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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

PROGRAMUL DE LUCRU AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI MIOVENI
LUNI, MIERCURI, între orele 08.00 - 16.00; MARţI, JOI, între orele 08.00 - 17.00; VINERI, între orele 08.00 – 14.00.
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Încep cursurile
gratuite la Centrul 
Cultural Mioveni!

Din luna octombrie, copiii 
și tinerii  din oraș sunt 

așteptaţi la cursuri gratuiteViaţa lui 
Marius Claudiu 

se află în mâinile 
dumneavoastră! 
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Taxele şi impozitele
locale ce vor fi plătite
de populaţia din
Mioveni în anul 2017
rămân la acelaşi nivel
cu cele din anul
curent, conform HCL
23/25.08.2016.

Potrivit conducerii
Primăriei Mioveni,
bonificația pentru
plata cu anticipație se
păstrează și ea în ace-

leași limite de 10%
pentru persoanele fiz-
ice şi 5% pentru per-
soanele juridice, până
la data de 31 martie
2017.

Singurele modificări
care pot aparea sunt
cele prevăzute de
Codul Fiscal şi pot in-
fluenţa unele hotărâri
ale Consiliului Local
Mioveni.

Începând de luni, 3
octombrie, în Primăria
oraşului Mioveni va
funcționa un sistem de
control al accesului în in-
stituție pe bază de
cartelă. Sistemul îi va
viza pe angajaţii insti-
tuţiei, însă vor exista și o
serie de modificări refer-
itor la programul și
modul de lucru cu
cetățeanul.

Astfel, accesul la
parterul primăriei, re-
spectiv la secretariat,
registratură și biroul de
plată a taxelor și im-
pozitelor se va face ca și
până acum, în intervarul
orar de funcționare al in-
stituției, urmând ca acce-
sul cetățenilor către
birourile de specialitate
aflate la etajele supe-
rioare să fie modificat

conform următorului pro-
gram:
Marţi: 08.00-12.00;
Joi: 12.00-16.00.

IMPORTANT!
Cetăţenii care se

prezintă la sediul insti-
tuţiei cu anumite solic-
itări, în afara acestui
program prezentat, vor fi
preluaţi de către ofiterul
de serviciu şi puşi în legă-
tură cu inspectorii din
cadrul aparatului de spe-
cialitate în funcţie de
nevoia solicitantului.

Prin acest sistem de
control acces cartele şi
pontaj, se dorește
crearea unui mediu de
lucru adecvat și creșterea
productivității muncii
funcționarilor din cadrul
Primăriei Mioveni.

Accesul în
Primăria Mioveni,
pe bază de cartele

CENTRU PILOT LA
STAŢIA DE EPURARE 
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La vârsta la care abia
începi să zbori, lui Marius i
s-au frânt aripile. Un diag-
nostic de multe ori
necruţător – cancer osos -
i-a schimbat total prior-
ităţile. Poate că este unul
dintre miile de cazuri
umanitare, unul dintre
miile de poveşti triste, însă
nimic nu se compară cu
minunile care pot fi făcute
atunci când puţinul
fiecăruia dintre dumneav-
oastră salvează o viaţă. 

Din Marius Claudiu are

doar 15 ani şi este din Al-
bota, judeţul Argeș. Ime-
diat ce a fost diagnosticat
cu fibrosarcom con-
venţional humerus stâng
(cancer osos), a început
şedinţele de citostatice.
Până în prezent a urmat
trei astfel de şedinţe, la
Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii ,,Grigore
Alexandrescu”, din Bu-
curești. După cum ştiţi, e
nevoie de bani. Bani pe
care o familie normală nu
şi-i poate permite, iar Mar-

ius are nevoie în contin-
uare de chimioterapie, ra-
dioterapie şi o operaţie la
umăr. 

