
În baza prevederilor
Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizio-
nală în administraţia
publică, Primăria oraşu-
lui Mioveni, orga-
nizează în perioada 09
martie – 26 martie 2017,
dezbateri publice având
ca temă: APROBAREA
BUGETULUI DE VENI-
TURI ŞI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017.

PROGRAMUL DE
DEZBATERI PUBLICE
� Joi, 09 martie 2017,
ora 17.00 – Sala de Con-
siliu MIOVENI;
� Duminică, 12 martie
2017, ora 11.00 – Gră-
diniţa CLUCEREASA;
� Vineri, 17 martie
2017, ora 17.00 – Şcoala
FĂGET;
� Duminică, 19 martie
2017, ora 11.00 – Casa
de Cultură RACOVIŢA;
� Vineri, 24 martie
2017, ora 17.00 – Sala
de Consiliu Mioveni;
� Duminică, 26 martie
2017, ora 11.00 – Multi-
funcţionala COLIBAŞI;
� Joi, 30 martie 2017,
ora 17.00 – aprobarea
bugetului de venituri şi
cheltuieli 2017.

Stimați locuitori ai orașului
Mioveni,

Suntem în luna martie, luna
Mărţişorului şi a ghioceilor, însă
pentru administraţia locală,
faptul că primăvara ne găsește
fără a avea aprobat bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul
2017 este un motiv de neîm-
plinire. Această situație neplă-
cută este un efect indirect al
stării de tensiune care s-a creat
la nivelul străzii, din motive nu
se poate imputa administrației
județene sau locale. Sunt de-
cizii și aspecte care cad în
sarcina administrației centrale,
iar dumneavoastră cred că ştiţi
la fel de bine ca şi mine acest
lucru.

Pentru început, o să prezint
în câteva cuvinte, o radiografie
a anului 2016. Un an cu două
tipuri de alegeri (locale şi par-
lamentare), cu realizări, ne-
ajunsuri şi insatisfacţii
profesionale pentru mine şi
echipa mea de la Primărie,
rezultate din dorința de a rea-
liza cât mai mult pentru oraş şi
pentru dumneavoastră. La
baza acestor rezultate, mai
bune sau mai puțin bune, au
stat o serie de factori care au
influenţat indicii de realizare și
de performanță ai echipei
mele.

La capitolul nerealizări am să
menţionez:

- rețeaua de gaze naturale la
Clucereasa – unde suntem în
stadiul de aprobare a docu-
mentaţiei tehnice pentru
scoatere la licitaţie a lucrărilor
de către Distrigaz.

- reabilitarea Bulevardului
Dacia – care în continuare este
proprietate a Ministerului
Transporturilor, deși ne-am lup-
tat, constant, pe diverse căi să
fie cedat către Consiliul Local.

- finalizarea lucrărilor de con-
strucție la Sala de Sport – din
cauza unui litigiu, care s-a
creat independent de voința
noastră, conform procedurilor
șantierul a trebuit sistat. Din
fericire, proiectul a fost reluat în
acest an, iar în prezent se lu-
crează la procedura de licitaţie
pentru diferenţa de executat.

- Parcul Industrial Tehnologic
şi Știinţific – aceiași situație o
regăsim, terenul fiind în litigiu
de peste 3 ani, însă ne
apropiem de sentinţa finală.

La capitolul realizări, pot
spune că sunt în vizor şi vor fi
pe agenda noastră de lucru,
toate problemele dumneavoas-
tră, cu prioritate axându-ne
este pe capitolul sănătate, edu-
cație, siguranţă, asistenţă so-
cială, cultură şi religie,
asigurarea unor servicii de ca-
litate, recreere şi sport, crearea
de noi locuri de muncă prin
diferite pârghii legislative, iar
pe plan local (încurajarea şi
dezvoltarea firmelor private),
înfiinţarea firmelor pentru tineri,
într-un cuvânt tot ce legea Ad-
ministraţiei publice locale ne
conferă dreptul să administrăm
și să dezvoltăm.

