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Realizările anului 2016 pentru
administrația din Mioveni

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ ŞI-A PREZENTAT
RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

Conducerea
Primăriei
Mioveni a prezentat la finele anului, într-o conferinţă de presă,
bilanţul instituției pentru anul în
curs și proiectele pentru oraș.
Primarul oraşului Mioveni,
Ion Georgescu, alături de viceprimarul Aurel Costache și împreună cu directorul S.C.
Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Nicolae Tudose,
managerul Centrului Cultural
Mioveni, Gabriel Bratu, managerul Spitalului “Sfântul Spiridon” Racoviţa, Constantin Iorga
şi cu directorul S.C. Construcţii
Reparaţii Mioveni SRL, Gheorghe Sandu, s-au prezentat
proiectele realizate, cele în curs,
dar şi cele viitoare.

În cursul acestui an au
fost emise un număr de
1.148 dispoziții, 147
Proiecte de Hotărâri ale
Consiliului Local Mioveni,
155 de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni au
fost aprobate, au fost organizate 24 de ședinţe pe
Comisii ale Consiliului
Local Mioveni, 12 ședinţe
ordinare ale Consiliu
Local Mioveni și 4 ședinţe
extraordinare ale Consiliului Local Mioveni.
La
compartimentul
Stare Civilă, au fost înregistrate în acest an 322
de căsătorii și 150 de-
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Primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu, a prezentat situația statistică a activității compartimentelor din cadrul Primăriei Mioveni,
pentru anul 2016. Reprezentanții societăților și instituțiilor din
subordinea Primăriei, au făcut, de asemenea, scurte bilanțuri despre realizările din acest an și despre proiectele anului 2017.

cese.
De asemenea, Serviciul Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanei Mioveni a eliberat
și preschimbat 7.424 Cărţi
de identitate, 516 Cărţi de
identitate provizorii, au
operat 1.598 de schimbări
de domiciliu și 477 vize de
reşedinţă.
S-au acordat aproape
500 de audiențe și au fost
înregistrate
aproape
33.000 de adrese la Registratura Primăriei.
Prin intermediul Serviciului de Asistență Socială 1850 de persoane

din Mioveni au beneficiat
de ajutoarele alimentare
de la Uniunea Europeană
și 216 persoane au beneficiat de ajutoare încălzire
pentru locuinţe (Gaze 196, Lemne - 13, Energie
electrică - 7), iar 10 persoane au beneficiat de
ajutoare sociale de urgenţă. Totodată, au fost
organizate 31 de concursuri pentru ocuparea unui
număr de 34 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei.
În cursul anului 2016
au fost notificate 31 contracte de achiziții publice

Taxele şi impozitele locale
pentru populaţie rămân
neschimbate şi în 2017

Categorii de scutiri de
la plata impozitelor și
taxelor locale

și au fost realizate 593 de
achiziții din catalogul electronic al SEAP cu o valoare aproximativă de
10.523.848,5 lei fără TVA;
De la începutul anului
și până în prezent s-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru
un număr de 83 de obiective de investiţii, dintre
care amintim pe cele mai
importante - construire
Clădire Multifuncţională
cartier Făgetu, bloc de
locuinţe T14 - str. 1 Decembrie și extindere sediu
primărie Mioveni. Printre
cele mai importante in-

vestiţii aflate în derulare se
regăsește Spitalul Orăşenesc
"Sf. Spiridon", dar și proiectul
de modernizare al străzilor din
oraşul Mioveni. Ca puncte de
reper printre proiectele de viitor regăsim consolidarea versantului de pe str. Uzinei și
amenajarea corpului C al
Liceul Tehnologic Construcţii
Maşini Mioveni.
Pe parcursul anului 2016
au fost monitorizate post-implementare ultimele șapte
proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional
2007-2013: „Modernizarea
străzii I.C. Brătianu din oraşul
Mioveni, prin crearea a 2
benzi suplimentare”, ”Implementarea unui sistem de
supraveghere video pentru
creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni”,
”Modernizarea podului peste
râul Argeşel prin crearea a 2
benzi suplimentare de acces
în oraşul Mioveni”, ”Creşterea
accesibilităţii cetăţenilor la servicii de utilităţi prin extinderea
sistemului de iluminat public în
oraşul Mioveni”, ”Reabilitarea,
modernizarea şi dotarea cantinei sociale din oraşul Mioveni
şi a centrului de sprijin la
domiciliu pentru persoane
vârstnice, Mioveni, judeţul
Argeş”, Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea
şi
echiparea Ambulatoriului de
specialitate din cadrul Spitalului Sf. Spiridon Racoviţa,
oraşul Mioveni, judeţul Argeş”
şi ”Centrul naţional de informare şi promovare turistică al
oraşului Mioveni, judeţul
Argeş”.
Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016,
realizată a fost de 120.569,90
mii lei, reprezentând aproximativ 26,5 milioane euro.
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Dragi locuitori ai oraşului
Mioveni, cu prilejul Noului
An vă adresez gândurile mele
cele mai bune, însoţite de
calde urări de sănătate,
prosperitate şi bucurie alături
de cei dragi.
Vă doresc ca în anul 2017 să
aveţi realizări, multă sănătate,
speranţe de mai bine şi să fiţi
mai întelegători unii cu alţii.
La mulţi ani!
Primarul oraşului Mioveni,
Ion GEORGESCU

