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IMPOZITE ªI TAXE ONLINE
LA PRIMÃRIA MIOVENI

DEªI ZÃPADA A CREAT
PROBLEME ªI
AUTORITÃÞILOR DIN
MIOVENI

NU S-AU 
ÎNREGISTRAT 
BLOCAJE SAU
INCIDENTE

Angajaþii Primãriei Mioveni au emis
deciziile de impunere pentru ca

cetãþenii sã-ºi plãteascã impozitele ºi sã
beneficieze de bonificaþii!
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Unul dintre cele mai
importante proiecte din
oraº pentru anii ce vor urma
este spitalul modern de la
Racoviþa. Viitoarea cladire
a noului spital va fi

amplasatã în incinta actu-
alului Spital Oraºenesc
Sfântul Spiridon Mioveni.

Oficialitãþile oraºului
sperã astfel sã se înceapã
construcþia acestuia în cel

mai scurt timp. „La
sfârºitul lunii martie 2014,
sper sã începem con-
strucþia spitalului nou. E de
importanþã majorã pentru
comunitate, ºi de el vor
beneficia în jur de 70.000
de oameni. Va avea o
maternitate modernã,
blocuri operatorii ºi toate
secþiile necesare“, ne-a
declarat primarul
Georgescu.

ÎNCEPE CONSTRUCÞIA
SPITALULUI RACOVIÞA!!!

Douã medalii pentru CS Dacia 2012
Tenismenii de la CS Dacia

Mioveni 2012 au participat
duminicã la Ploieºti la
Turneul de Tenis Cupa
Drive. Gruparea argeºeanã a
trimis aici 5 sportivi:
Andreea Valentina Nole,
ªtefan Bãdiþã, Lucian Matei

Seciu, Petruþ Victor Dumitru
ºi Alexandru Cosmin Istrate.
Tinerii tenismeni au fost
însoþiþi de antrenorul Robert
Bina, copiii reuºind sã urce
pe podium. 

Astfel, sportivul Lucian
Matei Seciu a participat la

categoria - ROSU ºi a reuºit
sã aducã la club prima
medalie de aur (locul I) pe
anul 2014, iar Alexandru
Cosmin Istrate a obþinut
locul IV - categoria
Portocaliu.   
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DATA ªI LOCAÞIILE DESFÃªURÃRII DEZBATERILOR PUBLICE:
01 februarie (sâmbãtã), 

– ora 11.00, cartier Fãget – Cãmin
Cultural;

02 februarie (duminicã)
– ora 11.30,  cartier Colibaºi – Cãmin
Cultural;

04 februarie (marþi)
– ora 17.00 - sala de Consiliu a

Primãriei oraºului Mioveni . Sunt invi-
taþi sã  participe preºedinþii ºi adminis-
tratorii asociaþiilor de
proprietari/locatari;

08 februarie (sâmbãtã)
- ora 11.30 cartier Racoviþa - Casa de
Culturã Racoviþa;

09 februarie (duminicã)
– ora 11.00 – cartier Clucereasa – sedi-
ul Grãdiniþei;

13 februarie (joi)
– ora 17.30 - sala de Consiliu a
Primãriei oraºului Mioveni 
ªEDINÞA DE APROBARE.

Autoritãþile locale organizeazã în aceastã
perioadã o serie de dezbateri publice în care va
fi discutat bugetul pe 2014, lista de investiþii ºi
Strategia de dezvoltare a oraºului pentru
perioada 2014 - 2020. Conducerea primãriei se
întâlneºte cu locuitorii din toate cartierele,
aceºtia din urmã având posibilitatea sã facã ºi
propriile propuneri ºi sugestii. 

Program dezbateri publice pentru
respectarea transparenþei
decizionale în administraþia
publicã localã conform Legii nr.
52/2003 - completatã ºi modificatã

1. BUGETUL DE VENITURI 
ªI CHELTUIELI - 2014

2. STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE 
DURABILÃ A ORAªULUI
MIOVENI 2014-2020

Propunerile locuitorilor se depun la Registratura Primãriei
oraºului Mioveni, pânã la data de 7 februarie, de luni pânã
vineri, între orele 800-1600, precum ºi la adresa electronicã:

cic@primariamioveni.ro

SUPUNEM DEZBATERII PUBLICE:
BUGETUL PE 2014, LISTA DE INVESTIÞII ªI STRATEGIA DE
DEZVOLTARE A ORAªULUI PENTRU PERIOADA 2014 - 2020



Cãderile masive de
zãpadã din ultimele zile ºi
temperaturile  scãzute au
dus la apariþia sloiurilor de
gheaþã (þurþurilor) la multe
dintre imobilele din
Mioveni. Atât autoritãþile
ºi instituþiile publice, cât ºi
agenþii economici ºi
cetãþenii au obligaþia sã
respecte normele privind
îndepãrtarea zãpezii ºi a
gheþii de pe strãzi ºi trotu-
are în faþa imobilelor care
le aparþin ºi de a înlãtura

sloiurile de gheaþã de pe
clãdiri.  Reprezentanþii
Primãriei Mioveni   atrag
atenþia cã nerespectarea
acestei obligaþii poate duce
la sancþiuni contra-
venþionale.  

"Atât þurþurii, cât ºi zãpa-
da ºi gheaþa de pe trotuare
reprezintã un real pericol
pentru pietoni.   Fac apel la
cetãþeni sã intervinã de
urgenþã pentru înde-
pãrtarea þurþurilor ºi pentru
degajarea trotuarelor de

zãpadã ºi gheaþã. Este reco-
mandat ca zãpada ºi gheaþa
de pe trotuare sã fie puse pe
spaþiul verde sau lângã tro-
tuar ºi sã nu fie aruncate pe
stradã, evitându-se astfel
formarea podurilor de
gheaþã. Nerespectarea aces-
tor obligaþii poate duce la
amenzi pentru asociaþiile de
proprietari, chiriaºi ºi
deþinãtorii de imobile",
declarã Ion Georgescu.

ANUNÞ IMPORTANT
DE LA SERVICIUL
PENTRU SITUAÞII
DE URGENÞÃ AL
ORAªULUI MIOVENI 

Odatã cu instalarea
anotimpului rece, una din-
tre problemele de care tre-
buie sã se þinã cont perma-
nent este ºi dezvoltarea
þurþurilor la acoperiºuri
(atât la case, cât ºi la
blocuri). Aceste formaþiuni
de gheaþã reprezintã un

pericol real de desprindere
ºi accidente foarte grave,
principalii expuºi fiind
copiii, care în general se
joacã sau circulã în jurul
casei (blocurilor). În acest
sens, reamintim ºi atragem
în mod ferm atenþia pro-
prietarilor caselor ºi
administratorilor asociaþi-
ilor de locatari/proprietari,
sã verifice ºi sã înlãture
formaþiunile de gheaþã
(þurþurii) de la acoperiºuri.
Facem menþiunea cã, în
caz de accident datorat
desprinderii þurþurilor,
responsabilitatea legalã
revine proprietarilor,
respectiv administratorilor
blocurilor. De asemenea,
rugãm ca atunci când se
face îndepãrtarea
þurþurilor, sã fie luate de
responsabili toate mãsurile
de întrerupere a accesului
persoanelor în zona în care
vor cãdea þurþurii. 

ATENÞIE LA ÞURÞURI!!!
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AªA VA ARÃTA NOUA SALÃ A
SPORTURILOR DIN MIOVENI!