Şansa sa la viaţă, şi din
păcate a multora dintre cei
care sunt diagnosticaţi cu
astfel de diagnostice, nu
este în România. Cele mai
mari şanse de reuşită le-ar
avea la Centrul Medical
Anadolu din Istanbul, Tur-
cia. Tratamentul, însă,
este unul foarte costisitor.
Şi ar putea fi suportat
numai cu sprijinul dum-

navoastră, motiv pentru
care Marius şi familia sa vă
mulţumesc anticipat.
Iată conturile în care se
pot face donaţii:
Euro:
RO88RNCB0628151064
390002
RON:
RO18RNCB0628151064
390001
USD:
RO61RNCB0628151064
390003
Titular cont: 
Din Marius Claudiu

Viaţa lui Marius Claudiu se află
în mâinile dumneavoastră! 

Caz umanitarCaz umanitar

Categorii de scutiri de la plataCategorii de scutiri de la plata
impozitelor și taxelor locale impozitelor și taxelor locale 

Având  în vedereAvând  în vedere
reglementările  Coreglementările  Co--
dului  Fiscal, Legeadului  Fiscal, Legea
nr. 227/2015, cunr. 227/2015, cu
modificările și commodificările și com--
pletările ulterioare,pletările ulterioare,
categoriile de scucategoriile de scu--
tiri de la plata imtiri de la plata im--
pozitelor și taxelorpozitelor și taxelor
locale sunt urmălocale sunt urmă--
toarele:toarele:

Se acordă scutire de
la plata impozitului pe
clădiri pentru:

- clădirile aflate în pro-
prietatea sau copropri-
etatea veteranilor de război
și a văduvelor nerecăsă-
torite ale veteranilor de
război; Scutirea se acordă
integral pentru clădirile
aflate în proprietatea per-
soanelor de mai sus, det-
inute în comun cu soțul sau
soția.

- clădirea folosită ca
domiciliu aflată în propri-
etatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap
grav sau accentuat și a per-
soanelor încadrate în
gradul I de invaliditate, re-
spectiv a  reprezentanta-
nților  legali ai minorilor cu
handicap grav sau accen-
tuat și ai minorilor încadrați
în gradul  I de invaliditate, -
clădirea folosită ca domi-
ciliu, aflată în proprietatea
sau coproprietatea  per-
soanelor ale caror venituri
lunare sunt mai mici decât
salariul minim brut pe țară
ori constau în exclusivitate
din indemnizație de șomaj
sau ajutor social, 

- clădirea folosită ca
domiciliu și/sau alte clădiri
aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor
prevazute la art. 2lit. a).,
c)., e) din Ordonanța de ur-
gență a Guvernului nr.
82/2006 pentru re-
cunoașterea personalului

armatei participant la acți-
uni militare și acordarea
unor drepturi acestuia și ur-
mașilor celui decedat, apro-
bată cu modificări prin
legea nr. 111/2007, cu
modificarile și completarile
ulterioare; În cazul
clădirilor aflate în copropri-
etate, scutirea de impozit
se acordă corespunzător
cotei-părți din dreptul de
proprietate asupra clădirii.

Se acordă scutire de
la plata impozitului pe
teren pentru:

- terenul aferent clădirii
de domiciliu, aflat în propri-
etatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap
grav sau accentuat și a per-
soanelor încadrate în
gradul I de invaliditate, re-
spectiv a reprezentanților
legali ai minorilor cu han-
dicap grav sau accentuat  și
ai minorilor încadrați în
gradul I de invaliditate;

- terenurile aflate în
proprietatea persoanelor
ale căror venituri lunare
sunt mai mici decât salariul
minim brut pe țară ori con-
stau în exclusivitate din in-
demnizație de șomaj sau
ajutor social. 

- în cazul terenurilor
aflate în coproprietate, scu-
tirea de impozit pe teren se
acordă corespunzator
cotei-părți din dreptul de
proprietate asupra terenu-
lui.

- terenurile aflate în
proprietatea sau copropri-
etatea veteranilor de
război, a văduvelor de
război și a văduvelor
nerecăsătorite ale vet-
eranilor de razboi; 

- scutirea se acordă in-
tegral pentru terenurile
aflate în proprietatea per-
soanelor menționate mai
sus, deținute în comun cu
soțul sau soția.