Anul care vine să vă aducă
speranța unui nou început,
energia necesară pentru a vă
împlini toate obiectivele,
înțelepciunea de a aprecia
fiecare zi prin micile
bucurii pe care ni le oferă.
La mulți ani!
Viceprimarul oraşului
Mioveni,
Aurel COSTACHE

Fie ca toate dorințele să se
împlinescă şi drumul
străbătut pentru realizarea lor
să vă aducă bucurie în inimi,
iar în case fericire şi belşug.
La mulţi ani 2017!
Membrii
CONSILIUI LOCAL
MIOVENI

Caz umanitar

David Ștefan are nevoie
de ajutorul nostru
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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 2016, conform HCL 23/25.08.2016. Potrivit conducerii Primăriei Mioveni, bonificația
pentru plata cu anticipație se păstrează și ea în aceleași limite de 10% pentru
persoanele fizice şi 5% pentru persoanele juridice, până la data de 31 martie 2017. Modificările care
pot apărea pot fi influențate de Codul Fiscal sau de hotărârile Consiliului Local.

CATEGORII DE SCUTIRI DE LA PLATA
IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

Având în vedere reglementările Codului
Fiscal,
Legea
nr.
227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, categoriile
de scutiri de la plata
impozitelor și taxelor
locale sunt următoarele:

Se acordă scutire de
la plata impozitului pe
clădiri pentru:
– clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război
și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de
război; Scutirea se acordă
integral pentru clădirile
aflate în proprietatea persoanelor de mai sus,
deținute în comun cu soțul
sau soția.
– clădirea folosită ca
domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap
grav sau accentuat și a
persoanelor încadrate în
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și
ai minorilor încadrați în
gradul I de invaliditate, clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor 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 urgență a Guvernului nr.
82/2006
pentru
recunoașterea personalului
armatei participant la acțiuni militare și acordarea

unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat,
aprobată cu modificări prin
legea nr. 111/2007, cu
modificarile și completarile
ulterioare; În cazul clădirilor
aflate în coproprietate, 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 proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap
grav sau accentuat și a
persoanelor încadrate în
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților
legali ai minorilor cu handicap 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 constau în exclusivitate din indemnizație 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 terenului.
– terenurile aflate în
proprietatea sau coproprietatea
veteranilor
de
război, a văduvelor de
război și a văduvelor
nerecăsătorite ale veteranilor de razboi;
– scutirea se acordă integral pentru terenurile
aflate în proprietatea persoanelor menționate mai
sus, deținute în comun cu
soțul sau soția.
Se acordă scutire de
la plata impozitului pe
mijloacele de transport
pentru:
– mijloacele de transport aflate în proprietatea
sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau
văduvelor nerecăsătorite
ale veteranilor de război,
pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Scutirea se acordă
integral pentru un singur
mijloc de transport la
alegerea contribuabilului
aflat în proprietatea persoanelor menționate mai
sus, deținut în comun soțul
sau soția;
– mijloacele de transport aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat, cele pentru
transportul persoanelor cu
handicap sau invaliditate,
aflate în proprietatea sau
coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat ți ai minorilor încadrati
în gradul I de invaliditate.
În cazul mijloacelor de
transport aflate în coproprietate, scutirea de impozit
pe mijloacele de transport
se acordă corespunzător

