
DIN 2019, CURS NOU LA  
CENTRUL CULTURAL MIOVENI

IMPOZITELE ȘI TAXELE 
POT FI ACHITATE ȘI ONLINE

PARCAREA SEDC POATE FI FOLOSITĂ 
GRATUIT ÎN FIECARE WEEKEND!

SUPER SPECTACOL  
DE REVELION LA MIOVENI!
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„Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice” - Art. 16 CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI MIOVENI 

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.

TELEFOANE UTILE
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

Se distribuie 
gratuit!

PROPUNERE DE INVESTIȚII 
PENTRU ANUL 2019
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S-AU CĂSĂTORIT DE REVELION
În seara de Revelion, două cupluri de îndrăgostiţi au decis să-și unească destinele, la Primăria 
Mioveni. Ceremoniile au fost oficiate, ca în fiecare an, chiar de către primarul Ion Georgescu. 
Proaspeţii căsătoriţi au primit și un cadou din partea administraţiei locale: un tort inscripţionat 
cu tradiţionala urare ”Casă de piatră!” și un album cu cele mai frumoase imagini din Mioveni.

Mii de oameni au petrecut la 
trecerea dintre ani, în Centrul 
Civic al orașului Mioveni. Pe 
scenă au făcut show Ruby, 
Edward Sanda și Daniela Cernea, 
iar spectacolul a fost unul de 
excepţie. La miezul nopţii, cerul 
s-a luminat cu un spectaculos foc 
de artificii. Oamenii au deschis 
șampaniile ca să întâmpine 
2019. Distracţia a continuat și 
după miezul nopţii. Pe cântecele 
Danielei Cernea publicul s-a 
prins imediat în hore, lângă 
bradul feeric luminat, în jurul 
căruia au gravitat majoritatea 
evenimentelor locale, 
specifice sărbătorilor de iarnă. 
Manifestarea a fost organizată 
de Primăria, Consiliul Local și 
Centrul Cultural Mioveni.

SUPER SPECTACOL DE 
REVELION LA MIOVENI!
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PROGRAM EXCLUSIV  
PENTRU AGREMENT
Luni, Vineri: 18.00 – 22.00 (ultima intrare la ora 

20.50);
Sâmbătă, Duminică: 11.00 – 16.00 (ultima intra-

re la ora 14.50);
*Accesul persoanelor care vin la agrement este 

admis și în afara orelor de mai sus, în limita dispo-
nibilă a culoarelor!

Totodată, vă reamintim că începând cu 1 ianuarie 
2019, tarifele practicate la Bazinul de Înot Mioveni 

au suferit și ele modificări. Iată care sunt acestea:
TARIFE ȘI ABONAMENTE
BILET INTRARE BAZIN - 15 lei/oră
BILET INTRARE BAZIN - 18 lei/oră (adult și 

copil sub 5 ani, care nu beneficiază de instruire)
ABONAMENT INIŢIERE - 120 lei/30 zile (10 

ședințe)
ABONAMENT AGREMENT - 100 lei/30 zile 

(10 ședințe)
ABONAMENT - 150 lei/30 zile (adult și copil 

sub 5 ani care nu beneficiază de instruire, 10 ședin-
țe).

DIN 2019, CURS NOU LA 
CENTRUL CULTURAL MIOVENI
Centrul Cultural Mioveni, va 

organiza începând cu luna februa-
rie a anului 2019 un curs de Teatru, 
oferit gratuit copiilor din orașul 
Mioveni. 

Cursul de teatru va fi coordonat 
de către actorul Mihai Savu, absol-
vent al Universității Naționale de 
Artă Teatrală și Cinematografică I.L. 
Caragiale din București, actualmen-
te coordonator al Trupei de teatru 
AD-HOC Pitești. La curs pot parti-
cipa copii cu vârste cuprinse între 11 
și 18 ani. 

Cei interesați se pot înscrie la 
sediul instituției din str. Aleea Înv. 
Alexandru Popescu. Nr. 5, Mioveni. 
Mai multe informații la tel. 0348 445 
856.

Actele necesare înscrierii sunt: 
• Adeverinta medicală care să ates-
te starea de sănătate a copilului • 
Copie după certificatul de naștere 
al copilului • Copie act de identita-
te al unuia dintre părinți • Fișă de 
înscriere (se completează la sediul 
instituției).

