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Din activitatea Viceprimarului
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Este perioada optimã pentru dera-
tizare, aºa cã SC SEDC Mioveni
SRL începe o amplã acþiune de dera-
tizare ºi dezinsecþie în oraº În
acest proces vor fi incluse instituþii
publice, spaþii verzi precum ºi sub-
solurile blocurilor de la asociaþiile de
locatari În cazul subsolurilor de
bloc, cheltuielile vor fi supotate de
cãtre asociaþie, aceºtia putând alege
fie serviciile SC SEDC Mioveni fie
o altã firmã privatã SC SEDC va
percepe o taxã de aproximativ 12 lei
pe apartament, acþiunea urmând a se
face cu personal calificat 
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SUPUNEM DEZBATERII PUBLICE

IMPOZITELE  ªI TAXELE  PENTRU 2012
În perioada urmãtoare,
Consiliul Local Mioveni va
decide asupra valorii
impozitelor ºi taxelor locale
pentru anul 2012. Biroul de
Impozite ºi Taxe al
Primãriei a elaborat un
proiect de hotãrâre pentru a
fi înaintat CLM. Totodatã,
spre o mai bunã informare
dar ºi pentru consultare pub-
licului, propunerea va fi
postatã ºi pe situl instituþiei:
www.primariamioveni.ro.
Iatã cum aratã proiectul de
hotãrâre înaintat spre apro-
bare Consiliului Local
Mioveni, ce se va întruni în
sedinþã în luna august. 
Art.1. Valorile impozabile,
impozitele, taxele locale ºi
amenzile, în sume fixe sau
cote procentuale, pentru anul
2012, sunt cuprinse în anex-
ele 1A - 1E, care fac parte
integrantã din prezenta
hotãrâre ºi se stabilesc dupã
cum urmeazã: 
a) cota prevazutã la art. 253
alin. 2, din Codul Fiscal
privind calculul impozitu-
lui/taxei clãdiri datorat de
persoanele juridice se sta-
bileste la 1,5%. 
b) cota prevazutã la art. 253
alin. 6. din Codul Fiscal
privind calculul impozitului
pe clãdiri datorat de per-
soanele juridice în cazul
unei clãdiri care nu a fost
reevaluatã în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de
referinþã se stabileºte la
10%.    
c) cota prevazutã la art. 270
alin.4, din Codul Fiscal
privind taxa pentru servicii
de reclamã ºi publicitate de
care beneficiazã o persoanã
în baza  unui contract sau a
unei altfel de întelegeri, se
stabileºte la 3%.    
d) cota prevazutã la art. 271
alin.(2) din Codul fiscal
privind taxa pentru afiºaj în

scop de  reclamã ºi publici-
tate, este stabilitã astfel: 

în cazul unui afiºaj  situat
la locul în care persoana
deruleazã o activitate eco-
nomicã este stabilit la 34
ron/mp/an  sau fracþiune de
an; în cazul oricãrui alt
panou, afiºaj sau structura
de afiºaj pentru reclamã ºi
publicitate, suma este de 24
ron /mp/an sau fracþiune de
an.    
e) cota prevazutã la art. 275,
alin.2, din Codul Fiscal
privind calculul impozitului
pe spectacol în cazul dis-
cotecilor, datorat de per-
soanele juridice se stabileºte
la 0,3 ron/mp/zi.    
f) impozitul pe teren este
prevãzut la Art. 256, din
Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, ºi  se stabileºte
luând în calcul numãrul de
mp de teren, rangul local-
itãþii unde este amplasat
terenul, ºi categoria de
folosinþã a terenului conform
încadrãrii fãcute de Consiliul
Local, avându-se  în vedere
cotele prevãzute în anexa
1B.    
g) impozitul privind
mijloacele de transport  pre-
vazut de  Art. 263 din Legea
571/2003 privind Codul
Fiscal, se stabileºte în
funcþie de tipul mijlocului de
transport, conform cotelor
stabilite în anexa nr.1C.
Art.2. (1) Bonificaþia pre-
vazutã de art.255 alin.(2) din
Codul fiscal privind impozit-
ul pe clãdiri se acordã  pen-
tru plata integralã a impozit-
ului datorat pentru întregul
an pânã la data de 31 martie
a anului respectiv, dupã cum
urmeazã: pentru per-
soanele fizice - 10%; pen-
tru pers. juridice - 5%. 
(2) Bonificaþia prevazutã la
art. 260 alin.(2) din Codul
fiscal privind impozitul pe

teren se acordã  pentru plata
integralã a impozitului
datorat pentru întregul an
pânã la data de 31 martie a
anului respectiv, dupã cum
urmeazã: pentru per-
soanele fizice - 10%; pen-
tru pers. juridice - 5%. (3)
Bonificaþia prevazutã la art.
265 alin.(2) din Codul fiscal
privind impozitul pentru
mijloacele de transport, se
acordã pentru plata integralã
a impozitului datorat pentru
intregul an pânã la data de
31 martie a anului respectiv,
dupã cum urmeazã: pen-
tru persoanele fizice - 10%;

pentru pers. juridice - 5%.
Art.3. (1) Majorarea anualã
prevazutã la art. 287 din
Codul fiscal se stabileºte
dupã cum urmeazã:   
a) în cazul taxelor pentru
eliberarea certificatelor,
avizelor ºi a autorizaþiilor
prevãzute la Cap. V din
Codul fiscal  este de 20 %
fata de nivelul maxim sta-
bilit în Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, modifi-
catã prin HGR nr.956/2009,
conform anexei nr. 1D. b) în
cazul taxei pentru folosirea
mijloacelor de reclamã ºi
publicitate, prevãzute la
Cap.VI art. 270 ºi art. 271
din Codul fiscal  este de 20
% faþã de nivelul stabilit în
Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, modificatã prin
HG nr. 956/2009. (2) În
cazul impozitelor ºi taxelor
locale pentru clãdiri,
datorate de persoanele fiz-
ice, acestea sunt stabilite
prin aplicarea cotei de
impozitare de 0.1% la val-
oarea impozabilã a clãdirii
stabilitã având în vedere
nivelul cuprins în Tabloul
impozitelor ºi taxelor locale
pentru anul 2009 (Anexa
nr.1A).
a) În cazul unui apartament