Nu pot omite atenţia şi co-
laborarea pe care o acordăm
platformelor industriale Dacia
Renault şi ICN-FCN dar şi
reţelei comerciale private din
oraş, care absoarbe foarte
multă forţă de muncă şi împre-
ună sunt generatoare de im-
pozite și taxe la bugetul local şi

cel de stat.
Sunt sigur că numai împre-

ună, prin colaborare și dialog
vom găsi soluţiile cele mai
bune pentru comunitatea noas-
tră. Îmi doresc ca împreună cu
dumneavoastră să găsim
soluţii prin care toţi să avem un
loc de muncă bine remunerat,
copiii noştri să nu mai fie
nevoiți să migreze peste
hotare, iar cei care caută un loc
de muncă pe plan local să-l
găsească conform pregătirii
profesionale.

Bugetul Local pe anul 2016
a fost realizat în proporţie de
98%, dar există și un număr
însemnat de concetăţeni care
nu-şi achită impozitele, taxele
şi amenzile către primărie
(95% dintre amenzi sunt pe cir-
culaţie). Sunt conștient că ex-
istă persoane și familii în
dificultate, care au probleme fi-
nanciare, dar din păcate, con-
stat că unele dintre acestea
acumulează la primărie
nenumărare amenzi. Sunt
probabil şi persoane în imposi-
bilitate, pe care îi rog să vină în
audiență, să analizam situaţia
fiecăruia şi poate împreună
vom găsi o soluţie de re-
zolvare, de ameliorare, prin
diferite forme legale.

Pentru anul 2017, am propus
un buget la valoarea realizărilor
din anul 2016, adică 148.061
mii lei (32.902.554 euro).
Se compune din:
- surse proprii
= 96.901 mii lei
(21.381.555 euro)
- excedent (fond rulment)
= 27.179 mii lei
(6.039.776 euro) şi
- sume de la stat pentru în-
văţământ,
sănătate şi asistenţă socială
= 23.980 mii lei - 5.529.000
euro.

Cheltuieli: 54,00% din total
buget sunt sume pentru in-
vestiţii, iar 46,00% sume pen-

tru funcţionare primărie, servicii
publice, sănătate, învăţământ,
asistenţă socială, culte, religii,
sport etc.

Menţionez că pentru fi-
nalizarea şi punerea în funcţi-
une a noului spital de la
început (din anul 2012) am
spus că vom atrage şi alte
surse, împrumut bancar şi/sau
ajutor guvernamental sau fon-
duri pe diferite programe de fi-
nanţare.

Doresc să vă comunic că
acest obiectiv „Spitalul nou la
cheie” a făcut ca pentru urmă-
torii 3 - 5 ani priorităţile să fie
reanalizate în funcţie de nece-
sitate, oportunitate, sume în-
casate la bugetul local, fonduri
europene, strategie de dez-
voltare locală, funcţionarea
serviciilor către populaţie şi
persoane juridice, fără să fie
afectată viaţa de zi cu zi a
noastră, a tuturor sau activi-
tatea agenţilor economici din
oraş.

În paginile din Ziarul de
Mioveni, vă prezint spre dez-
batere publică Proiectul de
Venituri şi Cheltuieli pe anul
2017 al oraşului Mioveni. De
asemenea, vă invit să partici-
paţi la dezbaterile publice con-
form programului anunţat.

Aştept sugestiile şi criticile
dumneavoastră la adresa:
Bulevardul Dacia, nr.1 sau pe
email la adresa relatiipub-
lice@emioveni.ro până la data
de 27.03.2017, ora 16.00. Sug-
estiile pentru unele investiţii,
reparaţii sau obiective, ce
necesită parcurgerea unor pro-
ceduri, vor fi în atenţia noastră
şi pentru anul 2018.

Vă doresc o primăvară fru-
moasă cu multe realizări şi
sănătate.

Cu deosebita stimă
și respect,

Primar, Ion GEORGESCU
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SUGESTIILE ŞI PROPUNERILE DUM-
NEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA ACESTE
PROIECTE, SUNT AȘTEPTATE LA: REGIS-
TRATURA PRIMĂRIEI ORAȘULUI MIOVENI
și LA ADRESA: relatiipublice@emioveni.ro.