cotei-părți din dreptul de
proprietate asupra respectivului mijloc de transport;
– mijloacele de transport folosite exclusiv pentru
transportul stupilor în pastoral;
Se acordă scutire de
la plata taxei de salubrizare gunoi pentru:
– veteranii de război,
văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
– persoanele fizice persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie
1945, precum și celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri;
– persoanele cu handicap grav sau accentuat,
persoanele încadrate în
gradul I de invaliditate și
reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav
sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de
invaliditate.
Scutirile sau reducerile
de la plata impozitului pe
clădiri, a impozitului de
teren, a impozitului pe mijloacele de transport se
aplica începând cu data de
01 ianuarie 2017 în baza
cererii depuse de persoanele care dețin documente justificative emise
până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse
la
Registratura
Primăriei 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 telefon 0348/411737.
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AJUTOR DE MINIMIS PENTRU Ambasadorul Chinei a
PROPRIETARII DE PĂDURI
devenit cetățean de
onoare al orașului Mioveni
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Direcţia Silvică Argeş ne înştiinţează că, la data de 23.11.2016, a intrat în vigoare H.G. nr. 864/2016 privind
aprobarea schemei „Ajutor de minimis
pentru asigurarea serviciilor silvice
pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice
care desfăşoară activităţi economice,
dacă suprafaţa proprietăţii forestiere

Beneficiarii ajutorului
de minimis acordat prin
prezenta schemă sunt întreprinderile, persoanele
juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, care au în proprietate
fond forestier cu suprafaţa
totală mai mică sau egală
cu 30 ha, precum şi care
îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute
în
schema
ajutorului de minimis.
Persoanele fizice și juLuni, 12 decembrie
a.c., la GPP Tic-Pitic
Mioveni a avut loc
Proiectul
European
,,MĂNÂNCĂ
RESPONSABIL".
Proiectul se desfășoară în 50 de şcoli
din România şi alte 9
ţări europene: Bulgaria,
Cehia, Croaţia, Letonia, Malta, Polonia,
Slovacia, Slovenia.
Grădiniţa
din
Mioveni este singura
din județul Argeş înscrisă în acest proiect.
Activitatea a presupus
colaborarea
cadrelor didactice cu
familiile preşcolarilor şi
responsabilizarea
acestora privind alimentaţia sănătoasă.
Micii bucatari de la
Grupa ,,Fluturaşii" au
organizat o expozitie
cu produse tradiţionale.
La acest eveniment
au participat reprezentanţi ai Inspectoratului
Şcolar Judeţean Argeş,
ai Primăriei şi ai Centrului Cultural Educativ.

este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a
Procedurii de acordare de la bugetul de
stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată
a persoanelor juridice şi fizice care nu
desfăşoară activităţi economice, dacă
suprafaţa proprietăţii forestiere este
mai mică sau egală cu 30 ha.

ridice care nu desfășoară
activități economice vor
beneficia de ajutor de stat
în sume echivalente celor
acordate prin schema de
minimis.
Plata sumelor care se
vor acorda în baza acestei
Hotărâri, se va face către
ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, pe
baza contractului de administrare/servicii încheiat
conform
prevederilor
legale.

Mai multe informaţii
puteţi obţine consultând
H.G. nr. 864/2016.

La Grădinița cu Program
Prelungit Tic-Pitic Mioveni a
avut loc Proiectul European
,,MĂNÂNCĂ RESPONSABIL"

Ambasadorul Republicii
Populare Chineze în
România, Excelența Sa
Xu Feihong, a devenit
cetățean de onoare al
orașului Mioveni.
Ceremonia a avut loc în
sala de festivități a
Primăriei Mioveni și a fost
oficiată de către primarul
Ion Georgescu.
Distincția a fost acordată în semn de aleasă
prețuire și recunostință
pentru deschiderea totală
arătată orașului Mioveni și
pentru interesul manifestat
în dezvoltarea orașului
nostru.
La eveniment au participat oficialități locale și

județene, oameni de afaceri din zona Mioveniului,
reprezentanți ai asociației
CHINARO și cele trei profesoare care desfășoara
cursuri de limba chineză în
Județul Argeș.
Excelența Sa a declarat
că aceasta a fost una dintre cele mai importante zile
pentru Domnia Sa, de
când se află în România.
Ambasadorul este deja
prieten al Județului Argeș,
acesta fiind primul județ
vizitat în afara Bucureștiului, din data de 24 ianuarie
2015, ziua în care a sosit
la post ca nou Ambasador
al Republicii Populare
Chineze în România.