NOILE TARIFE PRACTICATE  
DE BAZINUL DE ÎNOT MIOVENI 

Fie că sunteți împătimiți ai 
sportului sau amatori, Bazinul 
de înot didactic și de agrement 

din orașul Mioveni, situat în 
Bulevardul Dacia, nr. 49, vă 
așteaptă zilnic, de luni până 

duminică, să beneficiați de cur-
suri de inițiere, ore de înot de 

agrement sau saună.  Începutul 
de an vine cu vești bune, pro-

gramul pentru agrement fiind 
extins, după cum urmează:
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Cum adopt un câine  
de la Adăpostul Mioveni?
1. Alegeți câinele pe care doriți să-l adop-

tați dintre cei disponibili pentru adopție. 
Pentru a face acest lucru aveți la dipoziție două 
variante:

a) pe pagina dedicată adopțiilor: www.face-
book.com/AdoptiicainiMioveni/
b) direct în adăpostul nostru din cartierul 
Racovița, în punctul Valea Popii.

2. Depuneți o cerere la secretariatul so-
cietății din str. Carol Davila, nr. 4, la care 

atașați o copie de pe buletin sau vă prezentați la 
adăpostul nostru din cartierul Racovița, Punc-
tul Valea Popii, oraș Mioveni.

3. Încredinţarea câinilor spre revendicare 
și adopţie se face numai după ce aceștia 

au fost consultaţi de către medicul veterinar de-
parazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi, identi-
ficaţi prin microcipare și înregistrați în RECS.

4. Adopția este GRATUITĂ!

PROGRAM DE ADOPȚII:
| L – V: 07.00 – 15.00 | S – D: 10.00 – 12.00.
O preocupare permanentă a societății Ser-

vicii Edilitare pentru Comunitate, administra-
torul bazei de gestionare a câinilor fără stăpân 
Mioveni, este aceea ținere sub control a fenome-
nului câinilor fără stăpân, ameliorarea sănătății 
și bunăstării animalelor din adăpost, stoparea 
înmulțirii necontrolate, prevenirea abandonu-
lui, facilitarea recuperării câinilor pierduți și 
reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor 
dar și încurajarea adopțiilor.

PROGRAM DE AUDIENȚE PRIMĂRIA MIOVENI
Înscrierile în audiențe la 

conducerea Primăriei se fac în 
nume propriu, în baza unui act 
de identitate.

Program de audiențe:
PRIMAR:
Marți – orele 08.00 – 10.00 

– probleme de Fond Funciar și 
diverse;

Joi - orele 15.00 – 16.30 – 
diverse.

VICEPRIMAR:
Miercuri – orele 08.00 – 

10.00;
Vineri - orele 08.00 – 10.00
SECRETAR:
Miercuri – orele 10.00 – 

12.00.
Informații suplimentare se 

pot obține la numărul de tele-
fon 0248/260.500.

DORIȚI SĂ 
ADOPTAȚI  

UN CÂINE DIN 
ADĂPOSTUL 
MIOVENI? 

IATĂ CE 
TREBUIE  

SĂ FACEȚI! Adresa: Cartier Racovița (spre Institutul de Cercetări 
Nucleare (ICN), oraș Mioveni. Telefon:0736.002.557.



pag. 5ZIARUL DE MIOVENI

MIOVENI: CONTRIBUABILII CARE 
ÎȘI ACHITĂ IMPOZITUL PÂNĂ  
LA 31 MARTIE BENEFICIAZĂ  
DE O REDUCERE DE 10%

Contribuabilii din Mioveni trebuie să știe că impozitele și taxele aferente 
anului fiscal 2019 se pot plăti în două rate egale, până la 31 martie inclusiv 
și 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat 
pentru întregul an fiscal 2019 de către persoanele fizice până la 31 martie 
inclusiv se acordă o bonificaţie de 10%, iar pentru persoanele juridice se 
acordă o bonificație de 5%.

Iată programul casieriilor:  
 Luni, miercuri – între 08.00 și 16.00
 Marți și Joi – între 8.00 și 17.00
 Vineri – între 8.00 și 14.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 
0348/455.666 sau pe e-mail, la adresa taxemioveni@gmail.com.

Servicii Edilitare pentru 
Comunitate anunţă 
locuitorii că pot utiliza 
gratuit parcarea noului 
sediu central al societăţii 
din str. Carol Davila, nr. 
4, în fiecare weekend 
(de Vineri, ora 16.00 
până Luni, ora 06.30).