amplasat într-un bloc cu mai
mult de 3 niveluri ºi 8
apartamente, coeficientul de
corecþie prevãzut la Anexa
nr. 1A se reduce cu 0,10.  b)
Valoarea impozabilã a
clãdirii, determinatã în urma
aplicãrii prevederilor alin.
(1)-(6), art.251 din Legea
571/2003 privind Codul
Fiscal se reduce în functie
de anul terminãrii acesteia,
dupã cum urmeazã: cu
20%, pentru clãdirea care
are o vechime de peste 50 de
ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinþã; 
cu 10%, pentru clãdirea care
are o vechime cuprinsã între
30 de ani ºi 50 de ani inclu-
siv, la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinþã.     
c) În cazul clãdirii utilizate
ca locuinþã, a cãrei suprafaþã
construitã depãþeºte 150 de
metri pãtraþi, valoarea
impozabilã a acesteia, deter-
minatã în urma aplicãrii
prevederilor alin. (1)-(7), se
majoreazã cu câte 5% pentru
fiecare 50 metri pãtraþi sau
fracþiune din aceºtia.     d) În
cazul clãdirii la care au fost
executate lucrãri de recon-
struire, consolidare, modern-
izare, modificare sau extin-
dere, din punct de vedere
fiscal, anul terminarii se
actualizeazã, astfel ca acesta
se considerã cã fiind cel în
care au fost terminate aceste
ultime lucrãri.
e) Dacã dimensiunile exte-
rioare ale unei clãdiri nu pot
fi efectiv mãsurate pe contu-
rul exterior, atunci suprafaþa
construitã desfãºuratã a
clãdirii se determinã prin
înmulþirea suprafeþei utile a
clãdirii cu un coeficient de
transformare de 1,20. 
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f) Dacã o persoanã fizicã
are în proprietate douã sau
mai multe clãdiri, datoreazã
un impozit pe clãdiri, majo-
rat în conformitate cu
prevederile legale aplicabile
la nivelul anului 2012.
Impozitul pe clãdiri datorat
de contribuabilii persoane
fizice pentru clãdirile a
cãror  destinaþie a fost
schimbatã din locuinþã în
spatiu comercial se majore-
azã cu cota de 20% ºi
impozitul pe clãdiri datorat
de contribuabilii persoane
fizice pentru clãdirile a
cãror  destinaþie este de
spaþiu comercial se majore-
azã cu cota de 20%,   ºi se
adaugã la nivelul prevãzut
în tabloul de valori conform
HGR nr. 956/2009. 
Art.4.  Impozitul/taxa pe
clãdiri,  impozitul/taxa pe
terenul situat în intravilanul
oraºului,  taxa pentru elib-
erarea autorizaþiei de con-
struire ºi  impozitul pe
terenul situat în extravilanul
oraºului se determinã con-
form zonelor  stabilite de
Consiliul Local. 
Art.5. Taxa hotelierã pre-
vazutã la art. 278 din Codul
Fiscal, se calculeazã prin
aplicarea cotei stabilite la
tarifele  de  cazare  practi-
cate  de  unitãþile de  cazare.
Cota  taxei este de 1%, ºi se
datoreazã pentru întreaga
perioadã de  ºedere a
fiecarei persoane.   
Art.6. Taxele prevãzute la
art. 282 din Codul fiscal,
precum ºi cuantumul acesto-
ra se stabilesc  astfel: 
1) Taxa pentru  ocuparea
domeniului   public care se
stabileºte ºi  încaseazã în
conformitate cu
Regulamentul ce face parte
integrantã din prezenta
Hotãrâre - Anexa nr 2.  
2) Taxa tranzitare pentru
exploatare fond forestier se
stabileºte conform art. 283,

alin.2 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal cu
modificarile ºi completãrile
ulterioare, ºi se încaseazã  în
conformitate cu
Regulamentul ce face  parte
integrantã din prezenta
Hotãrâre - Anexa nr 3 . 
3) Taxa pentru utilizarea
parcãrilor publice cu plata
(Piaþa Dacia ºi Zona Robea)
se stabileºte ºi se încaseazã
în conformitate cu
Regulamentul care face
parte integrantã din prezenta
Hotãrâre - Anexa nr. 4  
4) Taxele pentru activitãþile
desfãºurate în Piaþa Dacia
sunt stabilite conform
Anexei nr. 5, care face parte
integrantã din prezenta
Hotãrâre.
5)  Taxa pentru deþinerea
sau utilizarea de echipa-
mente ºi utilaje destinate
obþinerii de venituri care
folosesc infrastructura pub-
licã localã - taxa pentru
vehicule  lente,  se stabileºte
la valoarea  de 100 lei/an
pe  mijloc  de  transport cu
excepþia remorcilor pentru
care se stabileºte taxa în
cuantum de 30 lei/an.
Pentru echipamentele  ºi uti-
lajele  existente în patrimo-
niul  persoanelor fizice ºi
juridice,  la data de 1 ian-
uarie, taxele locale datorate
pentru întregul an  fiscal se
achitã pânã  cel târziu la
data de 31 martie  a anului
de referinþã. 
6) Taxa pentru întreþinere ºi
reparaþii la Baza de
Agrement Bemo este stabil-
itã la  5 lei/persoanã, pentru
adulþi ºi 2lei/persoanã, pen-
tru copii ºi studenþi. Sumele
încasate vor fi folosite pen-
tru întreþinerea ºi reparaþiile
ocazionale a Bazei de
Agrement Bemo. 
7) Taxa de urgenþã pentru
eliberarea certificatelor de
atestare fiscalã emise de
biroul Impozite ºi Taxe pre-

