primărie Mioveni 880.000,00 lei
13 Bloc de locuinţe - str. 1 Decembrie, oraş Mioveni 3.190.000,00 lei
14 Clădire multifuncţională cartier Făgetu - oraş Mioveni 990.000,00 lei
15 Parcare supraetajată P+3E oraş Mioveni 660.000,00 lei
16 Puț forat str. Morii 44.000,00 lei
17 Puț forat și fântână H4-H5 154.000,00 lei
18 Pictură tehnică mozaic Catedrala oraş Mioveni 3.300.000,00 lei
19 Sistematizare zona Dispensar Uman oraș Mioveni 110.000,00 lei

B. LUCRĂRI NOI
20 Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni 1.778.417,30 lei
21 Sala Sporturilor Mioveni 16.500.000,00 lei
22 Parc fotovoltaic 1.320.000,00 lei
23 Sistematizare zona Clădire multifuncţională Făget 660.000,00 lei
24 Modernizare parcare sediu primărie oraș Mioveni 660.000,00 lei
25 Izolare termică clopotniţă Catedrală Mioveni 660.000,00 lei
26 Adăpost ALA Catedrala Mioveni 660.000,00 lei
27 Extindere rețea alimentare cu gaze naturale 

str. General Lăcătușu (Soarelui) 55.000,00 lei
28 Extindere rețea alimentare cu gaze naturale 

str. Dealul Viilor, Aleea Poienii 459.194,69 lei
29 Extindere rețea alimentare cu gaze naturale 

str. N. Racoviceanu (Hoaga) 95.664,14 lei
30 Extindere rețea alimentare cu gaze naturale 

str. 7 Septembrie 21.111,99 lei
31 Extindere rețea alimentare 

cu gaze naturale str. Păraști (Boteanu) 198.257,40 lei
32 Extindere rețea alimentare cu gaze naturale 

str. Piscul Ilinii (Teren sport) 117.001,19 lei
33 Extindere retea alimentare cu gaze cart. Clucereasa 110.000,00 lei
34 Extinderi retea de alimentare cu apa oraș Mioveni 660.000,00 lei
35 Bazin stocare și pompare apa zona A-uri 660.000,00 lei
36 Extinderi retea de canalizare oraș Mioveni 660.000,00 lei
37 Extindere sistem supraveghere video oraș Mioveni 660.000,00 lei
38 Extinderi retea de iluminat public oraș Mioveni 660.000,00 lei
39 Executie sens giratoriu 

intersecție strada Colibași - Bdul Dacia 660.000,00 lei
40 Sistematizare  curte interioară 

Catedrala Ortodoxă Mioveni 660.000,00 lei
41 RK acoperiș Șc. “Marin Sorescu” - Racovița 660.000,00 lei
42 Împrejmuire Grup Scolar Colibași 660.000,00 lei
43 Asfaltare str.  Col D. Giurescu 660.000,00 lei
44 Legătură str. Mihail Sorbul cu str. Periş 660.000,00 lei
45 Lucrări necesare în vederea obținerii 

autorizației ISU pentru obiective din orașul Mioveni 660.000,00 lei
46 Amenajare corp C - Grup Școlar Mioveni 1.100.000,00 lei

(amenajare locuințe pentru tineri)

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
47 Paratrăznet stadion Piscul Ilinii 60.000,00 lei
48 Casute lemn sarbatori 80.000,00 lei
49 Sistem audio video 90.000,00 lei
50 Dotari Clădire multifuncţională Făget 90.000,00 lei
51 Cadastru imobiliar si sistem informational 320.000,00 lei
TOTAL GENERAL (CAPITOL A+B+C): 84.562.667,96 lei

Primar,
Ion GEORGESCU

Director economic,
Gheorghița SAVA

Birou investiții,
Dănuț PROCA
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Contribuabilii îşi
pot achita taxele şi
impozitele din faţa
calculatorului

Începând cu luna
ianuarie 2015,
impozitele şi 
taxele locale, da-
torate bugetului
local al oraşului
Mioveni, pot fi
achitate şi online
utilizând cardul
bancar, accesând
site-ul
www.ghiseul.ro,
secţiunea plata cu
autentificare.

Cei interesaţi să uti-
lizeze acest serviciu sunt
rugaţi să se prezinte la
sediul Primăriei, Biroul
Impozite şi Taxe, în ve-
derea solicitării emiterii
informaţiilor de auten-
tificare în Sistemul

Naţional Electronic de
Plată a Taxelor şi Im-
pozitelor utilizând Cardul
Bancar.

În urma depunerii
cererii pentru obţinerea
informaţiilor de auten-
tificare se vor genera pe
loc la ghişeele instituţiei
datele de acces la Sis-
temul de plată Online
care se vor înmâna con-
tribuabililor solicitanţi.