De asemenea, pentru un studiu mai
amănunțit al proiectului de buget (pe titluri

de cheltuieli, articole și alineate, pentru
anul 2017 și estimări pentru anii 2018 -
2020) puteţi consulta și materialele de la
Compartimentul Relații Publice al Primăriei
oraşului Mioveni (camera 2, parter) sau pe
site-ul instituției: www.emioveni.ro.
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Ion GEORGESCUIon GEORGESCU
Primarul orașului Mioveni
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- mii lei -
Nr. crt. Denumire indicatori Propuneri 2017
A. Total VENITURI BUGET LOCAL - din care: 120.882,30
I. Venituri proprii total: 96.901,00
1. Impozit pe venit 465,00
a. Impozit pe venit din transf. 

propr. imob. patrim. pers. 465,00
2. Cote şi sume defalcate din 

impozitul pe venit 67.460,00
a. Cote defalcate din impozitul pe venit 66.994,00
b. Sume defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetului local 466,00
3. Impozite şi taxe pe 

proprietate, total din care: 20.230,00
I. Impozit şi taxa pe clădiri 18.341,00
a. Impozit pe clădiri de la persoane fizice 1.717,00
b. Impozite şi taxe pe clădiri 

de la persoane juridice 16.624,00
II. Impozit şi taxa pe teren 1.697,00
a. Impozit pe teren de la persoane fizice 457,00
b. Impozit pe teren de la persoane juridice 1.132,00
c. Impozitul pe terenul extravilan 108,00
III. Taxe judiciare de timbru 

şi alte taxe de timbru 99,00
IV. Alte impozite şi taxe pe proprietate 93,00
4. Sume defalcate din TVA 21.091,30
a. Sume defalcate din TVA pentru

finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţelor 22.910,30

b. Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale 181,00

5. Alte impozite şi taxe generale pe servicii 0
a. Taxe hoteliere 0
6. Taxe pe servicii specifice 40,00
a. Impozit pe spectacole 1,00
b. Alte taxe pe servicii specifice 39,00
7. Taxe pe utilizarea bunurilor 

sau pe desfăşurarea de activităţi 1.920,00
I. Impozit pe mijloace de transport 1.317,00
a. Impozit pe mijloace de transport de 

la persoane fizice 973,00
b. Impozit pe mijloace de transport 

de la persoane juridice 344,00
II. Taxe şi tarife pentru eliberarea 

de licente şi autorizatii de funcţionare 590,00
III. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autoriz. 

bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 13,00
8. Alte impozite şi taxe fiscale 108,00
a. Alte impozite şi taxe 108,00
9. Venituri din proprietate 2.169,00
a. Venituri din concesionări şi închirieri 1.810,00
b. Venituri din dividende 0
c. Alte venituri din proprietate 359,00
10. Venituri din dobânzi 0
a. Alte venituri din dobânzi 0
11. Venituri din prestari de servicii 

şi alte activităţi 645,00
a. Venituri din prestari servicii 197,00
b. Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor 

legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 0
c. Contribuţia persoanelor beneficiare 

ale cantinelor de ajutor social 4,00
d. Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 12,00
e. Venituri din recuperarea cheltuielilor 

de judecată, imputaţii şi despăgubiri 10,00
f. Alte venituri din prestări de servicii 

şi alte activităţi 422,00
12. Venituri din taxe admin. eliberari de permise 0
a. Taxe extraj. de timbru 0
b. Alte venituri din taxe admin., 

eliberari premise 0
13. Amenzi, penalitati şi confiscări 1.275,00
a. Venituri din amenzi şi alte sancţiuni  1.274,00
b. Penalităţi pentru nedepunerea 1,00
c. Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 0
14. Diverse venituri 2.589,00
a. Taxe speciale 2.400,00
b. Sume provenite din finanţarea 

bugetară a anilor precedenţi 0
c. Alte venituri 189,00
15. Transferuri voluntare, altele decat subvenţiile 0