cum ºi adeverinþelor de
nomenclaturã stradalã emise
se biroul Urbanism, din
cadrul Primãriei oraºului
Mioveni este  în sumã de 15
lei. 
8) Taxa de urgenþã pentru
eliberarea adeverinþelor de
achitare integralã a ratelor
de cumpãrare privind
apartamentele din fondul
locativ, precum ºi eliberarea
duplicatelor pentru actele de
propietate  pierdute (con-
tracte de vânzare - cumpara-
re apartamente) emise de
compartimentul Fond
Locativ din cadrul Primãriei
oraºului Mioveni, este  în
sumã de 15 lei. 
9) Taxa pentru eliberarea
de documente  din arhiva
Administraþiei Publice
Locale a Primãriei oraºului
Mioveni, potrivit Art, 282
din Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, cu
modificarile ºi completãrile
ulterioare este de 2 lei/ pagi-
na. 
10) Taxa de deratizare se
instituie pentru detinãtorii
de imobile înregistrate în
evidenþa fiscalã a biroului
Impozite ºi Taxe, ºi este în
cuantum de: 5 lei/an, pentru
persoanele  fizice; 10 lei/an,
pentru persoanele  juridice
cu excepþia SC Automobile
Dacia S.A. ºi a colaborato-
rilor lor: F.C.N., S.C.N.,
Penitenciarul Colibaºi.
Art.7. În conformitate cu
art. 286 alin.3 din Codul fis-
cal, Consiliul Local al
oraºului Mioveni acordã
scutirea de la plata impozit-
ului pe clãdiri ºi a impozitu-
lui pe teren a persoanelor
fizice care nu realizeazã
venituri, pentru persoanele
ale cãror venituri lunare
sunt mai mici decât salariul
minim  brut  pe  þarã  ori
constau  în  exclusivitate din
indemnizaþie de ºomaj sau
ajutor social. Procedura  de

acordare a facilitãþii fiscale
se stabileºte prin
Regulamentul care face
parte integrantã din prezenta
hotarare  - Anexa nr.6.
Art.8. Nivelul taxelor judi-
ciare de timbru prevãzute de
Lg. nr. 146/1997, ºi al tax-
elor extrajudiciare de timbru
prevãzute de Lg. nr.
117/1999 pentru anul 2012
este cel stabilit prin Anexele
II, III ºi IV din HG nr.
1514/2006 privind nivelul
pentru valorile impozabile,
impozitele ºi taxele locale ºi
alte taxe asimilate acestora,
precum ºi amenzile aplica-
bile în anul fiscal 2007,
modifficatã prin HGR nr.
956/2009. Nivelul amen-
zilor aplicate persoanelor
fizice ºi persoanelor juridice
în baza art. 294 alin. 3) ºi 4)
ºi 6) din Codul fiscal este
cel stabilit pentru anul 2012
în Anexa nr.1 Cap. XIII din
HG nr. 1514/2006, modifi-
catã prin HGR nr. 956/2009.
Art.9. Prevederile prezentei
hotãrâri se completeazã cu
prevederile Codului fiscal,
cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare ºi ale
Normelor metodologice de
aplicare a Codului fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare. 
Art.10. Impozitul anual pe
clãdiri/teren/mijloace de
transport stabilit pentru anul
2012 se plãteºte în 2 rate
egale, pânã la datele de 31
martie 2012 ºi 30 septembrie
2012 inclusiv. Impozitul
anual pe
clãdiri/teren/mijloace de
transport de pânã la 50 lei
inclusiv  pentru fiecare tip de
impozit, se plãteºte integral
pânã la 31 martie 2012.
Anexele pot fi regãsite pe
situl www.primari-
amioveni.ro.



Fotbalul a fost ºi va rãmâne princi-
pala activitate a tinerilor care îºi
doresc sã pãºeascã pe urmele lui
Messi sau Cristiano Ronaldo, dar
ºi a celor care au trecut de aceastã
fazã, însã sportul le-a rãmas în
sânge. 
Miovenarii nu puteau sã facã excepþie de
la aceastã regulã ºi nu se mulþumesc doar
sã priveascã un fotbal de nivel înalt,
practicat de  echipa oraºului. La nivel de
amatori, sute de miovenari joacã fotbal
în cadru organizat, pe terenurile sintetice
din oraº.
Echipe de cartier sau formate doar din
"selecþionata"  unui bloc, din prieteni,
vecini sau cunoscuþi au început sã se

dueleze între ele, iar fenomenul s-a
rãspândit ulterior. Odatã cu apariþia a tot
mai multor terenuri sintetice, organi-
zarea meciurilor a devenit mai facilã ºi
astfel s-au format mai multe echipe,
compuse din cinci jucãtori plus portar ºi
bineînþeles rezerve. 
Regulamentul de participare este extrem
de simplu. Fiecare formaþie trebuie sã
plãteascã o taxã care acoperã costurile
pentru închirierea terenului sintetic.
Administraþia Localã a oraºului vine în
sprijinul  tinerilor oferindu-le condiþii
optime de desfãºurare prin închirierea
celor 2 terenuri de la ºcolile  Racoviþa ºi
Colibaºi.
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TERENURILE SINTETICE DE LA ªCOALA
RACOVIÞA SI COLIBAªI INCHIRIATE LA
PRETURI FOARTE BUNE!!!!

