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| Condiþiile de acordare a

Fie ca sãrbãtorile de iarnã sã
vã aducã liniºte ºi pace în
suflete ºi bucurie alãturi de
cei dragi.
Cele mai bune gânduri
pentru un an nou plin de
împliniri.

MIOVENI

| Mioveniul a participat ºi

cererilor pentru încãlzirea anul acesta la sãrbãtoarea
locuinþei în sezonul rece
“Ignatul la argeºeni”

| Condiþiile minime pe
care trebuie sã le
respecte firmele care fac
anvelopãri de blocuri
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Primarul oraºului Mioveni,

| Se reabiliteazã Cantina

Ion GEORGESCU

Socialã ºi Centrul de
Sprijin din Mioveni

| Primãria Mioveni

Alãturi de urãrile
tradiþionale vã transmitem
mulþumirile noastre pentru
încrederea acordatã.
Vã doresc un An nou
plin de realizãri!

pregãteºte modernizarea
ºi asfaltarea mai multor
strãzi
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| Biroul Impozite ºi Taxe anunþã:
Noi prevederi privind
stabilirea impozitului pe
clãdiri deþinute de
persoanele juridice
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| Mioveni, oraº de poveste

Director SC SEDC Mioveni,

Nicolae TUDOSE

În prag de An Nou
suntem cu gândul alãturi
de cei dragi nouã ºi vã dorim
ca anul ce urmeazã sã vã
aducã pace ºi prosperitate.
La mulþi ani!
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| Bilanþul anului 2011 a
fost prezentat în cadrul
conferinþei de presã din
21 decembrie

Director SC Construcþii
- Reparaþii Mioveni,

Bogdan UDROIU
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Raportul de
activitate al SC
Servicii Edilitare
pentru
Comunitate
Mioveni a fost
prezentat de
cãtre Directorul
Nicolae Tudose
În cadrul conferinþei ºi-au mai
prezentat realizãrile ºi Directorul SC
Construcþii - Reparaþii Mioveni SRL
- Bogdan Udroiu ºi Directorul
Centrului Cultural Mioveni Argentina Culcuº
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| Aflaþi care sunt con-

tribuabilii ce înregistreazã
debite restante privind
impozitul pe clãdiri ºi pe
mijloacele de transport la
data de 24 noiembrie a.c.
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| Condiþii minime pe care trebuie sã le respecte

| Dispecerat Integrat

firmele care fac anvelopãri de blocuri

de Urgenþã al
Serviciului de
Iluminat Public al
oraºului Mioveni!

1. sã fie firmã autorizatã în lucrãri de
construcþii;
2. sã deþinã certificate de calitate gatanþie schelã ISCIR;
3. sã încheie contract de execuþie
lucrãri cu asociaþia
de
proprietari/locatari;
4. contractele de
servicii pentru
lucrãri de anvelopare încheiate între
asociaþii de propri-

etari ºi firmele executante vor fi depuse
în copie la Registrul
Primãriei Oraºului
Mioveni cu cel puþin
7 zile înainte de
începerea lucrãrii;
5. sã încheie contract de salubritate
cu S.C. SERVICII
SDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI
S.R.L.;
6. lucrarea se executã cel puþin la
nivel de scarã de

bloc/tronson, de la
parter pânã la etajul
4, inclusiv aticul,
elevaþia ºi casa
scãrii;
7. echipa de lucru sã
poarte echipament
de protecþie (centurã
de siguranþã,
salopete cu
inscripþia firmei);
8. în zona intrãrii în
bloc, aleilor ºi troturelor, schela va fi
prevãzutã cu plasã
de protecþie;
9. sã acorde

garanþie pentru
lucrare ºi vopseaua
exterioarã pentru
minim 5 ani;
10. culoarea faþadei
se stabileºte de
comun accord între
asociaþia de proprietari/locatari ºi
primãrie.
11. sã menþinã
curãþenia pe timpul
executãrii lucrãrii ºi
sã refacã spaþiile
afectate la
finalizarea
lucrãrilor.

SE PRIMESC CERERILE PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
Serviciul Public de Asistenþã Socialã distribuie ºi primeºte în
continuare formularele pentru acordarea ajutorului de încãlzire
a locuinþei cu energie termicã, gaz sau lemne/cãrbuni pentru
sezonul rece noiembrie 2011 - martie 2012.
Nivelul pânã la care se
acordã subvenþia la cãldurã
este 615 lei/membru de
familie. Cererile se primesc
lunar între 01 - 20. Se
depune la parterul Primãriei
oraºului Mioveni: Cererea
tip procuratã de la ofiþerul
de serviciu de la Primãrie, la
parter, ce urmeazã a fi vizatã la BIROUL FOND FUNCIAR ºi BIROUL TAXE ªI
IMPOZITE
etajul
I
PRIMÃRIE, numai dupã ce
a fost completatã ºi ataºate
actele necesare enumerate
mai jos:
1. Acte de stare civilã:
a) copie xerox de pe
C.I./B.I. (pentru persoanele mai mari de 14 ani
înregistrare în cerere);

b) copie xerox de pe certificatele de naºtere (copii mai
mici de 14 ani înregistraþi
în cerere);
c) hotãrâre de divorþ (dacã
este cazul);
d) certificat de deces (dacã
este cazul);
e) alte acte de stare civilã
(dispoziþie de tutelã sau
curatelã dacã este cazul).
2. Acte de venituri:
a) adeverinþã cu salariul

net pe luna anterioarã;
b) cupon de pensie;
c) cupon de ºomaj;
d) extras cont cu venituri
(indemnizaþii creºtere copii,
etc.).
3. Ultima facturã de gaze
4. Adeverinþã eliberatã de
FISC, Piteºti pentru toþi
membrii mai mari de 18
ani înregistraþi în cerere,
care desfãºoarã activitãþi
privatizate.