David Ștefan are nevoie
de ajutorul nostru

Colaborarea cu partea
chineză, se va materializa
și prin înființarea unui Centru de Medicină Tradițională Chineză în incinta
viitorului nou spital, unde
vor profesa medici din
China.

Excelența Sa Xu FEIHONG,
Ambasadorul Republicii
Populare Chineze la
București alături de
Primarul Ion GEORGESCU

David Ştefan suferă
de amiotrofie spinală, o
boală foarte gravă.
Şansa lui David vine
tocmai de la o clinică din
Roma, unde copii bolnavi
de
amiotrofie
spinală beneficiază de
un tratament experimental care poate stopa
boala și poate aduce
progrese importante din
punct de vedere motoriu.
Și pentru că vor să-i
acorde orice șansă
micuțului lor, părinții au
făcut rezervare la clinica
respectivă în februarie
2017. Au însă nevoie de
bani pentru că doar o zi
de spitalizare acolo
costă 150 de euro.
Cine dorește și
poate să ajute familia
Grigorie, poate dona
orice sumă în contul
RO86RZBR000006001
5086322, deschis pe
numele
Grigorie
Cristinel Valentin, tatăl
micuțului David Ștefan.

La 15 ianuarie se încheie perioada de depunere
a dosarelor pentru achiziția unui apartament în
blocul T14 din strada 1 Decembrie
Potrivit conducerii
Primăriei Mioveni, perioada de depunere a
dosarelor pentru achiziția
unui apartament în blocul T
14, de pe strada 1 Decembrie din Mioveni este
05.12.2016 - 15.01.2017, timp
în care cei interesați pot
vizita imobilele de la etajul
I și apartamentul 23 de la
etajul V al blocului, cel
care dispune de o terasă
de 72 mp, ce oferă o
panoramă splendidă a
orașului.

Vizitele se vor mai putea
face în data de 10 ianuarie
2017, între orele 10.00 17.00.
Locuințele din Blocul T14
sunt finisate la cheie, au centrale termice, aparate de aer
condiționat, chiuvete, căzi de
baie, geam termopan cu barieră termică, instalații electrice
și de încălzire, lămpi de iluminat, gresie și faianță de calitate superioară, etc., fapt care
se reflectă și în prețul afișat.
De menționat faptul că
blocul beneficiază de parcare
publică situață în zona de
proximitate a imobilului, iar
locurile limitate de parcare de

la subsol sunt atribuite apartamentelor 7, 8, 11, 12, 15, 16,
19, 20, 21, 22.
Persoanele interesate pot
solicita
informaţii
suplimentare la Biroul Patrimoniu
din Primăria Mioveni (etaj 2,

camera 17) ori de pe site-ul
Primăriei, din secţiunea special dedicată acestui proiect:
http://www.primariamioveni
.ro/documente/criterii_oblig
atorii_bloc_t14.pdf.
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Ion GEORGESCU

Noul spital orășenesc “Sf. Spiridon”, cart. Racovița

Noul spital orășenesc “Sf. Spiridon” - proiect.

Clădirea multifuncțională din cartierul Colibași

Zona de picnic din cartierul Făget

Stadionul orășenesc Mioveni

Clădirea multifuncțională din cartierul Făget

Blocul nou de locuințe T14

Primarul orașului Mioveni

Pentru oraşul Mioveni, anul
2016 a fost unul important cu
multe realizări în toate domeniile de interes local.
Noul Spital “Sfântul Spiridon” de la Racoviţa se ridică
într-un ritm avansat, parcarea
supraetajată de la Piața Dacia a
fost inaugurată și este utilizabilă, un bloc de locuinţe a fost
reabilitat şi unul nou a fost realizat, zona de picnic a fost extinsă, avem baze sportive în
fiecare cartier, locuri de joacă
pentru copii, primul Proiect
Pilot şi a primul Centru de Instruire din România destinate
compostării nămolurilor de
epurare cu tehnologia Sistemului GORE Cover la Staţia de
Epurarea Mioveni, construirea a
două clădiri multifuncţionale în
cartierele Colibaşi și Făget, extinderea primăriei cu un corp
nou, sunt doar câteva din realizările ultimului an.
Consiliul Local și Primăria
Mioeni doresc ca anul 2017 să
fie unul care să aducă tuturor
locuitorilor orașului împliniri
materiale și profesionale, dar
mai ales, sufletești. La mulţi ani!

Stația de epurare

Corpul nou al Primăriei orașului Mioveni

Parcare supraetajata Piața Dacia
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