Adrian ªTEFAN, ªef Serviciu Iluminat Public
SC SEDC - MIOVENI SRL

ªTEFAN ADRIAN
Informaþii personale
Data naºterii: 05 octombrie 1958
Stare civilã: cãsãtorit
Copii:4
Studii:
Scoala tehnicã: 3 ani - Electromecanic
Universitatea de Stat PITESTI
Facultatea de ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINIS-
TRATIVE
Master -ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ªI INTE-
GRARE EUROPEANÃ
Abilitãþi:
Windows-98, Microsoft Office (Word, Excel)
Experienþã profesionalã:
1976-1982 Electrician - ªef turã Staþia
110KVCombinatul Petrochimic Piteºti
Obiectiv: Asigurarea energie electricã pe platformã.
1982-1985 Electrician - ªef turã Staþia 6KV
Neferoase - Automobile Dacia
Obiectiv: Asigurarea energie electricã pe platformã.
1985-1997: Inspector energetic - Serviciul Energetic
Automobile Dacia
Obiectiv: Urmãrire ºi þinere sub control a agenþilor
energetici la nivelul platformei.
1997-2008: ªef Turã Staþia 110KV SRA3-
Automobile Dacia
Obiectiv: Asigurarea energie electricã pe platforma
2008-2009: ªef Formaþie- Serviciul de Iluminat
Public - Oraº MIOVENI
2009-2010: ªef Serviciu Exploatare Serviciul de
Iluminat Public - Oraº MIOVENI
2010-2011: Sef Serviciu - Serviciul de Iluminat
Public - SC Servicii Edilitare pentru Comunitate
Mioveni                               
Obiectiv: Iluminatul Public oraº Mioveni
-  Securitatea traficului rutier ºi a persoanelor pe timp
de noapte 

-Reducerea cheluielilor aferente consumului de energie electricã
- Ambianta placutã ºi confort  luminos în absenta luminii naturale

-Protejarea mediului înconjurator
Specializãri - Cursuri perfecþionare în domeniul Urmãrire
Consumuri  Agenþi  Energetici 
Cursuri perfectionare Administrator Imobile 
Limbi strãine:
Francezã (scris - vorbit bine)
Calitãþi:
Putere de muncã, dorinþã permanentã de îmbunãtãþire a  cunoºtiintelor,
disciplinat, flexibil, implicare, dinamism, buna comunicare, eficienþã.
Alte informaþii:
Consilier Judeþean P.S.D.
Autorizat ANRE 
Permis categoria B
Permis vânãtoare
Permis pescuit
Hobby:
Vânãtoare, pescuit,cãlãtorii, literatura Science-Fiction, 
POLITICA. 

PROGRAM:
LUNI - DUMINICÃ
Orele: 1700 - 2100 - 20 RON

Nocturna între orele 2100-2400 - 30 RON
Relaþii la tel 0722.535.013
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În fiecare zi vedem pe
strãzile oraºului muncitori
de la SC SERVICII
EDILITARE PENTRU
COMUNITATE
MIOVENI SRL  care
lucreazã de zor la curãþe-
nie. Tot în fiecare zi, unii
miovenari murdãresc, la
propriu, faþa oraºului. 

Vedem gunoaie aruncate la
fiecare colþ de stradã. Indiferent
unde ne-am duce, mizeria pare la
ea acasã. Unii mãturã, dar efortul
lor pare zadarnic, odatã alþii
aruncã gunoaie în urma lor. 

Ne-am obiºnuit ca de fiecare
datã sã facã altcineva curãþenie în
locul nostru. Ne-am obiºnuit sã
aruncãm totdeauna vina pe cineva
cã nu e curãþenie în oraº. A venit
timpul ca ºi noi sã facem curãþe-
nie, alãturi de cei care sunt plãtiþi
sã facã acest lucru. Cei 57 de
angajaþi SC SERVICII EDIL-
ITARE PENTRU COMUNI-
TATE MIOVENI SRL care se
ocupã efectiv de curãþenia oraºului
îºi încep munca la 7 dimineaþa.
Sunt împãrþiþi pe sectoare ºi au  de
mãturat întreg oraºul Mioveni.

"Niciodatã nu vor fi
suficienþi oameni
care sã lucreze la
c u r ã þ e n i a
oraºului, dar cred
cã pot fi suficienþi
oameni care sã
înþeleagã, în
oraº, cã doar cu
sprijinul lor
putem sã
facem ca
Mioveniul  sã arate mai bine.
Drept urmare, eu mizez pe
înþelegerea oamenilor de bunã
credinþã din Mioveni care ne pot
ajuta prin simpla gestionare a
deºeurilor pe care fiecare le
genereazã. Majoritatea oamenilor
sunt conºtienþi cã ºi ei sunt
responsabili pentru curãþenia
oraºului, dar acest lucru nu este
suficient", ne-a spus Nicolae
Tudose,  Director SERVICII
EDILITARE PENTRU COMU-
NITATE MIOVENI SRL.

Gunoaie aruncate la întâmplare,
hârtii sau tot felul de ambalaje
purtate de vânt pe strãzi. Este
imaginea unui Mioveni cu pre-
tenþii de oraº civilizat. Cine poartã
vina? Aºa cum ne e mai la
îndemânã, dãm vina pe autoritãþi,

Mioveni, cu pretenþii
de oraº civilizat

cã nu asigurã suficiente coºuri de gunoi ºi suficient
personal. De cealaltã parte însã, nici locuitorii
oraºului nu sunt tocmai civilizaþi. Coºurile de
gunoi existente rãmân deseori nefolosite. 

Dupã o simplã plimbare prin oraº poþi sã ajungi
acasã cu geanta plinã de gunoaie. 

Motivul e simplu: buna creºtere îºi spune sã
arunci gunoiul doar la coº. Dar în drumul tãu nu ai
întâlnit niciun coº de gunoi ºi nu te-a lãsat inima sã
arunci mizerii pe jos stradã. Existã însã concitadini
pe care nici mãcar nu-i intereseazã sã caute un coº
de gunoi, doar strada e destul de mare ºi e destul
loc pentru mizerii. 

Autoritãþile locale au încercat sã mai punã pe
strãzi coºuri de gunoi.