PARCAREA SEDC POATE 
FI FOLOSITĂ GRATUIT 
ÎN FIECARE WEEKEND!

IMPOZITELE ȘI TAXELE  
POT FI ACHITATE ȘI ONLINE

Contribuabilii din Mioveni, tre-
buie să știe că începând cu data de 
3 ianuarie 2019, impozitele și taxele 
locale pot fi achitate și online.

Plata se poate face utilizând cardul 
bancar, accesând site-ul www.ghise-
ul.ro, secţiunea plata cu autentificare 
și selectând „Primăria orașului Mio-
veni” din lista de instituţii.

Plata taxelor și impozitelor, pre-
cum și a amenzilor utilizând cardul 
bancar prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online 
(SNEP) este disponibilă 7 zile din 7. Pentru plăţile efectu-
ate cu carduri prin intermediul ghișeului virtual de plăţi 
la adresa de internet www.ghiseul.ro – Primăria orașului 
Mioveni, contribuabilii nu datorează comision.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de 
telefon 0348/455.666 sau pe e-mail, la adresa  

taxemioveni@gmail.com.
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Administraţia locală 
este angajată într-o 
serie serie de proiecte 
și investiţii aflate deja 
în diverse etape de 
realizare, prioritate 
pentru Consiliul Local 
Mioveni în anul 2019 va 
fi asigurarea finanţării 
pentru finalizarea tuturor 
începute. Principalele 
surse de finanţare 
vor fi îndreptate spre 
noul spital din Mioveni 
care va fi inaugurat în 
vara acestui an și  se 
va asigura finanţarea 
tuturor serviciilor publice 
și a altor investiţii 
importante, precum și a 
activităţilor gospodărești 
la nivelul comunităţii. 
Toate acestea, dar și 
multe altele vor putea 
deveni realitate odată 
cu aprobarea bugetului 
de către Consiliul Local 
Mioveni. Vă prezentăm 
mai jos  lista investiţiilor 
în derulare și a 
obiectivelor noi:

Capitolul A.  
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1. Spital orășenesc Mioveni
2. Sala sporturilor oraş Mioveni - Rest 

de executat
3. Consolidare versant str. Uzinei, oraş 

Mioveni
4. Amenajare cămin C- Liceul Tehnolo-

gic Construcții de Mașini Mioveni
5. Asigurare scurgere ape pluviale și ac-

cese la UPU Spital orășenesc Mioveni
6. Amenajare platforme cimitir str. Egali-

tății, oraș Mioveni
7. Extindere canalizare menajera str. Bi-

sericii
8. Amenajare trotuar și rigole strada Co-

libași, oraș Mioveni
9. Sistem smart-city B-dul Dacia zona 

CF Colibași-Peco OMV
10. Cofinanțare extindere rețea gaze na-

turale str. Aleea Mihail Sorbul
11. Cofinanțare extindere retea gaze na-

turale str.Nicolae Racoviceanu 
12. Cofinanțare extindere rețea gaze na-

turale str. Egalității
13. Cofinanțare extindere rețea alimen-

tare cu energie electrică str. Argeșelului
14. Cadastru edilitar imobiliar oras Mio-

veni
15. Cofinanțare extindere rețea alimen-

tare gaze naturale Clucereasa
16. PUG+PUZ+PUD
17. Pod peste râul Argeșel, cartier Ra-

covița-oraș Mioveni, între DN73D și DC 85
18. Construire corp gradiniță - completa-

re subansamblu funcțional, Grădinița Cam-
pionii, oraș Mioveni

19. Reabilitare termică a clădirilor: Școa-
lă - clădire principală P+2, Atelier Școlar - 
P, Sală de Sport - P ce aparțin Liceului Teh-
nologic Construcții de Mașini Mioveni

20. Proiectare și execuție Sens Girato-
riu- Intersecție str. Colibași și DN73D

21. Proiectare și executie sens giratoriu 
Poarta 1 Automobile Dacia

22. Recompartimentare Clădire Multi-
funcțională Colibași în vederea amenajării 
unor spații cu destinație grădiniță

23. Recompartimentare Clădire Multi-
funcțională Fagetu în vederea amenajării 

unor spații cu destinație grădiniță
24. Relocare microstație de epurare str. 