SC. SERVICII EDILITARE
PENTRU
COMUNITATE
MIOVENI SRL, a pus în
funcþiune
un
Dispecerat
Integrat de Urgenþã destinat
intervenþiei rapide pe probleme
legate de reþelele edilitare - iluminat public, energie electricã,
semaforizare.
Dispeceratul poate fi apelat non
stop la numerele de telefon
0723.626.603 ºi 073.273.126
iar între orele 800-2200 la telefoanele
077.162.9863,
075.577.8636, 0348/456.999.
Avariile semnalate vor fi rezolvate într-un interval cuprins
între 30 min ºi 12 ore, în
funcþie de dificultatea intervenþiei.

| SC SEDC
Mioveni SRL
•Ec. TUDOSE Nicolae Director
General
•Ec.
PÃUNA Iulia - Director
Economic •Ing. CIOBANU
Viorel - Director Tehnic
Serviciul
A.D.P.
•Ec.
NICOLESCU Jan - ªef
Serviciu
Financiar;
•ªTEFAN Adrian - Director
Comercial Administrativ
Seviciul Iluminat Public;
•CÃRAN Nicolae - ªef
Serviciul Salubritate.

www.sedc-mioveni.ro

Bld. Dacia, ªcoala
Veche, Mioveni
z TEL: 0348.456.999 z
FAX:0348.445.886 z
SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC: 0348.445.851 z
SERVICIUL APÃ CANAL:
0348.457.102 z
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COLINDÃTORII DIN
MIOVENI
LA UZINA DACIA - RENAULT
Sãrbãtorile
de
iarnã au adus ºi
anul acesta colindãtori la uzinele
Dacia
din
Mioveni. Un grup
de 120 de copii ºi
30 de cadre didactice de la grãdiniþe
ºi
ºcoli
din
Mioveni ºi împre-

jurimi au fost
primiþi, în prag de
sãrbãtori,
de
Jérôme
Olive,
directorul general
al Dacia, ºi de…
Moº Crãciun, care
a venit cu sacul
plin de dulciuri ºi
jucãrii.
Colindãtorii
-

preºcolari, ºcolari,
liceeni - ºi profesorii lor au provenit de la ºase unitãþi
de
învãþãmânt:
Grãdiniþa cu program prelungit nr.
12
(Mioveni),
ªcoala
"Liviu
R e b r e a n u "
(Mioveni), ªcoala

"George
Topârceanu"
(Mioveni), Liceul Teoretic
"Iulia Zamfirescu" (Mioveni),
ªcoala "Marin Sorescu"
(Racoviþa) ºi ªcoala cu clasele
I-VIII (Colibaºi). Ei le-au oferit gazdelor ºi lui Moº Crãciun

un recital de colinde ºi cântece
de iarnã. Priceperea ºi eforturile colindãtorilor au fost rãsplãtite de Moº Crãciun ºi de
reprezentanþii uzinelor cu
miniaturi Dacia Logan MCV,
cãrþi ºi dulciuri.

PRIMÃRIA MIOVENI
PREGÃTEªTE
MODERNIZAREA ªI
ASFALTAREA MAI
MULTOR STRÃZI
DIN ORAª
SE
REABILITEAZÃ
CANTINA
SOCIALÃ ªI
CENTRUL DE
SPRIJIN DIN
MIOVENI
Investiþia se cifreazã la
aproape 1,5 milioane
RON
Primãria
oraºului
Mioveni va realiza printrun proiect Regio de
finanþare europeanã ample
lucrãri de reabilitare ºi
modernizare a Cantinei
Sociale, situatã pe strada
Alexandru Popescu, bl.
P3a, precum ºi a Centrului
de Sprijin la Domiciliu
pentru
Persoanele

Vârstnice, din cartierul
Racoviþa.
Pentru selectarea executantului, s-a lansat în
Sistemul Electronic de
Achiziþii Publice procedura
cererii de oferte, valoarea
estimatã fiind de 1,111,474
RON, la care se adaugã
Taxa
pe
Valoarea
Adaugatã. Conform caietului de sarcini, intervenþiile constau în lucrãri
de consolidare, lucrãri de
modernizare a finisajelor
interioare ºi exterioare ºi
ale instalaþiilor sanitare ºi
electrice, precum ºi activitãþi de dotare cu echipamente (centralã termicã)
necesare
unei
bune
funcþionãri. Durata de execuþie va fi de 6 luni de la
data emiterii ordinului de
începere a lucrãrilor.