Nu se percepe
comision

Pentru plățile efectu-
ate cu carduri prin inter-
mediul ghișeului virtual
de plăţi, la adresa de in-
ternet www.ghiseul.ro,
Primăria oraşului
Mioveni, contribuabilii
nu datorează comision.

Impozite şi Taxe locale
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Conducerea Primăriei
Mioveni a prezentat astăzi,
într-o conferinţă de presă,
bilanţul instituției pentru
anul în curs și proiectele
pentru oraș.

Primarul orașului
Mioveni, Ion Georgescu a
fost însoțit la conferinţa de
presă de sfârşit de an, de vi-
ceprimarul Aurel Costache,

de secretarul oraşului Jr.
Maria Ştefănescu şi de di-
rectorul SC Servicii Edilitare
pentru Comunitate Mioveni,
Nicolae Tudose.

Cele mai importante
obiective finalizate în acest
an în Mioveni sunt: COM-
PLEXUL DE SERVICII PEN-
TRU PERSOANE ÎN
VÂRSTĂ. „SFÂNTA MARIA

COLIBAŞI”, ZONA DE PIC-
NIC - FĂGET, CENTRUL
NAŢIONAL DE INFORMARE
ŞI PROMOVARE TURISTICĂ
MIOVENI, PARCAREA
SUPRAETAJATĂ – PIAŢA
DACIA, BLOCUL DE
LOCUINŢE (B2) - LICEUL
TEHNOLOGIC COLIBAŞI,
AMBULATORIUL DE SPE-
CIALITATE DIN CADRUL

SPITALULUI SF. SPIRIDON
RACOVIŢA, CLADIREA MUL-
TIFUNCŢIONALĂ COLIBAŞI
ŞI DISPENSARUL UMAN
MIOVENI.

De asemenea, în cadrul
conferinţei a avut loc şi
proiecţia unui film în care au
fost prezentate proiectele
realizate, cele în curs, dar şi
cele viitoare. 

Informaţii  suplimentare la
numărul de telefon 0348/455.666

sau pe e-mail la adresa:  
impozitesitaxe@primariamioveni.ro

Din luna februarie a acestui an,
Primăria Mioveni va închiria prin
licitaţie cele 16 spaţii comerciale
de la parcarea supraetajată.
Informații suplimentare se pot
obține la numărul de telefon
0348/455.113 sau la sediul
instituţiei, Biroul Patrimoniu,
et. 2, camera 17, până la
29.01.2016 (L - V: 08.00 -
16.00).

DIN FEBRUARIE, PRIMĂRIA MIOVENI VA ÎNCHIRIA PRIN LICITAŢIE CELE 16
SPAŢII COMERCIALE DE LA PARCAREA SUPRAETAJATĂ

Traficul rutier, 
în oraşul Mioveni, 
s-a desfășurat în
condiții de iarnă

În oraşul Mioveni
se circulă în
condiţii destul de
bune. Utilajele de
deszăpezit au 
intervenit pentru
a degaja caros-
abilul, imediat ce
zăpada a început
să se așeze pe
străzi.

Procedura de
deszăpezire este asigu-
rată de către cei doi op-
eratori din Mioveni, S.C.
Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni,
respectiv S.C. Con-
strucţii Reparaţii
Mioveni SRL, numărul
de angajaţi implicaţi
fiind de aproximativ 80,
iar a utilajelor de 20.

Toate utilajele care
acţionează la
deszăpezire sunt per-
formante şi echipate cu
GPS.

S.C. Servicii Edilitare
pentru Comunitate
Mioveni răspunde de
străzile adiacente, par-
cări şi trotuare, iar S.C.
Construcţii Reparaţii
Mioveni SRL are în re-
sponsabilitate toate
arterele de circulație.

Dispecerat 
NON-STOP

De asemenea, la
Primăria Mioveni
funcţionează un dis-
pecerat non-stop, care
va prelua semnalele de
la locuitorii oraşului:
0348/455.999 sau
0730.444.784.

La prima zăpadă, nu
au apărut blocaje şi nu
s-au înregistrat eveni-
mente rutiere cauzate
de condiţiile meteoro-
logice nefavorabile.

Apel la cetățeni
Pentru a se putea

realiza deszăpezirea în
cel mai scurt timp şi
pentru a nu împiedica
deplasarea şi acţiunea
utilajelor de
deszăpezire, cetăţenii
oraşului Mioveni sunt
rugaţi să parcheze con-
form regulilor şi sem-
nelor de circulaţie auto.

De asemenea,
reprezentanţii au-
torităţilor locale atrag
atenţia şi agenţilor
comerciali pentru a de-
gaja de zăpadă spaţiile
ce le revin, în caz con-
trar riscând sancţiuni
(H.C.L. 150/2007).