Donatii şi sponsorizări 0
16. Venituri din valorificarea unor bunuri 0
a. Venituri din valorificarea unor

bunuri ale instituţiilor publice 0
b. Venituri din vânzarea locuinţelor 

construite din fondurile statului 0
17. Subvenţii de la bugetul de stat total din care: 890,00
a. Planuri şi regulamente de urbanism 0
b. Subvenţii de la bugetul de stat către 

bugetele locale necesare susţinerii derulării 

proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare 0

c. Subvenţii pentru acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei 5,00

d. Subvenţii de la bugetul de stat pentru 
finanţarea sănătăţii 885,00

18. Subvenţii de la alte administraţii 
total din care: 0

a. Sume primite de la bugetul judeţului pentru 
plata drepturilor de care beneficiază copiii cu 
cerinţe educaţionale special integraţi în 
învăţământul de masă 0

19. Sume primite de la UE/alţi donatori în 
contul plătilor efectuate şi prefinanţate 0

a. Fondul European de Dezvoltare Regională 0
b. Programe comunitare finanţate 

în perioada 2007-2013 0

- mii lei -
Nr. crt. Denumire indicatori Propuneri 2017
B. CHELTUIELI TOTAL, din care: 148.061,30
I. Cheltuieli de personal 29.275,00
II. Bunuri şi servicii 22.768,00
III. Transferuri 4.700,00
IV. Asistenţă socială 1.442,30
V. Alte cheltuieli 7.760,00
VI. Cheltuieli de capital 80.074,00

Total cheltuieli pe capitol, din care: 148.061,30
1. Autorităţi publice 5.948,00

a. Cheltuieli de personal 3.900,00
b. Bunuri şi servicii 1.990,00
c. Cheltuieli de capital 58,00

2. Alte servicii publice generale 2.288,00
a. Cheltuieli de personal 218,00
b. Bunuri şi servicii 70,00
c. Rezerve 2.000,00

3. Ordine publică și siguranță națională 4.137,00
a. Cheltuieli de personal 2.630,00
b. Bunuri şi servicii 877,00
c. Cheltuieli de capital 630,00

4. Învăţământ 26.118,40
a. Cheltuieli de personal 17.910,00
b. Bunuri şi servicii 6.963,00
c. Ajutoare sociale 157,40
d. Burse 360,00
e. Cheltuieli de capital 728,00

5. Sănătate 63.965,00
a. Cheltuieli de personal 867,00
b. Bunuri şi servicii 276,00
c. Transferuri curente 2.000,00
d. Transferuri de capital 42,00
f. Cheltuieli de capital 60.580,00

6. Cultură, recreere şi religie 16.597,00
a. Cheltuieli de personal 174,00
b. Bunuri şi servicii 2.817,00
c. Transferuri pentru Centru Cultural 2.500,00
f. Alte cheltuieli 6.700,00
g. Cheltuieli de capital 4.406,00

7. Asistenţă socială, alocaţii, pensii 5.849,90
a. Cheltuieli de personal 3.293,00
b. Bunuri şi servicii 448,00
d. Asistenţă socială 1.284,90
e. Alte cheltuieli 700,00
f. Cheltuieli de capital 124,00

8. Servicii şi dezvoltare publică şi loc. 17.706,00
a. Cheltuieli de personal 283,00
b. Bunuri şi servicii 3.896,00
d. Cheltuieli de capital 9.012,00
e. Active nefinanciare 0

9. Protecţia mediului 4.515,00
a. Bunuri şi servicii 4.171,00
b. Cheltuieli de capital 344,00

10. Transporturi şi comunicaţii 5.452,00
a. Bunuri şi servicii 1.260,00
c. Cheltuieli de capital 4.192,00

11. Execedent  - 27.179,00
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P R O P U N E R E  P E N T R U  L I S T A  D E  I N V E S T I Ț I I  2 0 1 7
Nr. Crt. DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PROGRAM 

2017 (Lei)
Capitolul A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1. Spital orășenesc Mioveni 60.000.000,00

Estimare 2018: 68.496.806,75
2. Sala sporturilor oraş Mioveni - Rest de executat 2.000.000,00

Estimare 2018: 12.831.489,43
3. Pictură în tehnică mozaic Catedrala Mioveni 2.000.000,00

Estimare 2018: 2,068,107.60
4. Put forat și fântână zona bloc F10, oraș Mioveni 160.000,00
5. Modernizare legatura str. 