Primãria
oraºului
Mioveni a lansat în
Sistemul Electronic de
Achiziþii Publice (SEAP)
licitaþia deschisã pentru
mo-dernizarea
ºi
asfaltarea unor strãzi.
Lucrãrile au fost grupate
în doua loturi, dupã cum
urmeazã:
LOTUL I:
z Modernizare legãturã str.
Dealul Viilor cu str. Piscul
Ilinii;
z
Legatura
între
str.
Automobiliºtilor
ºi
str.
Egalitãþii;
z Construire sens giratoriu
intersecþie între strãzile: Hanul
Roºu, 1 Mai ºi Ion Pillat;
z Amenajare intersecþie
strãzile: Mioriþei, Bugeac ºi
Stanciu Mihoveanu;

LOTUL II:
z Prelungire Str. Dinicu
Golescu pânã la str. Valea
Neagrã
z Str. Pãrãºti + canalizare
menajerã;
z Amenajare legaturã str.
Valea Neagrã - Cãmine Grup
ªcolar Colibaºi;
z Str. Cãtãneºti;
z Reparaþii capitale trotuare,
zona bl. E1;
z Reparaþii pãrcari ºi trotuare,
zona bl. R4 - R8;
z Modernizare parcare bl. P1,
F5b, F6 si F8;
Valoarea estimatã a lucrãrilor
este de 2,240,544 RON (lotul
I), respectiv 2,321,879.1 RON
(lotul II), la care se adaugã
TVA, ceea ce înseamnã cã
pentru aceste lucrãri, bugetul
local al oraºului Mioveni poate
aloca maximum 1,3 milioane
de euro!
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| Mioveni, oraº
de poveste
Oraºul nostru s-a
transformat într-un
"oraº de poveste" în
seara de sfântul
Nicolae, când mii de
oameni au venit sã
vadã bradul din centrul civic ºi ornamentele luminoase
care împodobesc
strãzile din centru.
Mii de beculeþe ºi
kilometri întregi de
perdele luminoase
dau senzaþia miovenarilor ºi celor care
tranziteaza orasul cã
au pãºit într-un
tãrâm de basm.
Atracþia principalã este bradul de
28 de metri, montat
în centrul civic.
Acesta
a
fost
împodobit
cu
ghirlande luminoase

cu peste 5.0000 de
beculeþe, precum ºi
cu 500 de globuri ºi
cu 30 de sfere luminoase cu aproximativ 100 de beculeþe
fiecare.

Peste 1000 de
ore de muncã
pentru montarea
ornamentelor
Anul
acesta,
administraþia localã
a "gãtit" altfel
oraºul, spre bucuria
locuitorilor. Fie cã
este vorba despre
parcuri, fie despre
marile intersecþii,
toate aceste locuri
au fost împodobite
cu gust de cãtre
angajaþii
SC
Servicii Edilitare
pentru Comunitate

Mioveni
SRL.
Aceºtia au încercat
sã împodobeascã
oraºul mai frumos
ca anul trecut, astfel

cã au lucrat peste
1000 de ore pentru
montarea
celor
peste 350.000 de
beculeþe.
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Simbolul oraºului, Catedrala ortodoxã
“Sf. Petru ºi Pavel”.

Centrul civic al oraºului este luminat pe timpul nopþii de mii de beculeþe.

FELICITÃRI! Echipa Serviciului de Iluminat Public din cadrul SC Servicii Edilitare
pentru Comunitate este “responsabilã” pentru felul în care aratã oraºul de sãrbãtori.

Echipa care s-a ocupat de împodobirea
oraºului a început montarea instalaþiilor
încã din luna octombrie pentru a fi gata la
timp. Anul acesta oraºul este împodobit
mult mai fumos ca în anii trecuþi!
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Mioveniul a participat ºi anul acesta la
sãrbãtoarea “IGNATUL LA ARGEªENI”
Pe 20 decembrie
a.c., în comuna
Bascov la Valea
Ursului a avut loc
„Ignatul la argeºeni“
o sãrbãtoare organizatã de primarii din
judeþul Argeº.
Dacã în alþi ani
aceastã sãrbãtoare
avea loc la Piteºti la
Cornul Vânatorului,
în acest an organizator a fost Gheorghe
Stancu,
primarul
Bucãtarul Telu, a fãcut deliciul publicului cu produsele sale tradiþionale.
comunei Bascov, care
a organizat evenimentul la Hanul
Valea Ursului.
Primarii din mai
multe localitãþi din
judeþ au avut câte un
stand unde ºi-au
pregãtit
mâncarea
pentru degustãtori.
La aceasta competiþie
au
fost
prezente ºase primãrii
cu standuri, competiþia fiind în special
între Bascov, Albota Aurel Costache, viceprimarul oraºului
Standul Mioveniului a fost singurul
ºi primãria Mioveni.
Mioveni a primit premiul.
care a avut un taraf ºi un Moº Crãciun
Standul
de
la
Mioveni a fost singurul care a avut un
bucãtar de profesie în
persoana
lui
C o n s t a n t i n
Rãdulescu, mai bine
cunoscut drept Telu,
un taraf dar ºi pe Moº
Crãciun.
La finalul comp e t i þ i e i
Viceprimarului Aurel
Costache i-a fost
înmânatã o diplomã
de excelenþã.
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Maria Ciobanu, Ionuþ ºi Doiniþa
Dolãnescu în spectacolul
“DOR DE TATA” la Mioveni
Marþi, 20 decembrie a.c.
ora 18.00, la Casa de Culturã
a Sindicatelor Dacia din
Mioveni avut loc un spectacol deosebit, organizat de
Fundaþia culturalã ,,Ion
Dolãnescu''.
Spectacolul "Dor de tata"
i-a adus în faþa publicului

din Mioveni pe: Maria
Ciobanu, Ionuþ Dolãnescu ºi
Doiniþa Dolãnescu. Artiºtii
au fost acompaniaþi de
orchestra
,,Doina
Basarabiei'' din Chiºinau.
Cu acest prilej cei care au
cumpãrat bilet la spectacol
au primit ºi monografia ,,Ion