Oraºul Mioveni va avea
în acest an un buget de
120.000.000 de lei, dintre
care 92.000.000 reprezintã
venituri proprii. În ceea ce
priveºte investiþiile, se
remarcã faptul cã Primãria
are în plan ºi construirea

unei sãli a sporturilor.
Potrivit proiectului, sala

multifuncþionalã va avea o
capacitate de aproximativ
2.500 de locuri, suprafaþa
totalã necesarã pentru toate
funcþiile acesteia fiind de
aproximativ  5.800 de

metri pãtraþi.
Pânã în prezent oraºul

nu a beneficiat de o con-
strucþie specificã
desfãºurãrii de activitãþi
competiþionale de salã. În
prezent, la nivelul oraºului
Mioveni, activitatea

sportivã se desfãºoarã în sãli de sport
ale ºcolilor, improprii activitãþii de per-
formanþã ºi desfãºurãrii competiþiilor
sportive.

Sala în discuþie se va încadra în cat-
egoria „Sãli de competiþie de nivel
naþional”, din punct de vedere al prac-
ticii sportive, urmând ca din punct de
vedere al tipului de discipline sportive,
sã fie „Salã de jocuri sportive" (hand-
bal, baschet, volei, tenis, jocuri cu
mingea, gimnasticã).

Acesta va fi construitã lângã actu-
alul bazin de înot de la intrarea în oraº
dinspre Piteºti.

Primarul oraºului, Ion Georgescu,
ne-a declarat cã valoarea  investiþiei se
ridicã la 4.000.000 de euro, a doua ca
mãrime dupã cea a proiectului privind
construirea unui spital orãºenesc
(30.0000.000 de euro).
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ADÃPOSTUL PENTRU CÂINII
FÃRÃ STÃPÂN DE LA
RACOVIÞA, GATA ÎN CURÂND
În timp ce în alte
judeþe, câinii fãrã
stãpân sunt
omorâþi, în
Mioveni,
patrupedele vor
avea o ºansã la
viaþã. Asta dacã
vor ajunge în noul
adãpostul care se
construieºte la
Racoviþa.

Adãpostul de la
Racoviþa va fi gata în
curând

La Mioveni se
construieºte un adã-
post modern, care va
avea aproximativ
1000 locuri. Noul adã-
post va avea toate
dotãrile necesare: cab-
inet medical, salã de
operaþii, camerã pen-
tru medicamente, salã
sterilizare, salã con-
sultaþii, magazie hranã
uscatã, camerã recu-
perare etc. 

Capacitate de1000
de locuri

Nicolae Tudose,
directorul S.C.
Servicii Edilitare pen-
tru Comunitate
Mioveni, ne-a declarat
cã: "Gestionarea
câinilor fãrã stãpân
este o problemã com-
plexã care presupune
multa implicare,
muncã ºi colaborare
între administraþia
publicã ºi cetãþeni. În
rezolvarea ei am
încercat sã gasim
soluþii care sã
respecte legea ºi sã fie
etice din toate
punctele de vedere. La
Mioveni se
construieºte un adã-
post modern, care va
avea aproximativ
1000 locuri.”

Adãpostul va
desfãºura activitãþi de
vaccinare, deparaz-
itare, sterilizare,

adopþie ºi cazare a
câinilor fãrã stãpân. În
cadrul adãpostului,
animalele vor fi cazate
ºi separate în funcþie
de starea de sãnãtate,
vârstã, sex ºi gradul de
agresivitate. Pentru
aducerea câinilor în
noul adãpost, ºi pentru
îngrijirea ºi supraveg-
herea lor din punct de
vedere medical se vor
ocupa angajaþii servi-
ciului de ecarisaj.

Situaþia câinilor
fãrã stãpân este în
sfârºit reglementatã ºi
în România dupã ce la
sfârºitul anului 2013,
au intrat în vigoare.
normele metodologice
ale legii care regle-
menteazã o serie de
aspecte concrete refer-
itoare la gestionarea
câinilor fãrã stãpan de
cãtre autoritãþile pub-
lice, precum stabilirea
condiþiilor de înfiiþare

ºi funcþionare a ser-
viciilor specializate
pentru gestionarea
cãinilor comunitari
sau a condiþiilor de
revendicare ºi adopþie
a câinilor fãrã stãpan. 

Câinii rasã trebuie
sterilizaþi!!!

Potrivit normelor
metodologice de apli-
care a ordonanþei de
urgenþã privind ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, proprietarii
câinilor de rasã
comunã sunt obligaþi
sã-ºi sterilizeze ani-
malele, pânã cel târziu
în data de 1 ianuarie
2015. 

De asemenea,
eutanasierea câinilor
care nu sunt revendi-
caþi dupã 14 zile lucrã-
toare de la intrarea în
adãpost este opþionalã,
adopþia va fi gratuitã
iar câinii din adãpos-

turi pot fi adoptaþi de
la distanþã începând cu
a opta zi; serviciile
specializate putând
prelungi perioada de
cazare în adãpost dacã
adoptatorii îºi respectã
obligaþiile materiale
(cheltuielile pentru
întreþinerea câinilor,
plãtite în avans pe 30
de zile, cu excepþia
tratamentelor med-
icale, potrivit acestor
norme.

“Sper ca, pânã la
sfârºitul anului 2015,
câinii fãrã stãpan sã
nu mai constituie o
problemã în Mioveni,
iar persoanele care
locuiesc sau
tranziteazã aceastã
zonã administrativã sã
ajute autoritãþile, aºa
cum se întamplã în
marile capitale
europene", ne-a
declarat Nicolae
Tudose.
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Capturarea, trans-
portul ºi adãpostirea
câinilor fãrã stãpân

Serviciile special-
izate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, precum ºi
operatorii serviciilor
specializate pentru
gestionarea câinilor
fãrã stãpân sunt oblig-
aþi sã captureze câinii
în urmãtoarea ordine:

a)câinii care circulã
liber, fãrã însoþitor,
din preajma ºcolilor,
grãdiniþelor, locurilor
de joacã pentru copii,
parcurilor, pieþelor
publice;

b)câinii care circulã
liber, fãrã însoþitor,în
alte locuri publice
decât cele prevãzute la
lit. a);

c)câinii care circulã
liber, fãrã însoþitor, în
zonele periferice ale
localitãþilor.

Informarea popu-
laþiei în vederea
revendicãrii ºi
adopþiei câinilor fãrã
stãpân. Notificarea
deþinãtorilor

Serviciile special-
izate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, respectiv oper-
atorii serviciilor spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân au obligaþia de
a promova adopþia ºi
revendicarea acestora
ºi de a informa con-
stant populaþia cu
privire la programul
de funcþionare a adã-
posturilor publice pen-
tru câinii fãrã stãpân,
asigurând trans-
parenþa.

Proprietarii care
constatã dispariþia
câinelui sau care sunt
anunþaþi de operatorii
serviciilor specializate
pentru gestionarea
câinilor fãrã stãpân cã
animalul se aflã în
custodia lor au oblig-
aþia sã se prezinte la
adãposturile publice,
sã revendice ºi sã
preia câinii pe care îi
deþin, în termen de
maximum 7 zile de la
data anunþului.

Revendicarea ºi
adopþia

Serviciile special-
izate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, respectiv oper-
atorii serviciilor spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân au obligaþia sã
înapoieze câinii reven-
dicaþi imediat dupã
înregistrarea ºi verifi-
carea veridicitãþii
cererii de revendicare,
potrivit programului
de lucru.