Dealul Viilor cu str. Piscul Ilinii – continuare 1.315.129,84
6. Parcare stadion str. Piscul Ilinii 74.490,75
7. Regularizare parau Adâncata 178.037,13
8. Trotuare, rigole și IBU pe str. N Titulescu 247.693,22
9. Modernizare str. Bugeac 299.815,41
10. Extindere alee Mihail Sorbul 41.103,81
11. Modernizare Aleea Mihail Sorbul 363.168,29
12. Lărgire pod str. N. Racoviceanu și 

regularizare viroagă - cartier Racovița 
(str. 13. 14. Dealul lui Dună și cpt. Mantoiu Ion) 31.113,43

15. Asigurarea scurgerii apelor pluviale Sala Sport 73.700,00
16. Sistem de avertizare și semnalizare la incendiu 

Complex de servicii pentru 
persoane vârstnice Sf. Maria 123.475,00

17. Amenajare platforme cimitir str. Egalității 56.702,05
18. Clădire multifuncțională cartier Făget 28.877,54
19. Loc de joacă și parcare în incinta 

Grupului Școlar Colibași 1.661.000,00
20. Extindere canalizare menajeră str. Bisericii 60.500,00
21. Alimentare cu energie electrică 

și iluminat public str. Aleea Poienii 41.082,29
22. PUG+PUZ+PUD 100.000,00
23. Cadastru edilitar imobiliar oraș Mioveni 100.000,00
24. Extindere rețea gaze naturale str. Piscu Ilinii 20.000,00
25. Extindere rețea gaze naturale 

str. General Lăcătușu (Soarelui) 100.000,00
26. Extindere retea gaze naturale 

str. Nicolae Racoviceanu (Hoaga) 85.000,00
27. Extindere retea gaze naturale str. 7 Sept. 1485 10.000,00
28. Extindere retea gaze naturale 

str. Aleea Poienii și Dealul Viilor 428.000,00
29. Bazin stocare și pompare apă 

zona A-uri și bloc H5-H9, oraș Mioveni 577.500,00
TOTAL Capitol A. 70.176.388,76
Estimare 2018: 83,396,403.78

Nr. Crt. DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PROGRAM 
2017 (Lei)

Capitolul B. LUCRĂRI NOI
1. Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni 1.694.972,50
2. Amenajare corp C - Grup Școlar Mioveni 1.000.000,00

Estimat 2018: 6.147.548,03
3. Amenajare loc joacă bloc H36 580.000,00
4. Protecție sit arheologic Mănăstirea Vieroș 50.000,00
5. Sens giratoriu Poarta 1 Automobile Dacia 10.000,00
6. Extindere sistem colectare 

ape pluviale str. Mihail Sorbul 5.000,00
7. Alimentare cu energie 

electrică Spital Orășenesc 580.000,00
8. Extindere rețea alimentare cu en. electrică 

str. General Lăcătușu (Soarelui) 26.000,00
9. Extindere rețea alimentare cu en. electrică 

str. Aleea Mihail Sorbul 5.000,00
10. Extindere rețea gaze naturale 

str. Nicolae Racoviceanu tronson 1 5.000,00
11. Extindere rețea gaze naturale 

str. Aleea M. Sorbul 15.000,00
12. Extindere rețea gaze naturale str. Condilești 5.000,00
13. Extindere retea gaze naturale str. Egalității 5.000,00
14. Alimentare cu energie electrică și 

iluminat public str. Dinicu Golescu DN 73D 40.000,00
15. Sistem supraveghere video clădire 

cămin B Grup Școlar Colibași 100.000,00
16. Sistematizare zona 

blocuri A21- A22, str 1 Mai 50.000,00
17. Parc tematic tineret oraș Mioveni 6.000,00
18. Extindere rețea alimentare cu 

energie electrica str. Argeșelului 5.000,00
19. Amenajare adapost ALA Catedrala Mioveni 50.000,00
20. Recompartimentare 