Dolãnescu, o viaþã de cântec''al cãrei autor este de
Luminiþa Tuca.
În
anul
2007,
Ion
Dolãnescu era prezent alãturi de fiul sãu Ionuþ ºi de
Maria Ciobanu pe scena din
Mioveni
la
Ziua
Constructorilor de Maºini.

BIROUL IMPOZITE ªI TAXE ANUNÞÃ
ÎN ATENÞIA CONTRIBUABILILOR - PERSOANE
JURIDICE - PROPRIETARI DE CLÃDIRI
Pentru anul
2012, pentru stabilirea impozitului pe clãdiri
deþinute de cãtre
persoanele
juridice, specialiºtii din
cadrul biroului
Impozite ºi Taxe
fac urmãtoarele
precizãri:

În conformitate cu
prevederile art. 253
alin (2) din Legea nr.
571/2003 privind
Codul Fiscal, prin
Hotãrârea Consiliului
Local Mioveni nr.
105/2011, alt. 1, lit. (a),
a fost stabilitã cota de
impozitare de 1,5%
aplicatã la valoarea de
inventar a clãdirilor
înregistratã în contabilitatea persoanelor
juridice.
Urmare a modificãrilor

ºi completãrilor aduse
art. 253 alin (6) din
Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal
prin Ordonanþa nr.
30/02.09.2011, a fost
adoptatã de cãtre
Consiliul Local
Mioveni Hotãrârea nr.
123/2011, care
stabileºte cota de
impozitare pentru
clãdirile care nu au
fost reevaluate, dupã
cum urmeazã:
z 10% pentru clãdirile

care nu au foat reevaluate în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal
de referinþã;
z 30% pentru clãdirile
care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal
de referinþã.
Pentru eventuale
lãmuriri ºi clarificãri
în ceea ce priveºte situaþia dvs. fiscalã vã
puteþi adresa la Biroul
Impozite ºi Taxe sau la
tel: 0348.455.666.

Atmosfera va fi întreþinutã de SERGIU TUDOR BAND
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| Bilanþul anului 2011 a fost prezentat în
cadrul conferinþei de presã din 21 decembrie
În cadrul conferinþei ºi-au prezentat realizãrile ºi Directorul SC SEDC - Mioveni SRL Nicolae Tudose, Directorul SC Construcþii - Reparaþii Mioveni SRL - Bogdan Udroiu ºi
Directorul Centrului Cultural Mioveni - Argentina Culcuº
RAPORT DE ACTIVITATE
AL ADMINISTRAÞIEI
PUBLICE
LOCALE MIOVENI,
PE ANUL 2011
(SITUAÞIE STATISTICÃ)
z Numãrul locuitorilor oraºului la
z Recesãmântul din anul 2011= 33.560
z Documente intrate prin Registratura =
25.165
z Persoane înscrise la audienþe= 545
z Accesãri site-ul Primãriei = 147.281
z Hotãrâri ale Consiliului Local = 139
z Dispozitii =1.350
z Autorizaþii de construire = 565
z Certificate de Urbanism = 580
z Ajutoare de urgenþã - 11 beneficiari =
25.765 lei
z Subvenþii la lemne - 729 beneficiari ~
86.879 lei
z Subvenþii la gaze -1.752 beneficiari ~
809.860 lei
z Ajutoare sociale -127 beneficiari =
93.425 lei
z Anchete sociale:
- handicap = 762 persoane
- ajutoare sociale = 127 persoane
- burse sociale = 27 persoane
alocatii de sustinere pentru familiile sãrace =
175 beneficiari
z Cãsãtorii = 234
z Decese =123
z Buget programat - 88.609 mii lei
z Buget realizat - 90.310 mii lei

z Procent = 101%
z Surse proprii - 74.840 mii lei
z Cheltuieli bugetare locale:
z Cheltuieli de personal - 4%
z Învãþãmânt - 17,5%
z Sãnãtate - 4,5%
z Protecþia Mediului - 4,8%
z Locuinþe, servicii si dezvoltare -7,70%
z Cultura ºsi Recreere - 4,5%
z Transferuri - 3,5%
z Transporturi - 10,25%
z Cheltuieli de capital - 34%
z Alte cheltuieli - 5,45%
z Asistenþa Socialã - 4,80%