Se acordă scutire de

la plata impozitului pe
mijloacele de transport
pentru: 

– mijloacele de trans-
port aflate în proprietatea
sau coproprietatea vet-
eranilor de război, vădu-
velor de război sau
văduvelor nerecăsătorite
ale veteranilor de război,
pentru un mijloc de trans-
port, la alegerea contribua-
bilului. Scutirea se acordă
integral pentru un singur
mijloc de transport la
alegerea contribuabilului
aflat în proprietatea per-
soanelor  menționate mai
sus, deținut în comun soțul
sau soția; 

- mijloacele de trans-
port aflate în proprietatea
sau coproprietatea per-
soanelor cu handicap grav
sau accentuat, cele pentru
transportul persoanelor cu
handicap sau invaliditate,
aflate în proprietatea sau
coproprietatea reprezen-
tanâilor legali ai minorilor
cu handicap grav sau ac-
centuat ți ai minorilor în-
cadrati în gradul I de
invaliditate. 

În cazul mijloacelor de
transport aflate în copropri-
etate, scutirea de impozit
pe mijloacele de transport
se acordă corespunzător
cotei-părți din dreptul de
proprietate asupra respec-
tivului mijloc de transport;

- mijloacele de trans-
port folosite exclusiv pentru
transportul stupilor in pas-
toral;

Se acordă scutire de
la plata taxei de salu-
brizare gunoi pentru:

- veteranii de război,
văduvele de război și vădu-
vele nerecăsătorite ale vet-
eranilor de razboi;

- persoanele fizice per-
secutate din motive politice
de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie

1945, precum și celor de-
portate în străinătate ori
constituite în prizonieri;

- persoanele cu handi-
cap grav sau accentuat,
persoanele încadrate în
gradul I de invaliditate și
reprezentanții legali ai mi-
norilor cu handicap grav
sau accentuat și ai mino-
rilor încadrați în gradul I de
invaliditate.

Scutirile sau reducerile
de la plata impozitului pe
clădiri, a impozitului de
teren, a impozitului pe mi-
jloacele de transport se
aplica începând cu data de
01 ianuarie 2017 în baza
cererii depuse de per-
soanele care dețin docu-
mente justificative emise
până la data de 31 decem-
brie 2016 și care sunt de-

puse la Registratura  Pri-
mariei orașului Mioveni
până la data de 31 martie
2017.

Pentru mai multe
informații vă puteți
adresa la sediul
Primăriei orașului
Mioveni - Impozite și
Taxe sau la nr. de tele-
fon 0348/411737. 
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Cetăţenii din Mioveni care au benefi-
ciat, în această vară, de ajutoare ali-
mentare de la UE, vor avea posibiliatea
de a ridica și un al doilea rând de ali-
mente, ca urmare a deciziei de redis-
tribuire a pachetelor care nu au fost
ridicate.

Redistribuirea pachetelor cu alimente
de la UE va începe de joi, 22 septembrie,
beneficiari fiind un număr de 1574 per-
soane.

Pachetele se dau conform listelor de
suplimentare a cantităţilor, numai per-
soanelor aparţinând grupului ţintă şi care
au luat alimente pe lista iniţială.

Fiecărui beneficiar eligibil îi revin ur-
mătoarele cantităţi de produse ali-
mentare: ulei – 4 litri; zahăr – 2 kg; făină
– 2 kg; mălai – 4 kg; paste făinoase –
0,800 g (2 pungi); conservă paste de to-
mate – 0,800 g (2 conserve); conservă
carne de vită – 0,600 g (2 conserve);
conservă pateu de ficat – 0,400 g (2 con-
serve); orez – 2 kg; fasole – 1 kg.

Distribuirea ajutoarelor alimentare
către persoanele îndreptăţite se va face
în 15 zile, de la depozitul din spatele
Unităţii de Pompieri, după următorul pro-
gram:

Luni, marţi, miercuri, joi – între
orele 9 – 12 şi şi 13 – 16.

Vineri, Sâmbătă – între orele 9 – 12.