Clădire Multifuncțională Colibași 50.000,00
21. Modernizare corp vechi 

Piaţa Agroalimentară Dacia 50.000,00
22. Extindere canalizare menajeră str. Muntenia 5.000,00
23. Extindere rețea de alimentare 

cu apă zona A-uri 50.000,00
24. Relocare microstație epurare str. Munteniei 100.000,00
25. RK sala sport Școala “Liviu Rebreanu” 550.000,00
26. Autorizare I.S.U.  obiective investiții 580.000,00
27. Extindere rețea de apă pe 

strada Egalității tronson II 10.000,00
28. Extindere rețea de canalizare 

menajeră pe strada Egalității tronson II 10.000,00
29. Extindere rețea de apă pe 

strada Dealul Viilor  tronson II 10.000,00
30. Extindere rețea de canalizare menajeră 

pe strada Dealul Viilor  tronson II 10.000,00
31. Asfaltare prelungire str. Mihail Sorbul 10.000,00
32. Asfaltare str. Egalitatii tronson II 10.000,00
33. Asfaltare str. Dealul Viilor tronson II 10.000,00
34. Asfaltare Aleea Automobiliștilor 10.000,00
35. Asfaltare str. Soarelui 10.000,00
36. Asfaltare str. Nacilor 10.000,00
37. Extindere rețea de alimentare cu 

gaze naturale Clucereasa 800.000,00
TOTAL Capitol B. 6.516.972,50

Nr. Crt. DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII

Capitolul C. 
ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Căsuțe lemn sărbători 90.000,00
2. Bust Constantin Stroe 100.000,00
3. Dotări sala forță Grup Școlar Colibași 158.000,00
4. Dotari Clădire multifuncţională Făget 158.000,00
5. Autoturism hibrid 158.000,00
6. Achiziție teren Muzeul Automobilistilor 800.000,00
7. Achiziție clădire incinta Școala Colibași 200.000,00
8. Centrala termică clădire incinta Șc. Colibași 20.000,00
9. Platforme subterane de colectare selectivă 

a deșeurilor menajere oraș Mioveni 158.000,00
10. Sistem audio exterior 58.000,00
TOTAL Capitol C. 1.900.000,00
TOTAL GENERAL (A.+B. +C.) 80.073.177,03

PROGRAM 
2017 (LEI)

A. TOTAL BUGET VENITURI ŞI 148.061 mii lei
CHELTUIELI, ORAŞ MIOVENI 32.902.000 euro
- Surse proprii 96.901 mii lei

21.533.560 euro
- Surse de finanţare din cote defalcate 23.980 mii lei
şi TVA pentru SĂNĂTATE / ÎNVĂŢĂMÂNT 5.329.000 euro
şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Excedent (Fond rulment) 27.179 mii lei

6.039.78 euro
B. CHELTUIELI
Investiţii = 54,00% 80.075 mii lei

17.794.040 euro
Funcţionare = 46,00% 44.005 mii lei

9.779.000 euro
Sănătate / Învăţământ / Asistenţă Socială 23.980 mii lei

5.329.000 euro

PROGRAMUL DE DEZBATERI PUBLICE ESTE URMĂTORUL:
- JOI 09 MARTIE 2017, ORA 17.00 – SALA DE CONSILIU MIOVENI;
- DUMINICĂ, 12 MARTIE 2017, ORA 11.00 – GRĂDINIŢA CLUCEREASA;
- VINERI, 17 MARTIE 2017, ORA 17.00 – ŞCOALA FĂGET;
- DUMINICĂ 19 MARTIE 2017, ORA 11.00 – CASA DE CULTURĂ  RACOVIŢA;
- VINERI, 24 MARTIE 2017, ORA 17.00 – SALA DE CONSILIU MIOVENI;
- DUMINICĂ, 26 MARTIE 2017, ORA 11.00 – MULTIFUNCŢIONALA COLIBAŞI;
- JOI, 30 MARTIE 2017, ORA 17.00 – APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI 2017.
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Iată programul:
10.03.2017 – ”VIS”, ora

19, cu Dan Puric, la Casa
de Cultură a Sindicatelor
Dacia – un bilet costă 50 de
lei.Distribuția și regia: Dan
Puric. (Audienţă + 12 ani).

12.03.2017 – „DAME SI
MADAME”, ora 19, la Cen-
trul Cultural Mioveni – un
bilet costă 30 de lei. Dis-
tribuția: Raluca Păun, Ra-
mona Drăgulescu,
Laurențiu Tudor. Regia:
Laurențiu Tudor.
Scenografia: Bogdan Spă-
taru. (Audienţă + 12 ani).