Realizãri în anul 2011
 Acreditarea Spitalului "Sf. Spiridon"
Mioveni;
 Construirea celor douã Creºe Camin (zona
A-uri - Robea) si a Centrului Cultural
Educativ;
 Complex de Servicii pentru persoane în
vârstã "Sf. Maria" Colibaºi;
 Începerea lucrãrilor la Autostrada suspendatã (DN 73 D cu DN 73);
 Câºtigarea de Fonduri Europene = 7,5 mil
Euro - PID (Plan Integrat de Dezvoltare
Urbanã);
 Sesiunea ªtiinþificã cu AOSR - "ªtiinþa
Acasã la Români";
 Parteneriat cu Universitatea Politehnicã
Bucureºti-crearea celor douã grupe de master
(Productica ºi Mediu), beneficiari 55 de studenþi din oraºul Mioveni;
 Susþinere financiarã în: Sãnãtate / Mediu/
Învãþãmânt / Asistenþã socialã / Serviciile
Publice din localitate;

 Activitãþi culturale ºi sportive;
 Menþinerea unui preþ scãzut la serviciile
publice din subordinea Consiliului Local
Mioveni: z apa potabilã - 3,26 lei m3 z
gunoi menajer -2,80 lei/ per z gunoi menajer
agenti economici - 37,20 lei m3 z canal 1,64 lei m3;
 Susþinerea ºi promovarea tradiþiilor ºi obiceiurilor specifice zonei Mioveni.

Obiective parþial realizate:
 Construirea de locuinþe pentru tineri;
 Anveloparea termicã a blocurilor;
 Problema câinilor comunitari;
 Crearea unor noi spaþii de recreere;
 Darea în folosinþã a Bazinului de Înot pentru elevi (zona Petrom) în parteneriat cu
Ministerul Dezvoltãrii.

Proiecte de investiþii pentru 2012
Oraºul Mioveni
z Începerea lucrãrilor construcþiei noului
Spital;
z Darea în folosinþã a Catedralei Sf. Petru ºi
Pavel;
z Cimitirul nou - zona Plantaþie;
z Continuarea celor 35 de lucrãri începute în
anul 2011;
z Restilizarea Centrului Civic - Platou Casa
de Culturã a Sindicatelor;
zInvestiþii în Sãnãtate / Învãþãmânt / Mediu
/ Infrastructurã;
z Crearea de noi locuri de muncã prin
atragerea de investitori în oraºul nostru;
Cartier Fãget - canalizare ºi retea apã
menajerã, apã potabilã din puþuri forate;
Cartier Clucereasa - Reþea de gaze naturale.

Dragi miovenari,
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| Raportul de activitate al
SC Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni a fost
prezentat de cãtre
Directorul Nicolae TUDOSE
SC.SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL a aniversat 1 an ºi jumãtate de
existenþã, de performanþã, de profesionalism ºi de
eficienþã în domeniul serviciilor publice.
Serviciile prestate de societatea
noastrã sunt: iluminat public, apã canalizare, salubritate.
Drumul parcurs nu a fost uºor, dar
acþiunile ºi investiþiile realizate în tot
acest timp sunt o mãrturie a angajamentului societãþii în ameliorarea
continuã a serviciului oferit locuitorilor oraºului Mioveni.
Cifra de afaceri estimatã pentru
anul 2011 a fost de aproximativ
13.000.000 RON.
Proiectele estimate la începutul
anului, s-au concretizat în proporþie
de 90%, societatea noastrã reuºind sã
îºi extindã domeniul de activitate ºi
în alte zone limitrofe oraºului
Mioveni (Davideºti, Hârtieºti,
Vultureºti). Tot anul acesta SC
SEDC Mioveni a deschis Restaurant
Club Mioveni în incinta clãdirii noi a
Pieþei Dacia care are o capacitate de
70 de locuri.
Cu sprijinul Consiliului Local
Mioveni, s-a reusit achiziþionarea de
utilaje ºi mijloace fixe, care sã vinã în
sprijinul îmbunãtãþirii calitãþii serviciilor prestate cãtre populaþia
oraºului.
Pentrul anul 2012, ne propunem o
eficientizare ºi mai mare a serviciilor
noastre, securitate ºi autonomie în
alimentarea cu apã a oraºului, o mai
bunã capacitate de a rãspunde în timp
real tuturor solicitãrilor din partea
cetãþenilor, achiziþionarea de utilaje
moderne
ºi
performante,
îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã a
salariaþiilor ºi o mai mare implicare a

societãþii noastre în acþiuni de sensibilizare ºi educare a tinerelor generaþii în privinþa protejãrii mediului
înconjurãtor ºi a dezvoltãrii durabile.

ACÞIUNI CARITABILE
Pe parcursul anului 2011, conducerea SC.SERVICII EDILITARE
PENTRU
COMUNITATE
MIOVENI SRL s-a implicat în toate
campaniile umanitare ºi de mediu,
organizate de Primãria ºi Centrul
Cultural Mioveni.
Referitor la campaniile umanitare
la care a participat, directorul SEDC
Mioveni, a declarat "Mi-aº dori ca tot
mai mulþi oameni, atât dintre cei
aflaþi pe scena publicã, dar ºi dintre
cei care nu sunt vizibili publicului
larg, sã fie mai atenþi ºi mai grijulii
cu semenii lor. ªi nu mã refer aici la
a face numai lucruri mari, cred în
continuare cã micile gesturi adunate
de la fiecare în parte ar putea schimba semnificativ în bine vieþile unor
oameni".

Directorul general - Nicolae
Tudose ºi Directorul Economic Iulia Pãuna au participat ºi la
Balul caritabil din aceastã lunã.