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE ÎN 
VÂRSTĂ „SFÂNTA MARIA COLIBAŞI”. ZONA DE PICNIC - FĂGET.

CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI 
PROMOVARE TURISTICĂ MIOVENI. BLOCUL DE LOCUINŢE (B2) - LICEUL TEHNOLOGIC COLIBAŞI.

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL 
SPITALULUI “SF. SPIRIDON” RACOVIŢA.



PREȚUL APEI ȘI CANALIZĂRII SCADE DE LA 1 IANUARIE 2016
S.C. SERVICII
EDILTARE PEN-
TRU COMUNI-
TATE MIOVENI
SRL anunță că
începând cu

prima zi a anului
2016 vor fi apli-
cate noile cote
TVA pentru apa
potabilă și
canalizare.

Potrivit modi-
ficărilor aduse Co-
dului Fiscal de
Ordonanța de Ur-
gență a Guvernului
nr. 50/2015,
nivelul cotei TVA

scade de la 24 % la
9 % pentru apa
potabilă și la 20 %
pentru canalizare.
Astfel, tariful pen-
tru apa potabilă la
Mioveni scade de la

3,76 lei/mc (cu
TVA) la 3,30 lei/mc
(cu TVA), iar tariful
de canalizare de la
2,18 lei/mc(cu
TVA) la 2,11 lei/mc
(cu TVA). 

Vezi mai jos
tarifele aplicabile
şi pentru 
celelalte artiere:
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Un număr de 5 cupluri de
tineri îndrăgostiţi s-au
căsătorit în ultima seară
din an la Primăria Mioveni,
în cadrul unei ceremonii
oficiate de primarul Ion
Georgescu.

Toate perechile au primit
flori şi şampanie .
După oficierea căstoriilor,
mirii au ieşit în stradă să
admire şi să fotografieze
iluminatul festiv.

În centrul Mioveniului tre-
cerea din 2015 în 2016 a
fost făcută cu un specta-
col inedit de lasere. 

Câteva mii de locuitori au
venit la miezul nopţii în
centrul civic pentru a ad-
mira jocul de lumini orga-

nizat de Primărie şi pentru
a ciocni un pahar de şam-
panie la trecerea în noul
an.

Foto: Mihai Oprescu

“Festivalul Raselor 
Câmpenești”, la Mioveni

Păsări de curte, păuni,
fazani, porumbei, păsări de
ornament și iepuri se vor
număra printre exponatele
ce vor putea fi admirate în
perioada 15-17 ianuarie
2016, în cadrul expoziției
județene “Festivalul Raselor
Câmpenești”.

Aceasta va fi găzduită de
sala de sport a Școlii Gim-
naziale “Liviu Rebreanu” din
Mioveni, după următorul
program: 

Vineri, 15 ianuarie
(10.00 – 20.00); Sâm-
bătă, 16 ianuarie: (10.00
– 20.00); Duminică, 17
ianuarie (10.00 – 16.00).

Intrarea se face pe bază
de bilet, prețul acestuia fiind
de 5 ron.

Organizatori: Asociația
Crescătorilor de Păsări și
Animale de Rasă Argeş,
în parteneriat cu
Primăria orașului și Cen-
trul Cultural Mioveni.

REVELION CU LASERE LA MIOVENI!

Mihai Eminescu (15 ianuarie
1850 - 15 iunie 1889) a fost unul
dintre cei mai importanţi poeţi şi
prozatori români, fiind considerat
poetul naţional. Începând din
2011, pe 15 ianuarie, de ziua po-
etului Mihai Eminescu, este sărbă-
torită Ziua Culturii Naţionale.

Astfel, Centrul Cultural
Mioveni, în parteneriat cu Școala
Gimnazială ,,George Topârceanu”,
Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni,
Școala Gimnazială ,,Liviu Rebre-
anu” și Liceul Teoretic ,,Iulia Zam-
firescu”, organizează un concurs
de cultură generală dedicat aces-
tei zile, vineri, 15 ianuarie a.c.,
ora 12.00, la Centrul Cultural

Mioveni.
Concursul “Eminescu pentru

toți” își dorește să valorifice
cunoștințele referitoare la opera și
viața marelui poet român.

Tot în cadrul evenimentului va
avea loc lansarea cărții “Rațiuni
Poetice” a scriitoarei Floarea
Marin Duțulescu, o expoziție tem-
atică a elevilor de la Cercul de Pic-
tură al Centrului Cultural, pregătiți
de prof. Carmina Iordachi. Mani-
festarae se va încheia cu câteva
momente artistice pregătite de:
Guitar Club Mioveni, prof. Hamar
Levente, Clubul Veseliei, prof.
Ionuț Vlad, și de voluntarii AIV for
Mioveni. 

ZIUA LUI EMINESCU, MARCATĂ LA MIOVENIExpoziția Județeană 
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