Din pãcate însã, în cei ºapte ani de acasã nu pot
interveni autoritãþile, aºa cãpe cine oare sã mai dãm
vina?
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Depunerea 
formularului 112 
"Declaraþia privind oblig-
aþiile de platã a contribuþi-
ilor sociale, impozitului pe
venit ºi evidenþa nominalã
a persoanelor asigurate"
aferentã lunii iunie 2011
poate fi depusã la organul
fiscal competent în format
hârtie, semnat ºi ºtampilat
conform legii, însoþit de
declaraþia în format elec-
tronic, pe suport electronic,
pânã la data de 25 iulie
2011.
În sensul celor de mai sus
prin organ fiscal competent
se înþelege organul fiscal în
a cãrui evidenþã contribua-
bilul este înregistrat ca
plãtitor de impozite, taxe ºi
contribuþii.

Informaþii privind
Declaraþia individu-
alã de asigurare
socialã 
Persoanele care au încheiat
cu Casa Judeþeanã de
Pensii Argeº "Declaraþie
individualã de asigurare
socialã", trebuie sã se prez-
inte la sediul instituþiei
pentru a-ºi ridica carnetul
de muncã.
Aceste persoane, se vor
prezenta cu actul de identi-
tate la Serviciul Evidenþã
Contribuabili, intrarea B,
etajul 1, ghiºeul 3, de luni
pânã joi, între orele 8.30 -
16.30.
În judeþul Argeº, 3.520 de
persoane au încheiat
aceastã declaraþie.
Categoriile de persoane
care au încheiat aceastã
formã de asigurare sunt:
administrator sau manager
care a încheiat contract de
administrare sau de man-
agement, membru al între-
prinderii individuale sau al
întreprinderii familiale,

persoanã fizicã autorizatã
sã desfãºoare activitãþi eco-
nomice, persoanã angajatã
în instituþii internaþionale,
dacã nu este asiguratul
acestora, alte persoane care
realizeazã venituri din
activitãþi profesionale, aso-
ciaþii unici, asociaþii,
acþionari ºi comanditarii.

Pe perioada vacanþei,
elevii ºi studenþii
beneficiazã de facil-
itãþi la angajare
Potrivit legii nr.72/ 2007
angajatorul care încadreazã
în muncã elevi ºi studenþi
pe perioada vacanþelor
beneficiazã pentru fiecare
elev ºi student de un stimu-
lent financiar lunar egal cu
50% din valoarea indicelui
social de referinþã al asig-
urãrilor pentru ºomaj (500
lei la momentul actual).
Perioada maximã de acor-
dare a stimulentului finan-
ciar este de 60 de zile
lucrãtoare într-un an calen-
daristic.
Încadrarea în muncã se
realizeazã în baza:
- contractelor individuale
de muncã pe duratã deter-
minatã egalã sau mai micã
decât perioada vacanþei
încheiat în conditiile legii,
cu normã întreagã sau dupã
caz cu timp parþial.
- contractelor de muncã
temporarã numai dacã
durata maximã de muncã
temporarã este egalã sau
mai micã decât durata
vacanþei. Stimulentul
financiar se acordã pro-
porþional cu timpul efectiv
lucrat în perioada de
vacanþã din luna respectivã
fãrã a depãºi numãrul de
ore corespunzãtoare pro-
gramului normal de lucru.
Suma reprezentând stimu-
lentul financiar se deduce

de cãtre angajator din con-
tribuþia de asigurãri pentru
suma datoratã de angajator
pe care acesta este obligat,
conform legii, sã o vireze
lunar în contul acestui
buget.

Ce absolvenþi iau
indemnizaþie de
ºomaj ?
Absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt, în vârstã de
minimum 16 ani, care într-
o perioadã de 60 de zile de
la absolvire nu au reuºit sã
se încadreze în muncã
potrivit pregãtirii profe-
sionale pot beneficia de
indemnizaþie de ºomaj.
Absolvenþii beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj
dacã îndeplinesc cumulativ
urmãtoarele condiþii:
a) sunt înregistraþi la
agenþiile pentru ocuparea
forþei de muncã;
b) nu realizeazã venituri
sau realizeazã, din activ-
itãþi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici
decât valoarea indicatoru-
lui social de referinþã, în
vigoare; 
c) nu îndeplinesc condiþiile
de pensionare, conform
legii.
Indemnizaþia de ºomaj se
acordã absolvenþilor la
cerere de la data expirãrii
perioadei de 60 de zile.
Indemnizaþia de ºomaj se
acordã absolvenþilor pe o
perioadã de 6 luni, o sin-
gurã datã, pentru fiecare
formã de învãþãmânt
absolvitã ºi este o sumã
fixã, lunarã, al cãrei cuan-
tum reprezintã 50% din
valoarea indicatorului
social de referinþã, în
vigoare la data stabilirii
acesteia.

Utile Utile Utile Utile Utile Utile Utile Utile 

SC SERVICII EDIL-
ITARE PENTRU COMU-
NITATE MIOVENI SRL
în asociere cu S.C. CORAL
IMPEX S.R.L., în baza
Hotãrârii Consiliului Local
al oraºului Mioveni, vã
aduc la cunostinþã faptul ca
în perioada 30 IULIE - 31
IULIE 2011 vor executã
lucrãri de dezinsectie pe
domeniul public de pe raza
oraºului MIOVENI.
Produsele folosite la dezin-
secþie sunt avizate de
Ministerul Sãnãtãþii ºi fac
parte din grupele de toxici-
tate Xn ºi Xi. Rugãm per-
soanele cu probleme car-
diace sau astmatice sã nu
stea în raza de acþiune a
aparatelor.

Vã rugãm supravegheaþi
cu atenþie copiii ºi ani-
malele de companie pentru
a nu intra în contact direct
cu substanþele, prestatorul
fiind absolvit de orice
responsabilitate. 