Muntenia
25. Sistematizare zona de la strada Sold 

Costescu Alexandru, bloc A21-A22, strada 
Poștei până la strada Bugeac, oraș Miove-
ni

26. Implementare tehnologie eliminare 
nămol din Stația de Epurare a orașului Mi-
oveni prin prelucrare compost

27. Cofinanțare alimentare cu gaze na-
turale strada Dealul Viilor (prelungire), oraș 
Mioveni

28. Relocare teren sintetic Sc. Marin So-
rescu, oras Mioveni, jud Arges

29. Cofinanțare extindere rețea electrică 
pentru racordare consumatori casnici str. 
Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor

30. Cofinanțare extindere rețea gaze na-
turale str. Dinicu Golescu (tronson I și II)

31. Cofinanțare extindere rețea gaze na-
turale str. Preot Constantin Frînculescu

32. Extindere sistem canalizare menaje-
ră pe traseul  Liceul Iulia Zamfirescu - Bl. 
M9. oras Mioveni

33. Extindere sistem de alimentare cu 
apă str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor, 
oraș Mioveni

34. Extindere sistem de canalizare me-
najeră str. Dealul Viilor, oraș Mioveni

35. Modernizare legătură strada Mihail 
Sorbul cu strada Periș, (strada Preot Con-
stantin Lupascu), cartier Colibași, oraș Mi-
oveni

36. Asfaltare strada Dealul Viilor, oraș 
Mioveni (tronson II)

37. Asfaltare strada Maior Ghe. Fili-
pescu, cartier Colibasi, oraș Mioveni

38. Transformare clădire CT4 A  în sală 
multifuncțională, oraș Mioveni

39. Execuție rigolă str. Mănăstirii, cartier 
Făget, oraș Mioveni

40. Suprafațare cu asfalt parcare blocuri 
P11-P12-P13, oraș Mioveni

41. Asfaltare Aleea Iacobeștilor, cartier 
Făget, oraș Mioveni

42. Asfaltare Aleea Poienii, oraș Mioveni
43. Extindere rețea de apă Aleea Poie-

nii, oraș Mioveni
44. Extindere rețea canalizare Aleea Po-

ienii, oraș Mioveni

PROPUNERE DE INVESTIȚII 
PENTRU ANUL 2019



pag. 7ZIARUL DE MIOVENI

45. Cofinanțare extindere rețea gaze na-
turale Aleea Poienii, oraș Mioveni

46. Amenajare drum acces proprietăți 
paralel cu strada I.C. Brătianu, de la mar-
ket Kaufland până la pod peste râul Arge-
șel, oraș Mioveni

47. Anexă la sala de evenimente religi-
oase în cimitirul strada Egalității, oraș Mi-
oveni

48. Alimentare cu energie electrică ilu-
minat public strada Preot Constantin Lu-
pașcu, cartier Colibași, oraș Mioveni

49. Rigolă pluvială zona inundabilă Raul 
Argeșel în oraș Mioveni

50. Rigolă pluvială zona Clădire multi-
funcțională Colibași, oraș Mioveni

51. Cofinanțare extindere rețea de joasă 
tensiune consumatori casnici strada Dinicu 
Golescu, oraș Mioveni 

52. Anexă spațiu recuperare sportivi din 
incinta Liceului Tehnologic Construcții de 
Mașini, oraș Mioveni

PROPUNERE DE INVESTIȚII 
PENTRU ANUL 2019

Capitolul B. LUCRĂRI NOI
53. Acoperiș tribuna Stadion orășenesc Mioveni 
54. Amenajare trasee turistice oraș Mioveni 
55. Asigurare utilitati si amenajare teren in vederea construirii Sala de Sport cu tribu-

na 180 locuri Liceul Tehnologic Constructii Masini Mioveni
56. Extindere rețea gaze naturale str. Argeșelului 
57. Extindere rețea gaze naturale str. Soldat Nicolae Ungureanu
58. Parc tematic stadion Piscul Ilinii, oras Mioveni
59. Platformă pentru persoane cu handicap Catedrala Ortodoxa Mioveni
60. Platforme subterane pentru colectare selectivă a deșeurilor menajere, oraș Mio-

veni
61. Reparații capitale Nocturnă Stadion orășenesc Mioveni
62. Rigolă pluvială strada Colibași, oraș Mioveni
63. Rigolă pluvială strada Morii, oraș Mioveni
64. Rigolă pluvială zona inundabilă Râul Târgului, oraș Mioveni
65. RK Sala de sport Școala George Topârceanu, oraș Mioveni
66. RK strada Uzinei, oraș Mioveni
67. RK teren de sport din incinta Liceului Tehnologic Construcții de Mașini, oraș Mi-

oveni
68. Traseu turistic oraș Mioveni
69. Sistem supraveghere video cartier Făget și cartier Clucereasa, oraș Mioveni
70. Amenajare alei cimitir cartier Clucereasa, oraș Mioveni
71. Amenajare alei cimitir cartier Făget, oraș Mioveni
72. Amenajare sens giratoriu intersecție str.Logofăt Stanciu Mihoveanu cu str. Petre 

