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Cei care doresc și pot să ajute familia Grigorie, pot dona în continuare orice sumă în contul
RO86RZBR0000060015086322, deschis la Raiffeisen Bank, pe numele
Grigorie Cristinel Valentin, tatăl
micuțului David Ștefan.

Mioveni, oraş de
12 stele pentru
a doua oară
consecutiv!
pag. 4
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Micuțul David
Ștefan Grigorie
a făcut primii
pași din viața sa

În perioada 24 februarie
– 9 martie a.c., Primăria
oraşului Mioveni va organiza prima ediţie a
Târgului de Mărţişor –
Mioveni 2017, pe platoul
Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia.

AS COLIBAŞI
caută jucători

De
ceva
vreme, un grup de
tineri din Colibași
au dus mai departe istoria fostei
echipe de fotbal
Metalul Colibași,
echipă renăscută
sub
denumirea
"Asociația
Sportivă Colibași".
Această asociație
non-profit a fost
înființată din dorința
tinerilor
locuitori
ai
cartierului Colibași
de a practica sport
într-un cadru organizat, lotul fiind
alcătuit exclusiv
din jucători cu
domiciliu stabil în
orașul Mioveni.
Aflată
în
prezent pe locul
întâi în clasamentul Ligii a V-a,
seria Centru, din
cadrul AJF Argeș,
echipa caută tineri
care să facă parte
din familia AS Colibaşi,
scopul
reprezentându-l
promovarea
în
Liga a IV-a. De
apreciat este nu
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doar dorința de
performanță
și
pofta de joc, care
se vede în șirul de
victorii obținute în
acest sezon, ci și
imaginea cartierului Colibași și a
orașului Mioveni,
pe care această
tânără echipă o
promovează
la
fiecare meci.
Cei
care
doresc să îi sprijine din calitatea
de sponsor, suporter sau ca
jucător, o poate
face intrând pe
s i t e - u l
www.ascolibasi.tk
sau pe pagina de
facebook Colibași
AS.
Odată cu reluarea campionatului, AS Colibași
așteapă toți prietenii din Mioveni
să-i facă galerie,
pe stadionul de la
Grupul Tehnologic
Construcții
de
Mașini.
Succes băieți
în lupta pentru
promovare!

Poliţia Locală Mioveni - 0348/445.855; NON-STOP - Ofiţer de serviciu Primăria Mioveni - 0348/455.999; NON-STOP
Primăria Mioveni - 0348/450.000; 0348/455.444; Fax: 0248/260.500; - Dispeceratul S.C. S.Ed.C Mioveni - 0348/457.102; 0736. 202.067 NON-STOP
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PARCAREA SUPRAETAJATĂ DE LA
PIAȚA DACIA FUNCȚIONEAZĂ CU TAXĂ
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Începând cu 1 februarie

Începând cu 1 februarie a.c., parcarea supraetajată de la
Piața Dacia funcţionează cu taxă. Persoanele care au
depus deja cereri de atribuire pentru un loc cu plată pot
veni, începând din această zi, la casieria de la parterul parcării supraetajate, pentru a achita contravaloarea abonamentului și pentru a intra în posesia cardului de acces.
De asemenea, cei care
doresc să depună cerere pentru
locurile rămase libere, sunt
așteptați să vină pentru a-și
alege un spațiu de parcare, în
funcție de preferințe și disponibilitate. Cererea pentru atribuire a
unui loc de parcare se poate
obţine de la sediul S.C.S.Ed.C
Mioveni SRL - societatea care
administrează parcarea sau din
incinta parcarii, de la casierie
(postul de pază).
Pentru eliberarea abonamentelor
este
obligatorie
prezentarea, în original, a cărţii
de identitate, a certificatului de

înmatriculare al maşinii din care
să rezulte inspecţia tehnică periodică valabilă, poliţa RCA.
Amplasată pe strada Stadionului, parcare supratetajată
are 344 de locuri repartizate astfel: parter - 62, etajul I – 93, etajul II – 93, etajul III – 96 şi 16
spaţii comerciale.
Reamintim că din data de 23
decembrie 2015 această parcare
funcţioneze cu titlu gratuit (pentru o perioadă determinată), atât
pentru comercianții din zonă, cât
și pentru locuitorii orașului.
Astfel, la parter pentru o oră
de staţionare, taxa (pe bază de

cartelă) va fi de 1 leu.