“Am fost întrebat în
diverse ocazii ce se în-
tâmplă cu animalele
fără stăpân care trăiesc
pe raza orașului Mioveni
și care este soarta lor
după ce sunt capturate
de serviciul de ecarisaj.
În concordanță cu
normele europene în
privința drepturilor ani-
malelor, la Mioveni, în
zona Racovița,
funcționează din anul
2014 un adăpost pentru
câini cu o capacitate de
aproximativ 1000 locuri.
Acest modern adăpost
dispune de toate

dotările necesare: cabi-
net medical, sală de op-
eraţii, cameră pentru
medicamente, sală ster-
ilizare, sală consultaţii,
magazie hrană uscată,
cameră recuperare. Tot
în cadrul acestui adă-
post, sub supraveherea
unei echipe condusă de
un medic veterinar se
desfășoară o gamă de
servicii precum vac-
cinare, deparazitare,
sterilizare, microcipare,
adopţie şi cazare a
câinilor fără stăpân” a
declarat edilul Ion
Georgescu.

În prezent aici trăiesc
aproximativ 500 de patru-
pede care au fost strânse
din orașul Mioveni și împre-
jurimi. În cadrul adăpostu-
lui, animalele sunt cazate şi
separate în funcţie de
starea de sănătate, vârstă,
sex şi gradul de agresivi-
tate.

Doar 24 de câini adoptați
în primele 7 luni ale anu-
lui

În primele 7 luni ale
acestui an au fost adoptați
24 de câini, dar numărul lor
poate crește dacă dum-
neavoastră alegeți să adop-
tați un prieten pe viață.
Adopția este gratuită, iar
revendicarea animalului
este condiționată după 14
zile prin plata cheltuielilor
serviciilor de ecarisaj în val-
oare de 65 lei, care cuprind
deparazitarea, microciparea
și hrana câinelui.

Dat fiind numărul mare
al iubitorilor de animale din

Mioveni și al persoanelor
care militează pentru drep-
turile animalelor, doresc să
demarăm, împreună cu
asociațiile de tineri și de
voluntari o campanie de
adopție a cât mai multora
dintre animalele fără stăpân
care trăiesc în prezent la
biobaza din Racovița. Pri-
marul orașului Mioveni face
apec la sprijinul locuitorilor
și la implicarea activă a tu-
turor celor care iubesc ani-
malele.

Serviciul de ecarisaj al
S.C SEd.C Mioveni S.R.L.
se ocupă de gestionarea
situației în oraș

Pentru aducerea câinilor
în noul adăpost, pentru în-
grijirea şi supravegherea lor
din punct de vedere med-
ical se vor ocupa angajaţii
serviciului de ecarisaj al S.C
SEd.C Mioveni S.R.L.

Pentru informații și
adopții puteți suna la
numărul de telefon
0736002557. Programul de

lucru cu publicul al adăpos-
tului pentru câini fără
stăpâni este de luni până

vineri între orele 10.00 –
14.00.

IUBITORII DE ANIMALE SUNT INVITAŢI SĂ ADOPTE
UN CÂINE DE LA ADĂPOSTUL DIN MIOVENI!

Pentru informații și adopții puteți suna la
numărul de telefon 0736002557.
Programul de lucru cu publicul al adăpostului
pentru câini fără stăpâni este de luni până
vineri între orele 10.00 – 14.00.

CENTRU PILOT LA STAŢIA
DE EPURARE MIOVENI

În cadrul Stației de Epu-
rare, gestionată de SC
S.Ed.C. Mioveni, a fost inau-
gurat un Centru Pilot pentru
compostarea nămolului
provenit în urma procesului
de epurare a apelor mena-
jere de pe raza orașului.
Pentru realizarea acestuia a
fost nevoie de colaborare cu
specialiști, în domeniu, din
U.E. precum și de o soluție
inovatoare de compostare,
unică în Romania –
Tehnologia GORE Cover.

Această tehnologie de com-
postare reprezintă o soluție eco-
logică ce îndeplinește normele
europene privind tratarea
deșeurilor organice și a nă-
molurilor de la stațiile de epu-
rare, care presupune
îmbogățirea nămolului cu un
amestec de material energetic și
acoperirea cu o prelată specială,
semipermeabilă, cu rol de biofil-
tru și un sistem de aerare.