De asemenea, vã rugãm
ca în perioada 30 Iulie - 31
Iulie 2011 sã luaþi toate
mãsurile care se impun în
vederea protejarii famili-
ilor de albine, în caz con-
trar Primãria oraºului
Mioveni, SC SERVICII
EDILITARE PENTRU
C O M U N I T A T E
MIOVENI SRL ºi SC
CORAL IMPEX SRL sunt
absolvite de orice respons-
abilitate.

Informaþii suplimentare
la tel/fax:  0348.445.886 ºi
0248.212.344.

Director,
Nicolae TUDOSE

INFORMARE
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Oraºul Mioveni
este unul în
plinã dez-

voltare ºi înfru-
museþare, care de la
an la an printr-o
gândire unitarã a
echipei Primarului din
care fac parte, asupra
problemelor de interes
general pentru
cetãþenii din oraº, în
ceea ce priveºte pro-
movarea investiþiilor
ºi printr-o utilizare
corectã a veniturilor
bugetului local, dorim
ca în viitor sã benefi-
ciem de cele mai bune
condiþii de viaþã iar
oraºul sã devinã unul
emblemã al þãrii ºi
Europei în toate
domeniile sale de
activitate.

Activitatea mea principalã
se desfãºoarã pe probleme
tehnice ce þin de investiþii la
nivel de oraº: de la
întocmirea proiectelor, pro-
movarea ºi punerea în operã
a acestora.

Fac parte din Comisia de
Licitaþii fiind Preºedintele
acesteia precum ºi Preºedin-
tele Comisiei de Recepþie a
lucrãrilor de investiþii.

Mãrturisesc cã este o activ-
itatea de maximã respons-
abilitate atat pentru mine,
Primar  dar  ºi pentru mem-

brii comisiilor enumerare.
Procedurile de punere în

operã a listei de investiþii
anuale este foarte dificilã
depinzând de foarte mulþi
factori ºi mã refer la modul
de proiectare, de organizare a
licitaþiilor, de contestaþiile
care apar pe parcursul proce-
durii, de multe avize care tre-
buie luate pentru fiecare
investiþie (mediu, gaze, elec-
trica,telefonie etc) de seriozi-
tatea, profesionalismul,
capacitatea tehnico-financia-
rã a firmelor care câºtigã lic-
itaþile.

Toate aceste probleme
genereazã întârzieri pe care
noi nu le dorim, iar d-voastrã
cetãþenii oraºului doriþi
rapiditate si promtitudine.

Þelul nostru  în ultimã
instanþã este acela ca pro-
movarea investiþiilor pe care
le dorim cu toþii la standarde
de  înaltã calitate sã aibã  gar-
dul de satisfacþie maximã
pentru cetãþenii acestui oraº.

Iatã în ultimele ºedinþe de
licitaþii au fost atribuite con-
tracte publice pentru urma-
toarele obiective:

Amenajare zona între
DN73D (Mioveni-Colibaºi)
ºi calea feratã CKD;

Sens giratoriu pe DN73D
în zona de intrare CKD - cu
posibilitatea de intrare din-
spre Mioveni în zona din
stânga DN73 unde se
proiecteazã Sala Sporturilor
ºi Complexul Muzeul
Automobilului Român ºi de
asemenea Bazinul de Înot
Didactic care independent de

voinþa noastrã stagneazã din
punct de vedere al construc-
torilor.

Teren de sport sintetic cu
dimensiuni standard la
Liceul Grup ªcolar Colibaºi;

Clopotniþã ºi Capelã în
curtea Catedralei Sf.Petru ºi
Pavel;

Trotuare ºi parcãri în
Mioveni: Str.1 Decembrie
pânã la intersecþia cu Str.7
Septembrie; Zona L5; 
Intersecþia Hanul Roºu cu
Str. Pieþei; Blocurile G3-L9;
B3-B4B5; A4-A2; E2;M5-
M6; M19-M21 spate;A20A-
H17;
În prezent, pe masa de lucru
a Comisiei de Licitaþii
(Biroul Investiþii) se aflã
urmãtoarele lucari de
investiþii:

Lucrãri de anvelopare ter-
micã ºi hidroizolaþii la ºcol-
ile din Mioveni (Liviu
Rebreanu, Topârceanu,
Marin Sorescu-Racoviþa
,Scoala Colibaºi);

Amenajare teren de sport
ºi parc de joacã în cartierul
Colibaºi, zona strãzii Dinicu
Golescu;

Restilizare Platou Casa de
Culturã a Sindicatelor;
În prezent sunt în derulare
urmatoarele lucrãri;

Canalizare menajerã carti-
er Clucereasa
nTrotuare, rigole ºi accese în
proprietãþi în cartierele
Colibaºi ºi Racoviþa

Centrul Cultural Educativ
Mioveni (lângã sediul
Poliþiei Mioveni);

Grãdiniþa cu program pre-
lungit ºi Creºa din zona P-
uri;

Strãzi în Mioveni,
Racoviþa, Colibaºi;

Sunt foarte multe de spus
iar spatiul d-voastrã nu îmi
permite sã dezvolt foarte
mult pe acestã temã, de aceea
în numãrul viitor  o sa vã
informez despre propiectele
cu finanþare europeanã.

Din activitatea Viceprimarului  Aurel Costache

“Activitatea mea principalã se desfãºoarã pe probleme
tehnice ce þin de investiþii la nivel de oraº: de la întocmirea
proiectelor, promovarea ºi punerea în operã a acestora”

Aurel COSTACHE, Viceprimarul oraºului Mioveni

Pentru a afla despre investitiile care se  deruleazã la ora actualã în oraºul
Mioveni, am stat de vorbã cu Viceprimarul Aurel Costache.
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SC S.Ed.C.
MIOVENI SRL

•Ec. TUDOSE Nicolae
Director General

•Ec. PÃUNA Iulia
Director Economic

•Ing. CIOBANU Viorel
ªef Serviciu A.D.P.