TAXA DE PARCARE PE
BAZĂ DE ABONAMENT
Taxele de parcare pe bază de
abonamente pentru persoanele
care domiciliază în blocurile F1,
F2, F3, F4 şi F5B, F5A, P1, F9,
E1, E2, E3, E6, G1, G2, G3
(scările A,7,8,B,C,D şi E),V1,V1
(Strada Hanul Roşu-scara F) vor
fi: o lună - 50 de lei, 3 luni - 130
de lei, 6 luni - 240 de lei, un an
- 360 de lei.
Taxele pe bază de abonament
pentru persoanele care nu domiciliază în zona apropiata parcarii

SIMULAREA EVALUĂRII
NAŢIONALE ŞI CEA A
BACALAUREATULUI VOR
ÎNCEPE PE 13 MARTIE

Ministerul Educaţiei a aprobat ordinul care stab il e ş t e c a le n d a r u l s im u lă r ii e v a l u ă r ii n a ţ io n a le
pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor
scrise ale examenului de bacalaureat naţional.
Rezultatele
obţinute la
simulări vor fi
analizate la
nivelul fiecărei
şcoli, prin discuţii individuale
cu elevii, dezbateri la nivelul
clasei, şedinţe
cu părinţii, precum şi la
nivelul consiliului profesoral,
în vederea

adoptării unor
măsuri pentru
îmbunătăţirea
performanţelor
şcolare.

Aceste testări vor
avea loc în perioada
13-17 martie, după
următorul calendar:
– 13 martie –
proba scrisă la
limba şi literatura
română
pentru
clasa a VIII-a şi

pentru bacalaureat;
– 14 martie –
limba şi literatura
maternă;
– 15 martie –
matematică – proba
scrisă (clasa a VIIIa) şi proba scrisă la
proba obligatorie a
profilului (bacalaureat);
– 17 martie –
proba la alegere a
profilului şi specializării (numai pentru

clasa a XII-a).
Rezultatele se
vor afişa în data de
31 martie.
La nivelul oraşului Mioveni, aproximativ 600 de elevi
vor susţine simularea examenului de
bacalaureat, iar 300
de elevi de gimnaziu vor participa
la probele pentru
Evaluarea Naţională 2017.

Site nou al Primăriei orașului Mioveni

www.emioveni.ro. este noul site, al instituției, adus
la zi ca design, structură și navigabilitate.

Se
impunea
această
înnoire
digitală pentru mai
multă
transparență, pentru o
mai bună colaborare între cetăţeni,
oameni de afaceri,

turişti şi administraţia publică.
Site-ul conţine
informaţii legate de
activitatea
instituţiei, a Consiliului
Local, stiri, dar şi
galerii
foto,

proiecte și imagini
live de la camere
video din oraș.
Accesul la portal se poate realiza
şi de pe dispozitivele mobile, formatul
fiind

optimizat pentru
navigatorul web al
telefoanelor smartphone
şi
al
tabletelor.
În cazul în care
aveți observații sau
nelămuriri legate
de noul site, le
așteptăm
pe
adresa
primariamioveni_arges@
yahoo.com.
În acest moment, se lucrează,
până când se vor
transfera și implemente toate datele
și serviciile electronice către noua
platforma digitală.

(blocurile mai sus menţionate)
sunt următoarele: o lună costa
60 de lei, 3 luni - 160 de lei, 6
luni - 280 de lei, un an - 430 de
lei.
Taxele pentru etajul III al parcării: 1 luna - 30 lei, 3 luni - 80
lei, 6 luni - 140 lei, 12 luni - 215
lei. Abonamentele nu sunt transmisibile!
Intrarea în parcarea supraetajata pe bază de cartelă, precum
şi accesul pe baza de abona-

ment, implică acceptarea şi respectarea în totalitate a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al acesteia.
S.C.S.Ed.C Mioveni SRL
transmite rugămintea către toți
posesorii se autoturisme care
încă folosesc parcarea, dar nu
au solicitat abonament, să-și
mute autoturismul.
Până în prezent, trei sferturi
din locurile disponibile în incinta
parcării au fost deja închiriate.

A început a doua etapă
de depunere a dosarelor
pentru cumpărarea unei
locuințe în blocul T14

Potrivit criteriilor stabilite de Primărie, în perioada
de înscriere pentru cumpărarea unei locuințe în
blocul T14 de pe strada 1 Decembrie 1918 din
Mioveni au fost depuse și înregistrate 13 dosare.
Comisia de analiză a
dosarelor a ADMIS 6 dintre cele 13 dosare care au
fost depuse. Lista persoanelor ale căror dosare
au fost ADMISE şi care
vor participa la licitaţie în
vederea achiziţionării unei
locuinţe din blocul T14 se
va aproba în Ședinţa Extraordinară a Consiliului
Local Mioveni din data de
09.02.2017.
În
perioada
01.02.2017 – 17.02.2017
se pot depune dosare
(etapa a 2-a) pentru
cumpărarea următoarelor
imobile care au rămas
disponibile după prima
etapă de depunere:
AP.1. - 109.750 lei;
AP.2. – 173.930 lei;
AP.3. – 180.200 lei;
AP.4. – 182.720 lei;
AP.5. – 188.310 lei;
AP.6. – 196.670 lei;
AP.7. + LOC PARCARE
NR.9 (la subsol) –
222.680 lei;
AP.8. + LOC PARCARE
NR.10 (la subsol) –
223.710 lei;
AP.9. – 184.830 lei;
AP.11.+ LOC PARCARE
NR. 8 (la subsol) 220.730 lei;
AP.12. + LOC PARCARE
NR.7 (la subsol) - 221.070
lei;
AP.15. +LOC PARCARE
NR. 5 (la subsol) 212.260 lei;
AP.16. + LOC PARCARE