Câinii fãrã stãpân
pot fi revendicaþi pe
toatã perioada de
staþionare în adãpos-
turile publice.

În perioada celor 14
zile lucrãtoare de
staþionare a câinelui
fãrã stãpân în adãpos-
tul public, proprietarul
care revendicã are pri-
oritate în faþa per-
soanei care
intenþioneazã sã
adopte acelaºi câine,
chiar ºi în cazul în care
cererea de adopþie este
anterioarã cererii de
revendicare.

Dupã expirarea

primelor 7 zile lucrã-
toare de staþionare a
câinelui în adãpost, în
cazul în care câinele
nerevendicat a fost
deja adoptat, propri-
etarul are dreptul sã
recupereze câinele de
la adoptator dacã
dovedeºte cã a fost în
imposibilitate de a
introduce cererea de
revendicare în primele
7 zile lucrãtoare.

Adopþia câinilor se
face gratuit, pe baza
unei  declaraþiei-anga-
jament Cererile de
adopþie se pot intro-
duce imediat ce
câinele a fost cazat în
adãpostul public, iar
preluarea câinelui de
cãtre adoptator se
poate face începând cu
a 8-a zi lucrãtoare din
momentul cazãrii
câinelui în adãpost,
dacã acesta nu a fost
revendicat.

În cazul în care
câinele adoptat va fi
þinut întrun spaþiu
deschis aflat pe pro-
prietatea privatã,
adoptatorul trebuie sã
facã dovada propri-
etãþii sau posesiei unei
suprafeþe de teren care
sã permitã amplasarea
unor padocuri sau a
unor cuºti, cu
respectarea preveder-
ilor art. 6 alin. (4) ºi
(6) din Normele
metodologice de apli-
care a Legii nr.
205/2004 privind pro-
tecþia animalelor,
aprobate prin Ordinul
p r e º e d i n t e l u i
Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi

pentru Siguranþa
Alimentelor ºi al min-
istrului internelor ºi
reformei administra-
tive nr. 31/523/2008.

În cazul în care
câinele adoptat va fi
adãpostit în locuinþa
adoptatorului, acesta
trebuie sã facã dovada
existenþei unei
suprafeþe locative de
minimum 2,5 metri
pãtraþi pentru fiecare
câine adoptat.

Persoana care
adoptã mai mult de 2
câini din adãposturile
publice ºi îi
adãposteºte într-un
blocul de locuinþe în
care existã asociaþie
de proprietari, aceasta
trebuie sã prezinte la
momentul depunerii
cererii de adopþie
acordul asociaþiei de
proprietari.

(În cazul în care
persoana care adoptã
mai mult de 2 câini
din adãposturile pub-
lice ºi îi adãposteºte
într-un imobil, altul
decât bloc de locuinþe
prevãzut la alin. (1), în
care locuiesc mai
multe persoane, aceas-
ta trebuie sã prezinte
în momentul depunerii
cererii de adopþie ºi
acordul vecinilor.

Asociaþiile ºi fun-
daþiile pentru protecþia
animalelor care deþin
adãposturi, precum ºi
persoanele fizice ºi
juridice cu sediul sau
domiciliul în strãinã-
tate, care
intenþioneazã sã adã-
posteascã animalele
adoptate în afara þãrii,

sunt exceptate de la
obligaþia prezentãrii
acordului vecinilor.

Adopþia la distanþã a
câinilor fãrã stãpân

Începând cu a 8-a zi
de staþionare a câinilor
fãrã stãpân în adãpos-
tul public, aceºtia pot
fi adoptaþi la distanþã
de cãtre persoane fiz-
ice ºi juridice din þarã
ºi din strãinãtate.

Adopþia la distanþã
se realizeazã prin
completarea unei
declaraþii-angajament.

Formularul poate fi
completat ºi semnat ºi
în format electronic,
fãrã a fi necesarã
prezenþa adoptatorilor.

Câinii adoptaþi la
distanþã trebuie identi-
ficaþi, înregistraþi în
Registrul de evidenþã
a câinilor cu stãpân,
deparazitaþi, vaccinaþi,
sterilizaþi ºi relocaþi în
alte cuºti special desti-
nate.

Dupã completarea
formularului de
adopþie la distanþã ºi
identificarea câinilor
adoptaþi prin aceastã
procedurã, serviciile
specializate pentru
gestionarea câinilor
fãrã stãpân, respectiv
operatorii serviciilor
specializate pentru
gestionarea câinilor
fãrã stãpân au oblig-
aþia sã prelungeascã
termenul de adãpostire
a câinilor adoptaþi pe
durata respectãrii de
cãtre adoptator a
obligaþiilor materiale
asumate prin declar-
aþia de adopþie la dis-
tanþã.

NORME METODOLOGICE aplicare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea

programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân
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Operatorii servici-
ilor specializate pentru
gestionarea câinilor
fãrã stãpân sunt oblig-
aþi sã îl anunþe, în ter-
men de douã zile
lucrãtoare, pe adopta-
torul la distanþã în
legãturã cu orice situ-
aþie care intervine în
starea de sãnãtate a
câinelui adoptat.

Persoanele care
adoptã la distanþã
câini fãrã stãpân
suportã toate cheltu-
ielile necesare pentru
menþinerea câinilor în
adãpost. Plata cheltu-
ielilor de întreþinere,
cu excepþia trata-
mentelor medicale, se
face în avans pentru o
perioadã de cel puþin
30 de zile.

Cheltuielile de
întreþinere în adãpos-
turile publice a
câinilor fãrã stãpân
adoptaþi la distanþã
sunt stabilite prin
hotãrâre a consiliului
local.

La stabilirea sumei
prevãzute, se vor lua
în calcul prin deviz
estimativ urmãtoarele
elemente de cost:
hrana uscatã, medica-
mente de uz veterinar,
costuri de personal,
utilitãþi, materiale..

Costurile even-
tualelor tratamente
medicale se aduc la
cunoºtinþã adoptato-
rilor la distanþã de
cãtre operatorii ser-
viciilor specializate
pentru gestionarea
câinilor fãrã stãpân,
înainte ca acestea sã
fie efectuate; decizia
de a trata câinele ºi,
implicit, de a suporta
costurile aferente
tratamentelor med-
icale aparþine adopta-
torului, care trebuie sã
ºi-o exprime în termen

de 24 de ore de la
luarea la cunoºtinþã a
acestora, urmând ca
acestea sã fie achitate
în termen de 5 zile de
la finalizarea trata-
mentelor.

Serviciile special-
izate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, respectiv oper-
atorii serviciilor spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân au obligaþia sã
utilizeze donaþiile
efectuate de per-
soanele care adoptã la
distanþã, numai pentru
întreþinerea ºi, dupã
caz, tratarea câinilor
adoptaþi prin aceastã
procedurã.

Adopþia la distanþã
înceteazã dacã adopta-
torul nu respectã, pen-
tru o perioadã de 14
zile lucrãtoare consec-
utive, obligaþiile asu-
mate prin declaraþia de
adopþie la distanþã sau
dacã acesta nu comu-
nicã decizia de a trata
câinele ºi, implicit, de
a suporta costurile
aferente tratamentelor
medicale în termenul
prevãzut la alin. 

Numãrul câinilor
adoptaþi la distanþã
de o persoanã nu este
limitat!!!