17.03.2017– „AMAN-
TUL”, ora 19, la Casa de
Cultură a Sindicatelor
Dacia – un bilet costă 50 de
lei. Distribuția: Maia Mor-
genstern şi Mircea Rusu.
Regia: Vlad Stănescu.
Scenografia: Ioana Cre-

angă. (Audienţă + 12 ani).
19.03.2017 – „ALL IN-

CLUSIVE”, ora 19, la Casa
de Cultură a Sindicatelor
Dacia – un bilet costă 40 de
lei. Distribuția: Medeea
Marinescu, Marius Manole,
Mirela Oprişor, Vlad Zam-
firescu şi Diana Roman.
Regia: Vlad Zam-
firescu.(Audienţă + 12 ani).

24.03.2017– „Varșovia:
Ghid turistic”, ora 19, la
Casa de Cultură a Sindi-
catelor Dacia – un bilet
costă 50 de lei. Distribuția:
Maia Morgenstern, Claudiu
Istodor, Natalie Ester, Rudy
Rosenfeld și Viorica Ban-
taş.Regia: Eugen Gye-
mant. (Audienţă + 12 ani).

26.03.2017 – „ CREDI-
TUL”, ora 19,  la Casa de
Cultură a Sindicatelor
Dacia – un bilet costă 40 de

lei. Distribuția: Răzvan
Vasilescu, Șerban Pavlu.
Regia: Mihai Constan-
tin.(Audienţă + 12 ani).

Biletele sunt puse în
vânzare la Centrul Cul-
tural Mioveni  (L - V, între
orele 08.00 - 18.00) şi la
Casa de Cultură a Sindi-
catelor (L - V, între orele
09.00 - 16.00).

De asemenea, elevii
claselor I - IV de la școlile
din Mioveni vor beneficia

gratuit de piesa de teatru
“LUMEA CU PĂCALĂ”.
Distribuție: Alexandru Măn-
doiu (Păcală) și Petrișor
Ionescu (va interpreta un
dublu rol – Străjerul și
Boierul). Regia - Maria Si-
mona Arsu. Spectacolul va
avea loc la Casa de Cultură
a Sindicatelor Dacia
Mioveni, în zilele de vineri,
10 martie, 17 martie și 24
martie, de la ora 12.00.
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Pe tot parcursul lunii Martie, Primăria Orașului MIOVENI vă invită să vă bucurați de un adevărat
Mărțișor Cultural, în cadrul celei de-a IV-a ediții a evenimentului "Luna de Teatru la Mioveni".

LUNA DE TEATRU la Mioveni
mărţişor cultural oferit de Consiliul Local și Primăria orașului Mioveni

MEMBRI FONDATORI: ING. VASILE COSTESCU, ION HORIA GLINIASTEI

IISSSSNN::  22336600  ––  11007788          
RReeddaaccttoorr::  FFLLOORRIINNAA  OOPPRREEAA

TTeehhnnoorreeddaaccttaarree::    IIUULLIIAANNAA  NNEEDDEELLCCUU  
SSeeddiiuull  rreeddaaccţţiieeii::    SSttrr..  AAlleeeeaa  îînnvv..  AAlleexxaannddrruu  PPooppeessccuu,,  

nnrr..  55,,    CCeennttrruull  CCuullttuurraall  MMiioovveennii,,  oorraașș  MMiioovveennii,,  
jjuuddeeţţuull  AArrggeeșș..  TTeell//ffaaxx::  00334488..444455..885566,,    

eemmaaiill::  cceennttrruullccuullttuurraall..mmiioovveennii@@yyaahhoooo..rroo

În zilele de vineri
și duminică, se
vor derula nouă
spectacole de
teatru, inclusiv
teatru pentru
copii.

Din distribuție
vor face parte ar-
tiști consacrați și
nume cunoscute
ale scenei
românești, pre-
cum Maia Morgen-
stern, Dan Puric,
Medeea Mari-
nescu, Vlad Zam-
firescu, Mircea
Rusu, Claudiu
Istodor sau Gheo-
rghe Ifrim și
Mirela Oprișor.