NR.3 (la subsol) - 209.180
lei;
AP.17. – 178.120 lei;
AP.19.+ LOC PARCARE
NR.1 (la subsol) - 204.320
lei;
AP.20.+ LOC PARCARE
NR. 2 (la subsol) 204.940 lei;
AP.21.+ LOC PARCARE
NR.4 (la subsol) - 190.500
lei;
AP.22.+ LOC PARCARE
NR. 6 (la subsol) 204.180 lei;
AP.23. - 269.930 lei.
Blocul de locuinţe
poate fi vizitat de către cei
interesaţi în zilele de
07.02.2017 şi 14.02.2017,
între orele 10.00 – 16.00.
Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească
solicitanţii unei locuinţe
din blocul T14 care vor
depune dosare în etapa a
II-a sunt aceleaşi ca cele
din prima etapă de
depunere a dosarelor, respectiv: 1. Să fie tineri
cãsãtoriţi, fiecare în vârstă
de până la 35 de ani. 2.
Să nu fi deţinut fiecare în
parte şi să nu deţină în
proprietate o locuinţă. 3.
Titularul cererii împreună
cu membrii majori ai familiei să realizeze venituri
confirmate prin documente justificative care să
le permită achitarea în
rate a locuinţei: veniturile
lunare ale familiei să fie de
trei ori mai mari decât

cuantumul ratei lunare
(calculată raportat la
preţul de pornire a licitaţiei) + dobânda(4%/an).
4. Titularul cererii împreună cu membrii majori ai
familiei să facă dovada
deţinerii sumei care se solicită drept avans. 5. Cel
puţin unul dintre soţii
membri ai familiei care solicită cumpărarea unei
unităţi locative să aibă
domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, stabilit cel mai
târziu
la
data
de
01.01.2015. 6. Să nu aibă
datorii la bugetul local. 7.
Să prezinte trei giranţi.
Avansul necesar pentru
achiziţionarea
unei
locuinţe din blocul T14 minim 15% din preţul de
pornire a licitaţiei pentru
garsonieră,
respectiv
minim 10% din preţul de
pornire a licitaţiei pentru
apartamentele
cu
2
camere. Plata imobilelor
se poate face în rate
eşalonate pe maxim 20 de
ani, în funcţie de opţiunea
şi veniturile cumpărătorului. Pentru locuinţele achitate în rate dobânda va fi
în cuantum de 4%/an.
Persoanele interesate pot
solicita informaţii suplimentare la Biroul Patrimoniu din Primăria Mioveni
(etaj 2, camera 17).
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Primăria oraşului Mioveni continuă să susţină
plata online a taxelor şi impozitelor locale
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Începând cu data de 03 ianuarie 2017, impozitele şi taxele locale, datorate bugetului local al oraşului
Mioveni, pot fi achitate şi online utilizând cardul bancar, accesând site-ul www.primariamioveni.ro secţiunea taxe online sau la www.ghiseul.ro, secţiunea plata cu autentificare.

Bonificație la plata
integrală cu anticipație

Persoanele fizice şi juridice beneficiază de bonificaţie la plata integrală şi
cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor datorate bugetului local până la data de
31 martie 2017.
Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local Mioveni
privind Impozitele şi Taxele Locale
pentru anul 2017, persoanele fizice
beneficiază de bonificaţie de 10%, iar
persoanele juridice - de bonificaţie de
5 % la impozitul pe clădiri, terenuri şi
mijloacele de transport.

Cei interesaţi să utilizeze pentru
prima dată serviciul online sunt rugaţi
să
se
autentifice
la
adresa
www.ghiseul.ro pentru autenficare în
Sistemul Naţional Electronic de Plată
a Taxelor şi Impozitelor utilizând Cardul Bancar.
Pentru plățile efectuate cu carduri
prin intermediul ghișeului virtual de
plăţi,
la
adresa
de
internet
www.ghiseul.ro, Primăria oraşului
Mioveni, contribuabilii nu datorează
comision. Informaţii suplimentare la
numărul de telefon 0348/455.666 sau
pe e-mail la adresa: impozitesitaxe@primariamioveni.ro.