Suntem aproape
de sfârºitul unui
nou an, cu
bunele ºi cu
relele lui, petrecut împreunã!
Familiile noastre, se pregãtesc
de întâmpinarea
sãrbãtorilor de
iarnã,
dupã
datina
din
strãbuni,
creºtineºte, cu
gândul la ce am
împlinit ºi cu
speranþe noi pentru anul care vine.
Ca primar, în care v-aþi încredinþat
administrarea oraºului nostru, mã simt
dator sã vã dau raportul celor fãcute ºi
nefãcute... În vremuri de crizã, noi,
miovenarii, am mers înainte cu mândria de a fi oraºul DACIEI ºi
gospodãrindu-ne cu gândul la viitorul
copiilor noºtri, nãscuþi, crescuþi ºi educaþi într-un oraº al tinereþii ºi al credinþei.
Creºa nouã, cãminul ºi grãdiniþa construite pentru cca 400 de copii, au facut
parte din prioritãþile mele ca primar.
Dupã reuºita pãstrãrii Spitalului de la
Racoviþa, ne pregãtim de construcþia
unui Spital nou, modern, la standarde
europene!
Sprijinim parteneriatul pentru construirea autostrãzii Platforma DaciaPiscani. Lãrgirea bulevardului din
dreptul depozitului de CKD-uri, trotuarele ºi parcãrile amenajate în întreg
oraºul, ne dau un motiv de satisfacþie.
Am reuºit asigurarea serviciilor sociale
prin douã societãþi comerciale ale consiliului local aflate în plinã dezvoltare.
Nu mi-am propus sã detaliez lista realizãrilor.
Închei pe ton optimist, mãrturisindu-vã
credinþa mea într-un viitor mai bun!
Sã ne bucurãm împreunã pentru realizãrile noastre ºi mai ales pentru
împlinirea celui mai îndrãzneþ vis al
nostru, ridicarea Catedralei Sf. Petru ºi
Pavel, pe care ne propunem sã o sfinþim
în anul care vine!
Cu credinþã în viitor,
MIOVENI, TE IUBIM!
Sãrbãtori fericite!
LA MULÞI ANI!
Primarul oraºului Mioveni,
Ion GEORGESCU
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Sãrbãtorile de iarnã, la Mioveni

MIOVENI

Moºul a venit la
grãdiniþele din Mioveni

Cântece, poezii, costumaþii care de care mai frumoase, tote le întâlnim în
aceastã perioadã la serbãrile
de sfârºit de an organizate de
grãdiniþele din oraº.
Moº Crãciun la Grãdiniþã
În fiecare an, înaintea
vacanþei de iarnã, fiecare
grupã de grãdiniþã organizeazã serbãri cu tema de
iarnã, de la care este nelipsit
Moº Crãciun. Micuþii au
recitat poezii, au cântat ºi sau jucat alãturi de cadrele
didactice, iar la final au
primit daruri constând în dulciuri oferite Consiliul Local
ºi Primãrie. Pe 22 decembrie, la Primãria Mioveni au
venit colindãtorii Mai multe
grupuri de copii de la grãdiniþele, ºcolile din Mioveni
au colindat, luni, angajaþii
primãriei oraºului. Micuþii au
fost întâmpinaþi de edilul ºef
al Mioveniului, care le-a
oferit pachete cu dulciuri.
Anul acesta, aproape 700 de
colindatori au trecut pragul
Primãriei Mioveni. Au colindat Primãria Mioveni: elevii
ºcolilor: "Liviu Rebreanu",
"George
Topârceanu",
"Marin Sorescu", Colibaºi,
Liceul "Iulia Zamfirescu",
Grupul ªcolar Colibaºi, col-

indãtorii de la Clubul
Copiilor Mioveni, echipa de
majorete a ªcolii "George
Topârceanu", Ansamblul de
mandoline
"Nova",
Anasamblul de dansuri populare "Plai de dor" , trupa de
dans sportiv a Centrului
Cultural
Mioveni.
Colindãtorii au fost întâmpinaþi de cãtre edilul ºef Ion
Georgescu,
viceprimarul
Aurel Costache ºi secretarul
oraºului Jr. Maria ªtefãnescu.
Johnny, copilul - vedetã al
Mioveniului i-a colindat pe
edili
Ion Moise Bãdulescu, sau
Jhonny, mica vedetã a
oraºului, recent întors de la
festivalul de muzicã "Io
canto" desfãºurat la Milano,
a încântat audienþa cu vocea
sa minunatã. Experienþa din
Italia este cu atât mai importantã cu cât reprezentantul
nostru a fost singurul român
din competiþie. "Este o sãrbãtoare esenþialã pentru
creºtinii de pretutindeni. Ca
în fiecare an am dorit sã
pãstrãm tradiþia ºi sã
aducem în prim-plan costumele populare ºi dansurile
din Argeº. Este o mare
bucurie pentru noi sã
deschidem uºa colindãtorilor." a declarat primarul
Ion
Georgescu.