Zugravu (str. Egalității)
73. RK dispecerat Camere Video
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Ziua de 15 ianuarie, aleasa ca 
Zi a Culturii Naționale, reprezintă 
data nașterii poetului național al 
românilor, Mihai Eminescu (1850-
1889).

Pentru a marca acest eveniment, 
la  Centrul Cultural Mioveni se va 
organiaza o activitate, marți, 15 ia-
nuarie 2019, în sala de conferințe a 
instituției, începând cu ora 13.00.

Astfel, vor avea loc două ateli-
ere: unul științific, unde participă 
elevi ai instituțiilor de învățământ 
din oraș și unul plastic, unde ele-
vii cursului de Pictură vor realiza și 
expune lucrări cu tema „Eminescu 
de la cuvânt la imagine”.

 La finalul evenimentului toți 
elevii participanți vor fi premiați.

Amintim că  Mihai Eminescu 
s-a născut la 15 ianuarie 1850, la 
Botoșani. A fost poet, prozator, 
dramaturg și jurnalist, socotit de 
critica literară postuma drept cea 
mai importantă voce poetica din 
literatura română. Avea o bună 
educație filosofică, opera sa poetică 
fiind influențată de marile sisteme 
filosofice ale epocii sale, de filosofia 
antica, de la Heraclit la Platon, de 
marile sisteme de gândire ale ro-
mantismului, de teoriile lui Arthur 
Schopenhauer, Immanuel Kant și 
de teoriile lui Hegel.

ÎN ATENȚIA 
CETĂȚENILOR 
ORAȘULUI MIOVENI!

Cine nu respectă obligația de a separa deșeurile 
reciclabile de cele menajere, riscă să plătească mai 
mult pentru gunoiul generat! De la 1 ianuarie 2019, 
în conformitate cu prevederile art 17, alin.1, lit. e din 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, auto-
ritătile publice locale au fost  obligate să aplice sis-
temul „plătești pentru cât arunci”, în care se va lua 
în calcul cel puțin unul dintre următoarele elemente: 
volumul gunoiului generat, frecvența de colectare, 
greutate, saci de colectare personalizați utilizați. În 
acest fel, cetățenii vor plăti doar pentru deșeurile me-
najere, cele care ajung la depozitul de deșeuri, iar cele 
reciclabile vor putea fi mai ușor de valorificat de către 
operator.

Astfel, pentru diminuarea cantității de deșeuri ge-
nerate atât de populație, cât și de agenții economici de 
pe raza orașului Mioveni și pentru a crește gradul de 
reciclare la ținta de 35% impusă de Comisia Europeană, 
aveți obligația de a asigura precolectarea separată, în re-
cipiente distincte a deșeurilor pe care le generați.

În acest sens Primăria orașului Mioveni prin S.C. Fi-
nanciar Urban SA în calitate de operator de salubritate, 
colectează selectiv deșeurile de ambalaje de hârtie - car-
ton, plastic provenite de la populație. Programul de co-
lectare a deșeurilor reciclabile (hârtie – carton, plastic) 
de la populație este următorul:

• Cartier Mioveni, Cartier Racovița și cartier Cluce-
reasa în ultima zi de miercuri din fiecare lună

• Cartier Colibași și cartier Făget în ultima zi de luni 
din fiecare lună.

Menționam că deșeurile de hârtie – carton, plastic 
trebuie să fie selectate riguros (să nu fie amestecate). Sa-
cul cu deșeurile reciclabile va fi scos la poartă, de unde 
este ridicat de către angajații societății SC Financiar Ur-
ban SA.

Cetățenii din cartier Mioveni, zona blocuri, au obli-
gația de a depune separat deșeurile, respectiv deșeuri 
reciclabile (hârtie–carton, plastic, sticlă) în containere 
albastre și galbene, iar deșeurile reziduale în containere 
gri (tablă), containere existente la platformele de colec-
tare.

EMINESCU, CELEBRAT LA MIOVENI