Taxele şi impozitele locale pentru
populaţie rămân neschimbate şi în 2017

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 in-

demnizație de șomaj sau
ajutor social.
– în cazul terenurilor
aflate în coproprietate,
scutirea 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
ve-teranilor 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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În perioada 24 februarie – 9 martie a.c.,
Primăria oraşului Mioveni va organiza prima
ediţie a Târgului de Mărţişor – Mioveni 2017,
pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor
Dacia.

Târgul își propune să
aducă în atenția publicului cumpărător și alte
categorii de mărțișoare,
care trimit la o serie de
revizitări ale trecutului
recent: mărțișorul de
oraș, mărțișorul rustic,
mărțișorul croșetat ori

cel de tip floral.
Cei interesaţi se pot
înscrie până la data de
23 februarie, iar deschiderea oficială va
avea loc vineri, 24 februarie 2017.
Înscrierile se pot face
la Registratura Primăriei

orașului Mioveni, prin email
la
relatiipublice@emioveni.ro, şi
prin fax: 0248/260.500.
Informaţii
suplimentare la numărul de
telefon: 0348/455.111.

Mioveni, oraş de 12 stele
pentru a doua oară consecutiv!

Pentru al doilea an consecutiv, orașul Mioveni a primit Certificatul European “Partener de 12 stele”, distincție acordată în cadrul Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale a Consiliului Europei, care s-a desfăşurat în
Franța, la Palatul Europei din Strasbourg, în data de 30 ianuarie.

Evenimentul a marcat
Reuniunea Anuală
de
prezentare a proiectelor
dedicate Săptămânii Europene a Democraţiei Locale. Astfel, la această
reuniune au participat doar
oraşele europene care au
organizat
evenimentul
SEDL în anul 2016, aici participând reprezentanţi din
Ucraina, Suedia, Turcia,
Cehia Polonia, Portugalia,
Albania, Franţa, Italia și
România. Țara noastră a
fost reprezentată de doar
trei orașe - Râmnicu Vâlcea,
Medgidia și Mioveni.
Fiecare participant la reuniune a prezentat exemple
de bune practici din cadrul
evenimentelor organizate
pentru a marca Săptămâna
Europeană a Democraţiei
Locale desfăşurată în perioada 10 – 15 octombrie
2016.

gionale – doamna Gaye
DOGANOGLU, domnul Andreas KIEFER – Secretarul
General al Congresului,
doamna
Maria
OCHOA–LLIDO – Director
al Departamentului Cooperare şi Relaţii Externe și
doamna Marie – Aude
YESOU-HIVER – Coordonator al Departamentului
Cooperare şi Relaţii Externe.

La finalul evenimentului,
în baza activităților desfășurate sub egida SEDL,
Medgidia și Mioveni au fost
singurele orașe din România care au primit Certifi-

catul “Partener de 12 stele”,
orașului nostru fiindu-i acordat pentru cel de-al doilea
an consecutiv.
Certificatul a fost înmânat reprezentanților Biroului

Proiecte Europene din
cadrul Primăriei Mioveni doamnelor Nadia Matei și
Sorana Bratu, de către vicepreşedintele Congresului
Autorităţilor Locale şi Re-

Micuțul David Ștefan Grigorie
a făcut primii pași din viața sa

Cei care doresc și pot să ajute familia Grigorie, pot dona în continuare
orice sumă în contul RO86RZBR0000060015086322, deschis la Raiffeisen
Bank, pe numele Grigorie Cristinel Valentin, tatăl micuțului David.
Mulțumită eforturilor
dumneavoastră, a oamenilor cu suflet mare, în
aceste zile David Ștefan,
alături de părinții lui, se
află la Agostino Gemelli
University Polyclinic, din
Roma. Aici, David a trecut
printr-o serie de analize și
teste medicale, premergătoare începerii tratamentului de specialitate.

Micuțul a primit un corset
cu o proteză specială, cu
ajutorul căriea a putut
face primii pași. Dacă
tratamentul experimental
va înregistra un rezultat
pozitiv în lupta cu boala,
acest
episod
va
reprezenta doar începutul
unui lung drum spre recuperare.

Centrul Cultural Mioveni
primește înscrieri pentru
cursul de dans popular

Centrul Cultural Mioveni
primește înscrieri pentru
cursul de dans popular. Astfel că, tinerii, iubitori ai dansului popular, cu vârste
cuprinse între 14 și 25 de
ani sunt așteptați să profite

de această oportunitate și
să se înscrie la aceste cursuri, care se desfășoară sub
îndrumarea
renumitului
coregraf Cătălin Oancea.
Relații
la
telefon:
0348.445.856.
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