Viceprimarul
Aurel
Costache: "La fiecare sfârºit
de
an,
în
preajma
Crãciunului.
Primãria
Mioveni îºi primeºte col-

indãtorii, acþiune ce ne face
o deosebitã plãcere. La mulþi
ani tuturor ºi Sãrbãtori
fericite!"
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Pentru rezervãri ºi închirieri:

0742.083.726 sau 0744.169.476
0248.260.115
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BIROUL IMPOZITE ªI TAXE AL
PRIMÃRIEI ORAªULUI MIOVENI ANUNÞÃ:
TABEL NOMINAL PRIVIND CONTRIBUABILII CE ÎNREGISTREAZÃ DEBITE RESTANTE
PRIVIND IMPOZITUL DE CLÃDIRI LA DATA DE 24.11.2011
DENUMIRE CONTRIBUABIL
YANG JIANZHONG
PURCAREA VASILE
BICAN ILIE
GEANTA MAGDALENA
DITA ION
GOIA ILEANA
TOMA VALERICA
STAN ION
TRASCA EUGENIA
FILIP VASILE
MACARIE MARIAN
STANCU ELENA
MOISE CRISTIAN
VERDES MARIANA
PRIOTEASA NICOLAE
GRIGORE NICOLAE
VASILE ALEXANDRU
GIULEA MARIUS VIOREL

ADRESA
Str. Liviu Rebreanu, bl.A3I, sc.C, ap.18
Dacia, bl. M1, sc.C, ap.15
I.C. Bratianu bl.P3b, sc.A, ap.12
Dacia bl.L7, sc.D, ap.8
Dacia bl.P9, sc.A, ap.11
Mihai Eminescu, bl.P10, sc.B, ap.1
1 Decembrie, bl. H40, sc.A,ap.6
7 Septembrie 1485, bl. T3A, sc.D, ap.3
Petre Zugravu, bl.A25, sc.B, ap.2
Valea Neagra nr. 24
Petre Zugravu, bl.C3I, sc.E, ap.14
Colibasi nr. 5
Carol Davila bl.I3, sc.B, ap.8
C-tin Moga, bl. A14, sc.C, ap.16
Dacia, bl. L4, sc.B,ap.11
Postei, bl. A32, sc.A,ap.19
Muntenia, bl.E6, sc.C, ap. 2
Livezilor, bl.C3II, sc. C, ap.1

Suma/lei restantã
1.108
2.142
2.027
1.896
1.865
1.830
1.452
1.443
1.432
1.394
1.372
1.367
1.365
1.345
1.294
1.283
1.281
1.278

TABEL NOMINAL PRIVIND CONTRIBUABILII CE ÎNREGISTREAZÃ DEBITE RESTANTE
PRIVIND TAXELE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT LA DATA DE 24.11.2011
DENUMIRE CONTRIBUABIL
LUNGA C-TIN MARIUS
COSTACHE GH. GHEORGHE
DRAGAN DANIEL IONUT
STANCILA GH. MARIAN
STANCA GH. PETRE
GHILENCEA CRISTIAN
SPIRIDON ADRIAN FLORIN
NICOLAE ROMICA
DRAGOMIR CATALIN
COSEREATA C. IONUT
ENE IONEL
PIRVA CRISTIAN
ZIDARU CONSTANTIN
MANOLESCU SILVIU
LUNGA AURICA
PAUN C. DUMITRU
PORUMB MARIUS
BUCUR GEORGETA
ENACHE STELIAN
DIN MARIANA
PIRVA ELENA VIORICA
RADU MARIN
VASILE FLORINEL CRISTIAN
ANDREI MARIAN ELIADE
RASOL CRISTINEL GIGI
STANCULESCU EUGEN
LEZU MARIUS
STANCU ROXANA IONELA
VILAU GHEORGHE FLORIN
CEAPOTA FLORIN

ADRESA
Str. Log. St. Mihoveanu bl.A4, sc.C, ap.10
Str. Parasti nr.58
Str. Liviu Rebreanu bl.C2, sc.A, ap.308
Str. Dogarilor, bl.A20A, sc.A, ap.17
Str. Filipescu, nr.12
Str. Ion Pillat, bl.N6, sc.A, ap.14
B-dul Dacia, bl.E1, sc. 7, ap.11
Str. Petre Zugravu, bl.L5, sc.E, ap.7
B-dul Dacia, bl. M4, sc.D, ap.6
Str. Catrebocului nr.24
Str.1 Decembrie bl.T9, sc.B, ap.1
Str. Mihai Eminescu, bl.P11, sc.B, ap.7
Str. Muntenia, bl.E3, sc.D, ap.1
Str. Eroilor, bl.F2, sc.8, ap.9
Str. Catanesti bl.M21, sc. C, ap. 3
Str. I.D. Stefanescu nr.11
Str. Livezilor, bl.C3II, sc.B,ap.1
Str. 7 Sept. 1485, bl.P19, sc.D, ap.3
Str. Tudor Musatescu bl.V2b, sc.E,ap.7
Str. 1Decembrie, bl. H40, sc.A,ap.11
Str. Mihai Eminescu, bl.P11, sc.B,ap.7
Str. Muntenia, bl. E3,sc.D,ap.10
Str. Tudor Musatescu, bl. V2b, sc.E, ap.3
Str. Mihai Eminescu, bl. P13, sc.C, ap.26
Str. 1 Decembrie, bl. H37, sc.A, ap.7
Str. Dogarilor, bl. H16, sc.A, ap.18
Str. Log, St. Mihoveanu bl. A4, sc.C, ap.4
B-dul Dacia, bl.P4, sc.D, ap.6
Str. N.Racoviceanu nr.123
Str. Dogarilor, bl. H16, sc.A, ap.19