•Ec. NICOLESCU Jan
ªef Serviciu Financiar

•ªTEFAN Adrian
ªef Seviciu Iluminat Public

•CÃRAN Nicolae
ªef Serviciu Salubritate

www.sedc-mioveni.ro

Bld. Dacia, ªcoala Veche, Mioveni
TEL: 0348.456.999 FAX:0348.445.886 SERVICIUL

ILUMINAT PUBLIC: 0348.445.851 SERVICIUL APÃ
CANAL: 0348.457.102 

BAZA DE AGREMENT DE LA BEMO,
LOCUL IDEAL DE RELAXARE PENTRU
LOCUITORII ORAªULUI MIOVENI

Pe caniculã, miovenarii
se refugiazã în ºtradul
de la Bemo, care în

weekend devine neîncãpãtor
încã de la primele ore ale
d i m i n e þ i i .
Aglomeraþie mare la Baza de

Agrement de la Bemo în
acestã? perioadã canicularã.
Cu mic, cu mare, locuitorii
oraºului dar ºi cei din zonele
limitrofe  se refugiazã din
faþa valului cu temperaturi
excesive pe terasele sau în

bazinele cu apã.
Taxa de intrare de 5 RON

pentru adulþi ºi 2 Ron pentru
elevi ºi studenþi,  atrage
iubitorii de plaja.
Încã de la începutul lunii
iulie, SC SERVICII EDIL-

ITARE PENTRU COMUNI-
TATE MIOVENI SRL pune
la dispoziþia celor interesati
sezlonguri si umbreluþe la
preþ de crizã (5 RON pentru
ºezlog ºi 2 lei pentru
umbrelã).

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 - ilu-
minat 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 sem-
nalate vor fi rezolvate într-un
interval cuprins între 30 min ºi
12  ore, în funcþie de dificultatea
intervenþiei.

Persoanele care vor suna vor
primi un numãr de înregistrare ºi
vor fi informaþi telefonic sau în
scris atunci când  problema pe
care au sesizat-o a fost rezolvatã.
"Garanþia ca se vor rezolva toate
aceste probleme suntem noi dar
ne  bazãm ºi  pe sprijinul
locuitorilor oraºului Mioveni. Îi
asigurãm  cã dupã ce vom afla ºi
de la ei ce nu funcþioneazã, ce
probleme sunt, vom urmãri
remedierea acestor defecþiuni în
cel mai scurt timp", a declarat
ªtefan Adrian, ªef Serviciu
Iluminat Public din cadrul SC
SERVICII EDILITARE PEN-
TRU COMUNITATE MIOVENI
SRL.

Dispecerat Integrat de Urgenþã
al Serviciului de Iluminat Public
al oraºului Mioveni!
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Ansamblul "Doruleþul" al Asociaþiei
pensionarilor "Viaþã Lungã" din
Mioveni, al cãrui coregraf ºi instructor
este înv. Maria Comãnoiu, a participat
de curând la Festivalul Internaþional de
Muzicã Popularã "Jivi Vgleni" în local-
itatea Debovo, Pleven de unde s-au
întors cu locul I. Timp de douã zile 16
ansambluri din Bulgaria, Spania ºi
România au susþinut spectacole, au viz-
itat muzee ºi biserici bucurându-se de
ospitalitatea specific bulgãreascã.
Festivalul organizat de Cãminul
Cultural Debovo a fost o mare oportu-
nitate atât pentru noi cât ºi pentru bul-

gari, aceºtia fiind invitaþi sã participe în
august la Festivalul CARPAÞI urmând
sã fie gãzduiþi în oraºul nostru. Cum a
pornit colaborarea între Asociaþia pen-
sionarilor ºi Cãminul Cultural Debovo
explicã preºedintele Constantin
Drãgan: "În 2010 ne-am întâlnit la
Festivalul etnofolcloric de la Balº cu
coordonatorul Valentina Ivanova care a
ºi lansat propunerea de a încheia un
parteneriat în cadrul cãruia ansamblul
nostru a participat la festivalul de la
Debovo. În luna august ansamblul
ECSPERIMENT din Debovo ne va
întoarce vizita de Zilele oraºului

Mioveni. Cu ocazia acestei vizite, am
avut deosebita plãcere sã îl întâlnesc ºi
pe primarul din Debovo care s-a arãtat
foarte interesat de înfiinþarea unei aso-
ciaþii culturale între oraºele noastre".
Pe 30 aprilie, "Doruleþul" a câºtigat
locul I la secþiunea de grupuri vocale în
cadrul concursului "Cântecele
Argeºului ºi Muscelului", a cãrui pre-
miere va avea loc pe 3 septembrie la
Goleºti.

Corala "Sf. Maria" a
Centrului  Cultural Mioveni
participã la festivaluri de
talie internaþionalã
Tot în cadrul Asociaþiei "Viaþã Lungã"
îºi desfãºoarã activitatea Corala "Sf.
Maria" al cãrui instructor ºi dirijor este
înv. Comãnoiu Maria. Corala a partici-
pat anul acesta, pentru a doua oarã, la
Festivalul Internaþional de Muzicã
Coralã PROMUZICA de la Plopeni, de
unde s-au întors cu o diplomã de exce-
lenþã, iar în luna octombrie va participa
la Festivalul Naþional de Muzicã
Coralã de la Brãila, cu ocazia împlinirii
a 140 de ani de activitate a Coralei
ARMONIA din Brãila. 

| Ansamblul "Doruleþul" - locul I la festivalul inter-
naþional de muzicã popularã de la Debovo, Bulgaria

In cadrul proiectului
derulat de Centrul
de Cultura

„Brãtianu” ºi Asociaþia
Euroed din  Bucureºti
desfãºurat în luna iunie,
au participat din partea
CENTRULUI CUL-
TURAL MIOVENI
,,ASOCIAÞIA SENIOR-
ILOR’’ ºi  MEMBRII
GRUPULUI VOCAL
,,DORULEÞUL’’. 