Serviciile special-
izate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, respectiv oper-
atorii serviciilor spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân au obligaþia sã
dea curs cererilor de
adopþie la distanþã în
limita capacitãþii de
adãpostire.

Pânã la ridicarea
tuturor câinilor de pe
teritoriul unitãþii
administrativ-teritori-
ale, numãrul celor
adoptaþi la distanþã nu

poate ocupa mai mult
de o treime din
locurile disponibile în
adãposturi.

Pe perioada
staþionãrii în adãpos-
turile publice, câinii
fãrã stãpân adoptaþi la
distanþã pot fi preluaþi
oricând de cãtre adop-
tatori sau pot fi adop-
taþi în condiþiile pre-
vãzute la art. 22, cu
acordul adoptatorului
la distanþã.

Serviciile special-
izate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, respectiv oper-
atorii serviciilor spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân pot prelungi
cazarea peste perioada
de 14 zile lucrãtoare
pentru câinii care nu
au fost revendicaþi,
adoptaþi sau adoptaþi
la distanþã, dacã existã
spaþii suficiente de
cazare ºi resurse
financiare pentru
întreþinerea lor.

Prelungirea ter-
menului de cazare a
animalelor se face
printr-o decizie a
împuternicitului pri-
marului, pentru fiecare
câine în parte.

Examinarea
medicalã a câinilor

Câinii fãrã stãpân
cu semne clinice de
boalã sunt înregistraþi
ºi examinaþi medical
cu prioritate la sosirea
în adãpost. Evaluarea
stãrii de sãnãtate a
câinilor fãrã stãpân
cazaþi în adãposturi se
face periodic, de câte
ori este necesar.

Medicul veterinar
de liberã practicã,
organizat în condiþiile
legii, evalueazã starea
generalã de sãnãtate a
câinilor cazaþi în adã-

posturi.
Documentele care

dovedesc efectuarea
examenelor medicale,
precum ºi rezultatele
respectivelor examene
sunt arhivate împre-
unã cu fiºa de obser-
vaþie a câinelui fãrã
stãpân ºi pãstrate pen-
tru o perioadã de min-
imum 3 ani.

Câinii bolnavi
incurabil sunt
eutanasiaþi în termen
de 48 de ore de la sta-
bilirea diagnosticului,
dacã nu sunt adoptaþi
în aceastã perioadã.

Eutanasierea
câinilor fãrã stãpân
ºi neutralizarea
cadavrelor

Câinii diagnosti-
caþi cu boli incurabile
în urma examenului
medical efectuat pot fi
eutanasiaþi în condiþi-
ile prevãzute de anexa
nr. 3 la ordonanþa de
urgenþã.

În cazul în care ani-
malul diagnosticat cu
o boalã incurabilã este
identificat, acesta
poate fi eutanasiat
numai cu permisiunea
proprietarului.

Este interzisã
eutanasierea câinilor
fãrã stãpân care nu
suferã de boli incur-
abile înainte de expi-
rarea termenului de 14
zile lucrãtoare de la
cazarea câinelui în
adãpost.

Decizia de
eutanasiere a câinilor
care nu au fost reven-
dicaþi, adoptaþi, adop-
taþi la distanþã sau
menþinuþi în adãpos-
turi, dupã expirarea
termenului de 14 zile
lucrãtoare de la
cazarea acestora, va fi
emisã prin com-
pletarea de cãtre

împuternicitul pri-
marului a unui formu-
lar special.

Împuternicitul pri-
marului emite decizii
de eutanasiere exclu-
siv pentru câinii fãrã
stãpân din adãpos-
turile publice adminis-
trate de serviciile spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, respectiv de
operatorii serviciilor
specializate pentru
gestionarea câinilor
fãrã stãpân.

E u t a n a s i e r e a
câinilor este efectuatã
numai de cãtre medicii
veterinari de liberã
practicã, organizaþi în
condiþiile legii, cu
respectarea preveder-
ilor lit. B pct. 6 din
anexa nr. 1 la ordo-
nanþa de urgenþã, care
au contractat servicii
veterinare pentru
activitãþile specifice
prevãzute de prezen-
tele norme metodolog-
ice, potrivit preveder-
ilor legale.

Cadavrele câinilor
eutanasiaþi, morþi în
adãpost din alte cauze
sau colectate de pe
strãzi vor fi trans-
portate ºi eliminate cu
respectarea strictã a
p r e v e d e r i l o r
Regulamentului (CE)
nr. 1.069/2009 al
P a r l a m e n t u l u i
European ºi al
Consiliului din 21
octombrie 2009 de
stabilire a unor norme
sanitare privind sub-
produsele de origine
animalã ºi produsele
derivate care nu sunt
destinate consumului
uman ºi de abrogare a
Regulamentului (CE)
nr. 1.774/2002
(Regulament privind
subprodusele de orig-
ine animalã) ºi ale 
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Ordinului preºedin-
telui Autoritãþii
Naþionale Sanitare
Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor
nr. 80/2005 pentru
aprobarea Normei san-
itare veterinare ºi pen-
tru siguranþa ali-
mentelor privind sta-
bilirea documentelor
ºi evidenþelor vet-
erinare necesare în
cadrul activitãþii de
neutralizare a
deºeurilor de origine
animalã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile
ulterioare.

Sterilizarea ºi vac-
cinarea câinilor.
Menþinerea igienei
de cãtre deþinãtori

Persoanele fizice
sau juridice, asociaþi-
ile ºi fundaþiile pentru
protecþia animalelor
care deþin câini de rasã
comunã sau metiºi ai
acestora pe teritoriul
þãrii au obligaþia sã îi
sterilizeze pânã cel
târziu la data de 1 ian-
uarie 2015.

( 2 ) D e þ i n ã t o r i i
câinilor de rasã
comunã sau metiºilor
fãtaþi dupã data de 1
ianuarie 2015 au

obligaþia sã sterilizeze
puii astfel:

a)femelele la vârsta
de 4-6 luni;

b)masculii la vârsta
de 6-8 luni.

(3) Câinii fãrã
stãpân care nu aparþin
rasei comune nu vor fi
sterilizaþi în situaþia în
care sunt revendicaþi
sau adoptaþi.

(4) Serviciile spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân, respectiv oper-
atorii serviciilor spe-
cializate pentru ges-
tionarea câinilor fãrã
stãpân au obligaþia sã
sterilizeze câinii de
rasã comunã sau
metiºii acestora reven-
dicaþi, adoptaþi sau
menþinuþi în adãpost,
precum ºi femelele
gestante.

( 5 ) S t e r i l i z a r e a
femelelor gestante, a
femelelor revendicate,
adoptate sau
menþinute în adãpost
se realizeazã cu priori-
tate.

( 6 ) S t e r i l i z a r e a
câinilor fãrã stãpân de
rasã comunã sau a
metiºilor acestora
revendicaþi, adoptaþi
sau menþinuþi în adã-

posturi publice se real-
izeazã în mod obliga-
toriu; sterilizarea se va
realiza prin orhidec-
tomie pentru masculi
ºi ovariohisterectomie
pentru femele.

(7) Prin excepþie de
la prevederile alin. (6),
sterilizarea se poate
realiza ºi chimic cu
produse omologate în
Uniunea Europeanã.