Special proiectată pentru
tratarea deșeurilor biodegrad-
abile la nivel industrial, mem-
brana microporoasă folosită
creează un micro-climat con-

stant care accelerează procesul
de descompunere. În combi-
nație cu sistemul de aerare
creează condiții ideale de com-
postare pentru descompunerea
aerobică a deșeurilor organice,
în același timp reținând eficient
până la 97 % din mirosuri și alte
emisii gazoase și până la 99%
din microbi și praf.

Sub control automatizat sis-
temul funcționează autonom,
timp de opt săptămâni, până la
obținerea unui compost de
foarte bună calitate.

Avantajele folosirii sis-
temului de compostare
sunt:

- Reducerea emisiilor de
mirosuri cu până la 97%

- Eliminarea patogenilor în
condiții de siguranță

- Capacitate de tratare mai
mare pe spațiu restrâins

- Stabilizarea și reducerea
volumului de deșeu înainte de
depozitare conform legislației în
vigoare

- Compostare pe toată pe-
rioada anului

- Obținerea unui compost de
calitate superioară în cel mai

scurt timp.
Pentru un mediu mai curat,

pentru sănătatea noastră și a

copiilor noștri, vom continua să
investim în soluții și tehnologii
moderne.



Orașul Mioveni oferă din nou cursuri
gratuite pentru copii și tineri. Înscrier-
ile vor avea loc în perioada 1 - 30 sep-
tembrie, la sediul instituției, str. Aleea
Înv. Al. Popescu, nr. 5, (lângă Catedrala
ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel
Mioveni), urmând ca de luni, 3 oc-
tombrie, să fie reluate cursurile.

Noutăți în oferta de cursuri
Oferta de cursuri gratuite a Centrului Cultural

Mioveni cuprinde în anul școlar 2016 – 2017
câteva noutăți: clarinet, vioară, dans
sportiv/modern, curs de public speaking
pentru copii și tineri/oratorie,
haiku/creație literară, curs de limba și cul-
tura chineză, dar sunt reluate și cursuri care s-
au organizat în anii trecuți și au avut mare
succes: canto muzică ușoară, dans popular,
dans modern, mandoline, grup vocal, fo-
tografie, pian, orgă, fanfară, pictură,
teatru, chitară, inițiere în go.

Acte necesare
Înscrierile se fac la sediul instituției, de luni

până vineri între orele 08.00 – 20.00, actele
necesare înscrierii fiind: 
- copie certificat de naștere al copilului (minor);
- copie BI/CI părinte.

Iată o listă completă a cursurilor organizate
în anul școlar 2016 – 2017: canto muzică uşoară,
canto muzică populară, pian, chitară, orgă, man-
dolină, instrumente de suflat, balet, dans mod-
ern/sportiv, dans popular, artă fotografică,
teatru, pictură, iconografie și artă modernă, abil-
ități practice, modelaj în lut, engleză, franceză,
chineză, public speaking/oratorie, haiku/creație
literară, inițiere în Go.
Relații suplimentare la tel/fax: 0348.445.856.
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MEMBRI FONDATORI: ING. VASILE
COSTESCU, ION HORIA GLINIASTEI

IISSSSNN::  22336600  ––  11007788          
RReeddaaccttoorr::  FFLLOORRIINNAA  OOPPRREEAA,,  MMAARRIIAANN  MMIIHHAAII

TTeehhnnoorreeddaaccttaarree::    IIUULLIIAANNAA  NNEEDDEELLCCUU  
SSeeddiiuull  rreeddaaccţţiieeii::    

SSttrr..  AAlleeeeaa  îînnvv..  AAlleexxaannddrruu  PPooppeessccuu,,  nnrr..  55,,    
CCeennttrruull  CCuullttuurraall  --  EEdduuccaattiivv  MMiioovveennii,,  

oorraașș  MMiioovveennii,,  jjuudd..  AArrggeeșș  
tteell//ffaaxx::  00334488..444455..885566,,    

EE--mmaaiill::  
cceennttrruullccuullttuurraall..mmiioovveennii@@yyaahhoooo..rroo

Încep cursurile
gratuite la Centrul
Cultural Mioveni!