Suma /lei restantã
14.448
12.414
6.657
5.450
5.298
4.179
3.821
3.649
3.316
3.026
2.933
2.677
2.677
2.452
2.320
2.918
2.242
2.090
2.071
2.051
1.981
1.940
1.867
1.850
1.850
1.793
1.789
1.773
1.750
1.739

 Instituþia Prefectului Judeþului Argeº
0248.492.116
 Consiliul Judeþean Argeº
0248.211.290
 Inspectoratul de Politie al Judeþului Argeº Dispecerat Poliþia Rutierã
0248.223.033
 Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Argeº
0248.210.400
 Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº
0248.220.425
 Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie Argeº
0248.222.245
 Direcþia Apelor Argeº -Vedea Piteºti
0248.218.250
 Asociaþia Românã Antidrog - Argeº
0248.217.800
 Biblioteca Judeþeanã Argeº
0248.223.030
 Muzeul Judeþean Argeº
0248.252.042
 Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Argeº
0248.219.080
 Casa Judeþeanã de Pensii Argeº
0248.222.394
 Inspectoratul ºcolar Judeþean Argeº
0248.222.905
 Inspectoratul Teritorial de Muncã Argeº
0248.223.408
 Comandamentul de Jandarmi Argeº
956
 Parchetul de pe lângã Tribunalul Argeº
0248.222.990
 Tribunalul Argeº
0248.216.599
 Tribunalul Comercial Argeº
0248.610.303
 Arhivele Statului
0248.253.144
 Ocolul Silvic Canton Zãvoi Argeº
0248.806.553
 Poliþie Piteºti - Secþia nr. 1
0248.607.000
 Poliþie Piteºti - Secþia nr. 2
0248.607.000
 Poliþie Piteºti - Secþia nr. 3
0248.607.000
 Poliþie Piteºti - Secþia nr. 4
0248.607.000
 Direcþia Generalã pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Argeº
0248.222.578
 Direcþia Judeþeanã de Statisticã Argeº
0248.217.211
 Direcþia Jud. pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþ. Argeº
0248.220.833
 Direcþia Judeþeanã pentru Sport Argeº
0248.213.443
 Direcþia Judeþeanã pentru Tineret Argeº
0248.221.920
 Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Argeº
0248.219.168
 Direcþia Pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã Argeº
0248.494.962
 Directia Silvicã Argeº
0248.213.434
 Garda Naþionalã de Mediu, Comisariatul Judeþean Argeº
0248.213.049
 Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare
0248.213.400
 Inspectoratul Judeþean de Poliþie Argeº
0248.223.556
 Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei - Agenþia Domeniilor Statului
0248.216.786
 Primãria Municipiului Piteºti
0248.220.088

 Biroul de Evidenþa Populaþiei
0248.210.359
 Biroul de Paºapoarte
0248.210.360
 Grupul de Pompieri Cãpitan Puicã Nicolae din Piteºti
0248.217.400
 Curtea de Apel Piteºti
0248.219.374
 Judecãtoria din Piteºti
0248.624.138
 Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Piteºti
0248.623.099
 Autogara Nord
0248.282.201
 Autogara Sud
0248.217.749
 Casa de Culturã a Studenþilor - Piteºti
0248.216.882
 Ag. Jud. pentru Ocuparea Forþei de Muncã Argeº
0248.222.415
 Teatrul Al. Davila
0248.216.647
 Teatrul Aschiuþã Piteºti
0248.636.303
 Filarmonica Piteºti
0248.220.111
 Centrul de Plasament ªcolari Piteºti
0248.273.250
 Centrul de Plasament Special Piteºti
0248.271.557

MIOVENI
 Primãria oraºului Mioveni
0348.455.444, 0348.450.000
0248.260.500
Ofiþerul de serviciu: 0348.445.999 (NON-STOP)
 Poliþia Localã Mioveni
0348.445.855
 Grãdiniþa nr. 12 Mioveni
0348.455.116
 Grãdiniþa nr. 1 Mioveni
0248.260.911
 Grãdiniþa nr.2 Mioveni
0248.260.910
 Evidenþa populaþiei Mioveni
0348.455.000
 Centrul Cultural Mioveni
0348.445.856
 SC Constructii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
0348.445 885; 0348.445.886
 ªcoala gen. “G. Topârceanu” Mioveni
0248.260.427
 ªcoala gen. “L. Rebreanu” Mioveni
0248.262.146
 ªcoala gen. “M. Sorescu” Mioveni
0248.263.284
 Liceul Teoretic “I. Zamfirescu”
0248.260.123
 Grup ªcolar Colibaºi
0248.263.340
 Poliþia oraºului Mioveni
0248.261.499
 Spitalul Sf. Spiridon
0248.262.165
 Serviciul Situaþii de Urgenþã
0348.455.333
 Serviciul Ambulanþã Mioveni
0248.206.173
 Club Sportiv Mioveni
0248.291.007
 Biblioteca orãºeneascã Mioveni
0348.457.678
 Casa de Culturã a Sindicatelor
0248.262.350
 SC Construcþii - Reparaþii Mioveni SRL
0248.262.198
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