(8) Deþinãtorii de
femele nesterilizate au
obligaþia de a declara
gestaþiile, fãtãrile, pre-
cum ºi numãrul de pui
fãtaþi oricãrui medic
veterinar de liberã
practicã, organizat în
condiþiile legii, sau
medicului veterinar de
liberã practicã împut-
ernicit în conformitate
cu prevederile art. 15
alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr.
42/2004 privind orga-
nizarea activitãþii sani-
tar-veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor,
aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin
Legea nr. 215/2004,
cu modificãrile ºi
completãrile ulte-
rioare.

(9)Declararea ges-
taþiilor se face imediat

ce acestea au fost
sesizate de deþinãtor,
iar declararea fãtãrilor
ºi a numãrului de pui
fãtaþi se face în maxi-
mum 10 zile de la
fãtare.

(10) Medicii veteri-
nari de liberã practicã,
organizaþi în condiþiile
legii, sau, dupã caz,
medicii veterinari de
liberã practicã împut-
erniciþi în conformi-
tate cu prevederile art.
15 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului
nr. 42/2004, cu modi-
ficãrile ºi completãrile
ulterioare, care
primesc declaraþiile
prevãzute la alin. (8)
înregistreazã datele ºi
le introduc în
Registrul de evidenþã a
câinilor cu stãpân.

Efectuarea operaþi-
unii de sterilizare este
consemnatã în car-
netele de sãnãtate ale
câinilor ºi în Registrul
de evidenþã a câinilor
cu stãpân de cãtre
medicii veterinari de
liberã practicã, organi-
zaþi în condiþiile legii.

Consiliile locale
pot subvenþiona total
sau parþial sterilizarea
câinilor cu stãpân ce

aparþin rasei comune
sau a metiºilor acesto-
ra aflaþi pe raza
unitãþii administrativ-
teritoriale, prin conce-
sionarea, în condiþiile
prevãzute la art. 8, a
operaþiunilor de ster-
ilizare cãtre unul sau
mai mulþi medici vet-
erinari de liberã prac-
ticã, organizaþi în
condiþiile legii.

Deþinãtorii de câini
de rasã comunã sau
metiºi ai acestora care
doresc sã beneficieze
de subvenþionarea
sterilizãrii câinilor pe
care îi deþin depun o
solicitare în acest sens
la consiliile locale.

Consiliile locale
transmit persoanelor
care au fãcut solic-
itarea potrivit alin. (2)
adresa cabinetelor
medicale veterinare de
liberã practicã cãtre
care s-a fãcut conce-
sionarea sterilizãrilor
împreunã cu un bon de
ordine cu numele ºi
adresa deþinãtorului
câinelui, care va fi
parafat ºi semnat de
medicul veterinar
dupã efectuarea oper-
aþiei de sterilizare.

Începând cu data de 31
decembrie 2013, în
spatele Casei de Culturã
a Sindicatelor Dacia
Mioveni, funcþioneazã o
toaletã subteranã la care
vor avea acces ºi per-

soanele cu dizabilitãþi
locomotorii printr-un
ascensor special.

Din 6 ianuarie 2014,
programul de
funcþionare al acesteia,
este: L- D: 07.30 - 20.00

Grup sanitar modern în centrul civic
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Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara Consum mc

1. 38/a/117 173
2. A1/A/39 173
3. A1/b/39 169
4. A10/a/32 137
5. A10/b/32 166
6. A10/c/32 177
7. A10/d/32 128
8. A11/a/32 191
9. A11/B/32 145
10. A11/c/32 122
11. A12/A/34 146
12. A12/B/34 176
13. A12/c/34 160
14. A13/a/34 82
15. A13/B/34 189
16. A13/c/34 105
17. A13/d/34 133
18. A14/a/34 135
19. A14/b/34 74
20. A14/c/34 180
21. A15/B/142 136
22. A17/A/40 138
23. A17/B/40 68
24. A17/c/40 142
25. A17/d/40 67
26. A19/A/40 174
27. A19/B/40 146
28. A19/c/40 126
29. A2/A/48 131
30. A2/b/48 56
31. A2/c/48 151
32. A2/D/48 95
33. A2/E/48 123
34. A2/f/48 127
35. A20/A/40 129
36. A20/B/40 236
37. A20/C/40 118
38. A20A/A/31 161
39. A20A/b/31 118
40. A21/A/60 130
41. A21/b/60 148
42. A21/c/60 184
43. A22/A/31 176
44. A22/b/31 171
45. A22/C/31 152
46. A23A/a/148 78
47. A23B/a/148 16
48. A23C/A/148 110
49. A24/A/75 161
50. A25/a/28 179
51. A25/B/28 146
52. A25/C/28 163
53. A26/a/158 179
54. A30/B/86 207
55. A32/a/60 150
56. A34/A/85 213
57. A3I/A/1 247

58. A3I/b/91 161
59. A3I/C/1 100
60. A3II/A/48 201
61. A3II/b/48 172
62. A3II/C/48 138
63. A4/a/38 189
64. A4/B/38 129
65. A4/c/38 194
66. A4/D/38 166
67. A5/a/48 167
68. A6/A/38 146
69. A7/A/63 201
70. A8/A/131 182
71. A8/b/131 144
72. A8/C/131 162
73. A8bis/A/173 158
74. A8bis/b/173 110
75. A8bis/c/173 156
76. A9/A/32 139
77. A9/b/32 139
78. B4/a/1 126
79. B4/B/1 159
80. B5/A/1 103
81. B5/B/1 107
82. B6/a/2 202
83. B6/B/2 143
84. B6/C/2 147
85. B6/D/2 151
86. C3I/B/51 74
87. C3I/C/51 70
88. C3I/D/51 57
89. C3I/E/51 25
90. C3I/F/51 72
91. C3II/A/134 155
92. C3II/B/134 200
93. C3II/C/134 147
94. C3II/d/134 160
95. C4/A/2 88
96. C4/b/2 105
97. E1/A/7 48
98. E1/B/7 119
99. E1/C/7 75
100. E1/D/7 78
101. E1/E/7 92
102. E1/F/7 112
103. E1/G/7 107
104. E1/H/7 108
105. E1/I/7 88
106. E10/A/132 173
107. E10/B/132 201
108. E10/C/132 151
109. E10/D/132 175
110. E2/A/9 124
111. E2/B/9 46
112. E3/A/6 89
113. E3/B/6 93
114. E3/C/6 113

115. E3/D/6 74
116. E4/a/6 190
117. E4/B/6 37
118. E5/A/ 113
119. E5/B/ 90
120. E6/A/44 141
121. E6/B/44 92
122. E6/C/44 113
123. E6/D/44 83
124. F1/A/118 135
125. F1/B/118 147
126. F1/C/118 125
127. F1/D/118 135
128. F1/E/118 66
129. F10/A/45 184
130. F11/A/45 155
131. F12/A/45 240
132. F2/G/3 105
133. F2/H/3 157
134. F3/A/141 95
135. F3/B/141 140
136. F3/C/141 146
137. F5A/A/67 127
138. F5A/b/67 138
139. F5C/A/45 271
140. F6/a/5 162
141. F6/B/5 42
142. F6B/A/45 167
143. F7II/A/45 176
144. F8/A/5 104
145. F8/B/5 164
146. F8A/A/45 157
147. F9/A/3 112
148. F9/B/3 144
149. F9/C/3 156
150. F9II/A/45 180
151. G1/4/4 160
152. G1/5/4 132
153. G1/C/4 4
154. G1/D/4 91
155. G1/E/4 137
156. G2/A/4 202
157. G2/B/4 104
158. G2/C/4 130
159. G3/A/186 94
160. G3/B/186 85
161. G3/C/71 122
162. G3/D/71 44
163. G3/E/71 44
164. G3/G/4 118
165. G3/H/4 217
166. G3A/A/4 13
167. G3A/B/4 76
168. H1/a/170 181
169. H10/A/39 186
170. H14/a/31 145
171. H15/A/60 173