DDiinn  lluunnaa  ooccttoommbbrriiee,,  ccooppiiiiii  
șșii  ttiinneerriiii  ddiinn  oorraașș  ssuunntt
aașștteeppttaaţţii  llaa  ccuurrssuurrii  ggrraattuuiittee

PROGRAM:
Vineri, 

30 SEPTEMBRIE
Ora 15.00

Deschiderea oficială a 
evenimentului – centrul civic;

16.00 - 21.30
Spectacol folcloric

Ansamblul Mugurașii Mioveniului
Mariana POPA PATRICHI

Doina ISTRATE
Geta SILVEANU
Tița TUDOSE
Ana BARDICI

Daniela ANGHEL
Radu STEFAN TATAN

Mihaela WALMAR
Mariana POPA

Ansamblul ”PLAI DE DOR”
Mihaela FERARU, 

Izabel CRISTESCU, 
George DUMITRACHE, Mihaela

COSTACHE, Valentin POIENARIU,
Liliana MATEI, 

Diana CĂLINESCU, Mitică TAVĂ,
Daniela CERNEA, Nineta POPA.

Cristina UDREA
Alin PAVELESCU
Mioara RAICA

Gabriela ARGEȘANU
Elena SIMA

Constantin GAGIU

Mihaela CHIRIȚESCU 
Marcela FOTA

Nuți și Vasile TAPOTĂ LĂTĂREȚU  
Sâmbătă, 

1 OCTOMBRIE 
(Ziua pensionarului)

08.00 – 10.00
Teste gratuite de glicemie şi tensiune
arterială la Centrul Cultural Mioveni
(sediul vechi); 
10.00 –13.00
Cupa “1 Octombrie” la table și şah
la Centrul Cultural Mioveni (sediul
vechi); 

18.00  -  22.30
Spectacol folcloric 
Ansamblul NOVA

Grupul folcloric „DORULEȚUL”
Flori CAFTALIU

Costel CAFTALIU
Mariana STAN

Lămâița VĂDUVA
Marian DRAGOMIR

Maria ȘTEFAN
Grupul folcloric

„CUNUNA DOMNEȘTIULUI”
Mitică TAVĂ

Florica JINGĂ
Florin PÂRLAN

Camelia CONOVICI
Daniela CERNEA

Nicu și Nina SPÂNU

Georgel NUCĂ
Grupul folcloric

„DORURI MUSCELENE” 
Duminică, 

2 OCTOMBRIE 
16.00: Concurs “Recolta de
toamnă” – platou centrul civic. Con-
curs: Cea mai bună dulceață, Cel mai
bun gem, Cea mai bună zacuscă,
Cele mai bune murături, Cel mai bun
compot.

18.00 - 22.30
Spectacol folcloric 
Lansare album 

VALENTIN SANFIRA
Ansamblul „PLAI DE DOR”

Mihaela FERARU, 
Izabel CRISTESCU,

George DUMITRACHE, Mihaela
COSTACHE, Valentin POIENARIU,

Liliana MATEI, 
Diana CĂLINESCU, Mitică TAVĂ,
Daniela CERNEA, Nineta POPA.
Valentin SANFIRA, Maria LOGA,

Delia BARBU, Neta SOARE, 
Rodica MITRAN 

Participă meșteri populari din
Pitești, Albota, Bradu, Coșești, Le-
icești, Curtea de Argeș, Ștefănești,
Băbeni, Vâlcea; Horezu, Vâlcea;
Breaza, Prahova; producători

agricoli și apicultori.

ÎNCEPE FESTIVALUL
NAŢIONAL DE TEATRU

PENTRU COPII ŞI TINERET
“LUDICUS”

Devenit o manifestare
de referinţă naţională,
Festivalul de Teatru
,,Ludicus” a ajuns la
cea de a XIV-a ediţie.
Sub organizarea Consil-
iul Local Mioveni, a
Primăriei Mioveni şi a
Centrul Cultural

Mioveni, festivalul se va
desfăşura în perioada
7-9 octombrie 2016 şi
va fi găzduit de către
sala de spectacole a
Centrului Cultural.
Preşedintele juriului din
acest an va fi actriţa
Adriana Trandafir. 