Proiectul  vizeazã bunele
practici de petrecere a timpu-
lui liber, descoperirea ºi
înþelegerea nevoilor, aºtep-
tãrilor ºi intereselor per-
soanelor vârstnice precum ºi

realizarea unui schimb de
experienþã între persoanele
cu vârsta peste 50 de ani din
þãrile participante (Austria,
Germania, Ungaria,
Finlanda, Italia ºi România)
în proiect ºi din judeþul nos-
tru.

Cu prilejul acestui eveni-
ment au fost organizate
expoziþii  cu obiecte realizate
de seniori  precum ºi  6 ate-
liere de lucru “ learning by
doing” având ca temã
meºtesugurile tradiþionale:
atelier de pictura pe ceram-
icã; atelier de confecþionat
pãpuºi; atelier de sculpturã în
lemn; atelier de pictat icoane;
atelier de împletituri; dans

popular.
,,ASOCIAÞIA SENIOR-

ILOR’’ ºi MEMBRII
GRUPULUI VOCAL
,,DORULEÞUL’’ au partici-
pat cu lucrãri proprii în

cadrul acestor ateliere,
dovedindu-ºi mãiestria în
arta dansului popular ºi în
prezentarea costumelor pop-
ulare argeºene încântând  ast-
fel partenerii de peste hotare.

| Arta confecþionãrii podoabelor tradiþionale la
Muzeul Viticulturii ºi Pomiculturii-Goleºti
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PROGRAMUL  COMPLET  PENTRU
ZZIILLEELLEE  OORRAAªªUULLUUII  MMIIOOVVEENNII

10 AUGUST 2011:
Ora 09.30: Deschiderea oficialã
a Zilelor oraºului Mioveni, în
sala de ºedinþe a Primãriei
oraºului Mioveni;
Ora 10.00: Inaugurarea
Centrului de Internet pentru
Public - serviciu gratuit de bib-
liotecã, înfiinþat prin programul
naþional BIBLIONET ºi
lansarea volumului "Tabloul
singuraticului" de Nicolae
Ioana, la Biblioteca orãºenescã
Mioveni;
Ora 20.00: Baby Rally - pe pla-
toul casei de Culturã a
Sindicatelor Dacia.
11 AUGUST 2011:
Ora 10.00: Cupa "Vasile
Costescu" la ºah, ediþia I, pe
platoul Casei de Culturã a
Sindicatelor Dacia Mioveni;
12 AUGUST 2011:
Ora 17.30: Festivalul
Internaþional de Folclor
"CARPAÞI" ediþia a XXVIII-a,
organizat de Consiliul Judeþan
Argeº. Vor participa ansambluri
din: Belgia, Istrael, Malta,
Slovacia, Spania, Turcia,
Letonia. Ansamblul “Plai de
Dor”, “Doruleþul” grupul de
mandoline “Nova”, Fanfara
Centrului Cultural precum ºi
Ansamblul “Ecsperiment” din
Bulgaria.
13 AUGUST 2011:
Ora 11.00: Cupa oraºului
Mioveni la Darts, ediþia I, la
Casa de Culturã a Sindicatelor

Dacia Mioveni;
Ora 12.00 - 17.00:
Concurs de rally-
cross, pe pista
BEMO.
Ora 19.00: Concert
muzicã uºoarã:
Tom Boxer, Spin ºi
DJ MIKI LOVE,
MC MARIAN
MATEI, DJ
DARK, BOG-
DAN POPOVICIU
(PARTY POSITIV CU RADIO
21, concursuri cu premii), ION
MOISE BÃDULESCU.
14 AUGUST 2011:
Ora 11.00 - 15.00: Desfãºurare
concurs de rallycross.
Ora 15.30 - 16.00: Premiere con-
curs de rallycross.
Ora 19.00: Concert extraordinar
"La cazanu' lu' Petricã" al
Ansamblului "Maria Tãnase"

din Craiova cu soliºtii:
PETRICÃ

MÎÞU STOIAN,
NICULINA STOICAN, MARI-
ANA CÃPITÃNESCU, CON-
STANTIN ENCEANU,
FILUÞA BOGDAN, LILIANA
POPA, LAVINIA BÎRSOGHE,
MARIUS MÃGUREANU,
ANETA ªIªU, MANUELA
MOTOCU.
Foc de artificii.

10 - 14 august 526 de ani de la prima atestare documentarã 
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Pentru rezervãri ºi închirieri: 0740.304.961 sau 0760.271.702
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| Mix Music
Evolution în peste
40 de oraºe – cel mai
mare turneu muzi-
cal organizat în
România

Cel mai mare turneu concertistic public orga-
nizat vreodatã în România, Mix Music
Evolution a demarat în acestã primãvarã avân-
du-i ca directori pe Bogdan ”Bodo” Marin
(Proconsul) ºi Marius Gavrilã (Mix Music).

Din aprile þi pânã în noiembrie a.c., peste 40
de oraºe mari ale þãrii (începând cu Constanþa
ºi continuând cu Botoºani, Braºov, Bacãu,
Galaþi, Iaºi, Piatra Neamþ, Bucureºti) vor fi
gazde câte un weekend (de vineri pânã
duminicã), pentru impresionanta logisticã
scenicã desfãºuratã în campusurile Mix Music
Evolution (centrele oraºelor). De asemenea o
importanta galerie de artiºti ºi vedete, amintim:
Laurenþiu Duþã, Proconsul, Dj Jungle, Andreea
Bãlan, Gheorghe Gheorghiu, Cãtãlin Mãruþã
s.a.m.d. Turneul este realizat cu capital privat
integral si reprezintã cea mai importantã serie
consertisticã ca numar de locaþii ºi artisti ce a
fost organizatã vreodatã în þara noastrã.

Caravana MIX MUSIC EVOLUTION
ajunge ºi în Mioveni pe 5 august unde va
poposi douã zile.





AARRGGEEªª
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

MMIIOOVVEENNII
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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