Situaþia consumului de apã la Asociaþiile de
locatari/proprietari  în luna DECEMBRIE 2013
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Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara Consum mc

172. H16/a/60 140
173. H17/a/28 147
174. H2/a/171 185
175. H20/A/24 139
176. H20A/A/24 151
177. H21/A/24 121
178. H22/A/24 164
179. H23/A/24 163
180. H24/A/24 156
181. H25/A/24 148
182. H26/A/25 158
183. H27/A/25 59
184. H28/A/25 175
185. H29/A/25 158
186. H3/a/AS dacia 205
187. H30/A/76 158
188. H31/a/156 76
189. H34/A/78 214
190. H36/A/56 114
191. H36/B/56 44
192. H36A/A/56 131
193. H37/A/56 33
194. H38/B/56 187
195. H39/A/56 160
196. H4/a/Teiului 160
197. H5/A/LOGAN 181
198. H6/A/39 192
199. H7/a/39 161
200. H8/a/39 155
201. H9/A/39 193
202. I2/A/36A 134
203. I2/B/36 104
204. I2/C/36 140
205. I2C/D/36a 12
206. I2D/A/36a 44
207. I2D/b/36A 29
208. I2E/A/36a 59
209. I2E/b/36 96
210. I3/a/36 63
211. I3/B/36 176
212. I3/c/36 149
213. I4/A/13 238
214. I4/B/13 215
215. I5/a/13 117
216. I5/b/13 161
217. I5/c/13 145
218. L1/A/115 187
219. L1/b/115 175
220. L10/a/23 114
221. L10/b/23 120
222. L10/C/23 131
223. L2/A/65 220
224. L2/B/65 114
225. L2/C/65 130
226. L2/D/65 159
227. L3/A/15 145
228. L3/B/15 74
229. L3/C/15 117
230. L3/D/15 85
231. L5/A/113 59
232. L5/B/15 185
233. L5/C/15 182
234. L5/D/15 138

235. L5/E/15 96
236. L6/B/26 110
237. L7/A/23 150
238. L7/B/23 84
239. L7/C/23 145
240. L7/D/23 71
241. L8/A/26 134
242. L8/B/26 67
243. L8/C/26 92
244. L8/D/26 137
245. L9/A/26 113
246. L9/B/26 43
247. M1/A/18 180
248. M1/B/18 165
249. M1/C/18 54
250. M19/A/54 8
251. M20/A/54 53
252. M20/B/54 129
253. M20/C/54 105
254. M21/A/124 37
255. M21/B/124 23
256. M2A/A/98 189
257. M2A/B/125 104
258. M2B/A/29 41
259. M2B/B/29 71
260. M2C/B/29 70
261. M4/A/149 42
262. M4/B/149 154
263. M4/C/149 169
264. M4/D/154 132
265. M4/E/149 139
266. M4/F/149 23
267. M6/C/10 54
268. M7/A/116 116
269. M7/B/11 149
270. M7/C/11 175
271. M7/D/11 181
272. M7A/A/14 176
273. M7A/B/14 139
274. M8/A/62 183
275. M8/B/62 225
276. M8/C/62 245
277. M8/d/62 197
278. M8A/A/14 124
279. M8A/B/14 66
280. M8A/C/14 111
281. M8A/D/14 144
282. M9/A/96 124
283. M9/B/96 159
284. M9/C/96 87
285. N1/b/163 158
286. N1/C/163 131
287. N1A/a/41 140
288. N1A/B/41 177
289. N1B/a/12 144
290. N1C/a/12 143
291. N2/a/12 124
292. N2/b/12 138
293. N2/C/12 106
294. N2/D/12 127
295. N3/A/97 98
296. N3/B/97 112
297. N3/c/97 18

298. N3/d/97 115
299. N4/a/61 26
300. N4/b/61 15
301. N4/d/61 116
302. N6/A/16 186
303. N6/B/16 172
304. P1/A/5 90
305. P1/B/5 24
306. P1/C/5 97
307. P1/D/5 140
308. P1/E/5 5
309. P11/A/139 153
310. P11/B/139 149
311. P12/B/19 15
312. P13/A/22 226
313. P13/B/22 133
314. P13/C/22 156
315. P14/A/114 193
316. P17/A/22 120
317. P17/B/22 95
318. P17/C/22 173
319. P17/D/22 129
320. P18/A/57 84
321. P18/B/57 77
322. P18/c/57 92
323. P19/a/20 186
324. P19/B/20 171
325. P19/C/20 71
326. P19/D/20 147
327. P20/A/20 158
328. P20/b/20 99
329. P20/C/20 99
330. P20/d/20 182
331. P21/a/80 114
332. P21/b/80 82
333. P21A/A/104 34
334. P21A/B/50 73
335. P21G/A/50 119
336. P22/c/155 130
337. P2A/A/43 122
338. P2B/A/43 47
339. P2C/A/83 124
340. P3A/A/92 53
341. P3A/B/147 114
342. P3B/A/53 129
343. P3C/A/138 143
344. P3D/A/94 150
345. P4/A/33 113
346. P4/B/33 56
347. P4/C/33 12
348. P4/D/33 134
349. P4/E/33 82
350. P5/A/102 139
351. P5/B/102 229
352. P6/A/33 139
353. P6/b/33 141
354. P7/A/162 132
355. P7/B/162 37
356. P7/C/160 114
357. P8/A/70 129
358. P8/B/70 35
359. P8/C/70 100
360. P8/D/70 137
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361. P9/a/159 90
362. P9/b/159 42
363. P9/c/159 83
364. R1/A/81 143
365. R2/A/81 165
366. R3/A/81 84
367. R4/A/58 153
368. R5/A/58 138
369. R5/B/58 106
370. R6/A/58 180
371. R7/A/58 69
372. R7/b/58 98
373. R8/a/59 3
374. R9/A/ 273
375. S2/c/77 146
376. S2/D/137 117
377. S2G/a/47 113
378. S3/C/145 74
379. S3/D/74 42
380. T10/A/152 133
381. T10/B/121 74
382. T10/C/121 191
383. T11/A/55 90
384. T11/B/55 64
385. T12/A/55 152
386. T12/B/55 90
387. T12/C/55 161
388. T13/A/55 127

389. T13/B/55 83
390. T2/A/99 187
391. T2/B/99 116
392. T2A/A/101 133
393. T2A/B/101 106
394. T3/A/35 103
395. T3/B/73 236
396. T3A/a/35 209
397. T3A/B/35 96
398. T3A/D/35 105
399. T4/a/17 104
400. T4/B/17 64
401. T5/a/25 160
402. T5/B/66 137
403. T5/C/66 100
404. T5/D/66 120
405. T6/A/167 161
406. T6/C/17 38
407. T6/D/112 127
408. T7/A/47 106
409. T7/B/47 32
410. T7/C/47 42
411. T7/d/47 124
412. T8A/a/47 161
413. T8B/A/47 91
414. T8C/A/47 143
415. T9/A/55 177
416. T9/B/55 123

417. U4/A/59 70
418. U5/A/59 1
419. U6/A/59 10
420. U6/B/59 27
421. U6/C/59 9
422. V1/b/128 140
423. V1/c/122 135
424. V1/d/126 146
425. V1/e/146 71
426. V1/f/13 180
427. V2A/a/41 80
428. V2A/b/41 82
429. V2A/c/41 134
430. V2B/a/42 29
431. V2B/b/42 134
432. V2B/c/174 152
433. V2B/d/42 15
434. V2B/f/42 42
435. V2C/c/42 37
436. V2D/A/30 98
437. V2D/B/175 167
438. V2D/C/30 149
439. V2D/D/30 110
440. V2D/E/30 146
441. V2E/A/103 103
442. V2E/B/103 56
443. V2E/C/103 68
444. V3/B/33 134

Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara Consum mc
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DEªI ZÃPADA A CREAT PROBLEME ªI AUTORITÃÞILOR DIN MIOVENI

NU S-AU ÎNREGISTRAT BLOCAJE
RUTIERE SAU INCIDENTE

Pe strãzile din Mioveni, s-
a acþionat cu utilaje încã de
vineri, începând cu ora
20.00. Primele scoase pe
arterele de circulaþie ale
oraºului au fost sãrãriþele. S-
a intervinit cu pluguri ºi
freze. 

Pe strãzile Mioveniului
traficul auto se desfãºoarã în
condiþii de iarnã. Din feri-
cire, la Mioveni nu au apãrut
blocaje ºi nu s-au înregistrat
evenimente rutiere cauzate
de condiþiile meteorologice
nefavorabile.

200 de angajaþi
angrenaþi pentru
deszãpezire

Procedura de deszãpezire
a fost asiguratã de cãtre cei
doi operatori din Mioveni,
S.C. Servicii Edilitare pen-
tru Comunitate Mioveni,

respectiv S.C. Construcþii
Reparaþii Mioveni SRL,
numãrul de angajaþi impli-
caþi fiind de aproximativ
200. 

Autoritãþile locale din
Mioveni au apelat ºi la forþa
de muncã a Penitenciarului
din localitate pentru
curãþarea strãzilor ºi trotu-
arelor din oraº de zãpadã. 

La Mioveni ºi deþinuþii
au ieºit la deszãpezire

În total, au fost mobilizate
50 de persoane private de
libertate. Acþiunea are loc ca
urmare a cãderilor de zãpadã
din ultima perioadã, iar par-
ticipanþii s-au înscris volun-
tar sã ofere o mânã de ajutor
comunitãþii.

Voluntarii sunt persoane
condamnate care executã
pedepse privative de liber-

tate în regim deschis, iar
acest exerciþiu de solidaritate
cu comunitatea în faþa pro-
blemelor apãrute le demon-
streazã apartenenþa la so-
cietatea pe care vremelnic au
pãrãsit-o. 

Cei 50 de deþinuþi vor fi la
dipoziþia autoritãþilor locale
pânã la 1 februarie. 

S.C. Servicii Edilitare
pentru Comunitate
Mioveni rãspunde de strãzile
mici, parcãri, trotuare cu o
lungime totalã de aproxima-
tiv 61 de kilometri. 

Despre planul de
deszãpezire directorul
Nicolae Tudose ne-a spus cã:
"oraºul a fost sectorizat în
patru zone, iar  salariaþii SC
Servicii Edilitare pentru
Comunitate acþioneazã pen-

tru asigurarea unei circulaþii
normale a autovehiculelor ºi
a pietonilor".

S.C. Construcþii
Reparaþii Mioveni SRL are
în grijã deszãpezirea pe
arterele importante, precum
ºi a strãzilor ºi drumurilor
orãºeneºti. Societatea dis-
pune de 18 utilaje (tractoare,
buldoexcavatoare, autobas-
culante, autoutilitare,
camionete, camioane
echipate cu lame, º.a.)

Dupã cum ne-a informat
directorul Bogdan Udroiu,
"pentru buna funcþionare a
traficului, echipele au fost
repartizate pe trei trasee,
aºa încât sã intervenim la
orice orã din zi ºi noapte
pentru deblocarea circu-
laþiei".
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TAXE ªI IMPOZITE: 
ÎN ATENÞIA 
CONTRIBUABILILOR 
DIN ORAªUL MIOVENI 

Contribuabilii - persoanele
fizice - care au debite din amenzi
contravenþionale neachitate sunt
rugate sã se prezinte la Biroul
Impozite ºi Taxe din cadrul
Primãriei Oraºului Mioveni  în
vederea soluþionarii situaþiei fis-
cale. Dacã debitele din amenzi
sunt achitate la alte organe fis-
cale, solicitãm dovada plãþii.

S-a început executarea silitã
Menþionam cã s-a început

executarea silitã (emiterea de
somaþii), urmând ca în funcþie de
receptivitatea dumneavoastrã sã
se continue cadrul legal prin
popririi pe veniturile salariale/
conturile bancare - conform art.
149 - alin. 5 din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003 privind

Codul de procedurã fiscalã,
republicat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi
sechestru pe bunurile mobile
ºi imobile - conform art. 151 si
art. 154 din Ordonanþa

Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedurã
fiscalã, republicat, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulte-
rioare - pentru debitorii
restanþi. 

Autentificarea fãrã
parolã permite celor
interesaþi achitarea atât a
obligaþiilor de platã cât
ºi a altor taxe cãtre buge-
tul instituþiilor prin
acceptarea la plata
online a cardurilor ban-
care Visa, Visa Electron,
Mastercard, Maestro
emise de orice bancã.

Dacã contribuabilul
se autentificã fãrã parolã
trebuie sã cunoascã doar

valoarea totalã a
impozitelor ºi taxelor
datorate. În aceastã situ-
aþie persoana va  putea
efectua plata totalã fãrã
însã sã vizualizeze
detaliile ºi fãrã sã benefi-
cieze de alte facilitãþi.

C o n t r i b u a b i l i i
interesaþi sã efectueze
plata online, trebuie sã
solicite  biroului
Impozite ºi Taxe,
sumarul de platã privind

obligaþiile fiscale,
datorate bugetului local.

De asemnea, pot
suna la telefonul
0348.411.737 în inter-
valul 08.00 -16.00, pen-
tru a cere detalii cu
privire la sumele
datorate, sau pot aºtepta
la domiciliu primirea
deciziilor de impunere
privind stabilirea
impozitelor ºi taxelor
locale pentru anul în

curs, pânã cel târziu în
luna februarie, urmând
ca ulterior sã poatã efec-
tua plata acestora.

Primarul oraºului
Mioveni, Ion Georgescu,
a spus cã se aºteaptã ca
un numãr mare de con-
tribuabili sã îºi achite
taxele ºi impozitele în
prima parte a anului,
beneficiind astfel ºi de
reducerile oferite:

“Fac apel cãtre po-

pulaþia oraºului Mioveni
sã plãteascã taxele ºi
impozitele locale în
primele trei luni ale anu-
lui pentru a putea bene-
ficia de reducerea de
10%, cu precizarea cã
pentru taxa de salu-
brizare Codul Fiscal nu
permite acordarea de
reduceri”, ne-a declarat
edilul.

Taxe ºi Impozite on-line la Primãria Mioveni

C o n d u c e r e a
Primãriei oraºului
Mioveni vine în spri-
jinul cetãþenilor pentru
ca aceºtia sã poatã ben-
eficia de bonificaþia de
10%, daca îºi vor achi-
ta taxele ºi impozitele
pânã la 31 martie 2014. 

Astfel, în urmã-
toarele zile, cetãþenii
vor primi la domiciliu
prin angajaþii
Consiliului Local, cele
19.334 decizii de
impunere. 

Noutatea o reprez-
intã faptul cã, începând
cu luna ianuarie 2014,
la Primãria Mioveni a

fost implementat ºi
modul de platã online. 

Plata on-line se
poate face la adresa
w w w . p r i m a r i -
amioveni.ro sau la
a d r e s a
www.ghiseul.ro, secþi-
unea Primãriei
oraºului Mioveni, uti-
lizând secþiunea
”Plata fãrã autentifi-
care”.

Autentificarea fãrã
parolã permite celor
interesaþi achitarea atât
a obligaþiilor de platã
cât ºi a altor taxe cãtre
Primãria Mioveni prin
acceptarea la plata

online a cardurilor ban-
care Visa, Visa
Electron, Mastercard,
Maestro emise de orice
bancã. 

Dacã contribuabilul
se autentificã fãrã
parolã trebuie sã
cunoascã doar valoarea
totalã a impozitelor ºi
taxelor datorate. În
aceastã situaþie per-
soana va putea efectua
plata totalã. 

De asemenea, în
intervalul 08.00-16.00,
pot suna la telefonul
0348.411.737, pentru a
cere detalii cu privire
la sumele datorate,

plata online sau orice
informaþii legate de
impozite ºi taxe. 

Important!! 
Pentru persoanele

care au debite restante
provenind din
impozite ºi taxe locale,
amenzi contra-
venþionale ºi taxa de
salubrizare se vor con-
tinua mãsurile de exe-
cutare silitã pânã la
recuperarea debitelor. 

Acestea constau în
popriri pe conturi ban-
care, salarii, pensii ºi
instituiri de sechestre
pe bunurile mobile sau
imobile pe care le
deþin în proprietate.

ANGAJAÞII
PRIMÃRIEI

MIOVENI AU EMIS
DECIZIILE DE

IMPUNERE 
PENTRU CA

CETÃÞENII SÃ-ªI
PLÃTESCA

IMPOZITELE ªI SÃ
BENEFICIEZE DE

BONIFICAÞII!! 
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TELEFOANE UTILE MIOVENI

112 - Numãr unic de URGENÞE
(Poliþie, Pompieri, Salvarea, Situaþii de Urgenþã)

_____________________________________
Primãria oraºului Mioveni

Tel: 0348-455.444, 0348-450.000, Fax: 0248.260.500
Ofiþerul de serviciu: 0348/445.999, 0730.444.784 

(NON-STOP)
_____________________________________

Inspectoratul de Poliþie Judeþean Argeº
Poliþia Naþionalã a oraºului Mioveni

0248-261.499
_____________________________________

Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenþã a Populaþie

0348-455.000
_____________________________________

Poliþia Localã Mioveni
0348-445.855

_____________________________________
Serviciul Voluntar pentru Situaþii de 

Urgenþã-Primãria Mioveni
0348-731.860

_____________________________________
Spitalul “SF. Spiridon”

0248-262.165
_____________________________________

S.C. Servicii Edilitare pentru 
Comunitate Mioveni SRL

0348-445.885, 0348.445.886,
dispecerat NON-STOP 0348-457.102, 0736. 202.067

_____________________________________
SC Construcþii-Reparaþii Mioveni SRL

0248-262.198, 0730 330 941
_____________________________________

Centrul Cultural Mioveni
0348-445.856

_____________________________________
Casa de Cultura a Sindicatelor "Dacia" Mioveni

0248 -262 350
_____________________________________

Biblioteca Orãºeneascã Mioveni
0348-457.678

Clubul Sportiv Mioveni
0248-291.007

_____________________________________
Clubul Sportiv "Dacia" Mioveni 2012

0348.405.003
_____________________________________

Clubul Sportiv Darts Mioveni
0723 529 850

_____________________________________
Clubul Copiilor Mioveni

0248 260 072
_____________________________________

Oficiul Poºtal Mioveni
0248 -262.083

_____________________________________
ªcoala gen. „George Topârceanu” Mioveni

0248-260.427
_____________________________________

ªcoala gen. „Liviu Rebreanu” Mioveni
0248-262.146

_____________________________________
ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Mioveni, Cartier Colibaºi

0 248- 263.005
_____________________________________

ªcoala gen. „Marin Sorescu”
Mioveni, Cartier Racoviþa

0248-263.284
_____________________________________
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”Mioveni

0248-260.123
_____________________________________

Liceul Tehnologic Construcþii de Maºini Colibaºi
0248-263.340

_____________________________________
Grãdiniþa nr.12 Mioveni

0348-455.116
_____________________________________

Grãdiniþa nr.1 Mioveni
0248-260.911

_____________________________________
Grãdiniþa nr. 2 Mioveni

0248-260.910.
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Ministerul Agriculturii vrea
sã-i ajute pe producãtorii de
lapte sã-ºi cumpere dotãrile
impuse prin lege de la
începutul acestui an.

Structurile asociative ale
micilor fermieri vor putea
solicita ajutoare de la stat pen-
tru achiziþionarea de tancuri de
racire în perioada 1 februarie -
15 aprilie 2014.

Astfel, asociaþiile vor putea
primi un ajutor de minimis în
valoare de 5.000 de euro pen-
tru achiziþionarea de tancuri
pentru rãcirea laptelui, cu o
capacitate de maxim 1.000 de
litri.

Beneficiarii acestui ajutor de
minims pot fi crescãtorii de
vaci care deþin pânã la cinci
vaci de lapte ºi sunt organizaþi
într-o singurã formã asociativã
la nivel de comunã, respectiv
în asociaþii ale crescãtorilor de
animale cu minim trei membri
înscriºi.

Obligaþiile a beneficiarilor:
sã menþinã numãrul de

vaci de lapte deþinute la data
acordãrii sprijinului financiar;

sã asigure încheierea de
contracte de livrare a laptelui
pentru procesare, pe o perioadã
de 2 ani, începând cu anul în
care sprijinul financiar a fost
acordat.

Informaþii suplimentare la
0248.219.168 - interior 104.

Oraºul Mioveni prin
Centrul Cultural a intrat în
Cartea Recordurilor pentru
„Cea mai mare lingurã de
lemn din lume“. La
începutul acestei luni,
Centrul Cultural Mioveni a
primit din partea organizaþiei
ce admi istreazã

celebra Guiness World
Records Book, respectiv
Cartea Recordurilor, confir-

marea cã lingura de lemn
sculptatã de meºterul popu-
lar la Mioveni este cea mai
mare din lume, ceea ce dã
dreptul Centrului Cultural sã
fie înregistrat ca deþinãtor al
recordului mondial.

Lingura mãsoarã 17,79 m
lungime ºi 1,50m în cel mai
lat punct (lungimea cãuºului
cu braþe) ºi a fost realizatã în
14 zile de cãtre meºterul

popular Ion Rodoº ºi fiul
acestuia Gheorghe Rodoº,
fiind o adevãratã operã de
artã, ornatã cu motive popu-
lare tradiþionale ºi cu sigla
oraºului Mioveni. Meºterul
Ion Rodoº nu ºi-a propus
numai sã realizeze cea mai
mare lingurã de lemn din
lume ci ºi pe cea mai fru-
moasã.

CEA MAI MARE LINGURÃ
DE LEMN DIN LUME 
ESTE LA MIOVENI!!!


