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CAMPANIERUMANITARĂ:RVENIMRÎNRCASARTARDERPAȘTE!
Consiliul Local Mioveni, Primăria şi Cen-
trul Cultural în parteneriat cu şcolile şi
liceele din oraş au demarat campania
umanitară „VENIM ÎN CASA TA DE
PAŞTE”, ce are ca scop sprijinirea mai
multor familii defavorizate din oraş. Cei
interesaţi sunt aşteptaţi la Centrul Cul-
tural Mioveni de luni – vineri, între orele

08.00 – 16.00 cu produse alimentare
neperisabile, jucării şi haine noi. Campa-
nia se derulează  în perioada 21 martie –
18 aprilie 2011, ajutoarele urmând a fi
distribuite unor familii nevoiaşe aflate în
evidenţa Biroului de Asistenţă Socială al
Primăriei oraşului Mioveni, în pragul Săr-
bătorilor Pascale.

Autorităţ i leAutor ităţ i le
localeR dinlocaleR din
M i o v e n iM i o v e n i
încearcăR săîncearcăR să
rezolveR câtrezolveR cât
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CONTINUA ANULRACESTA
Printre lucrările începute în anul
2010 şi care vor continua şi anul
acesta aş dori să amintesc câteva din
cele mai importante:
� Finalizarea lucrării de restilizare şi
amenajare a Căminului-Creşă din
zona de nord a oraşului şi a zonei re-
spective (A-uri);
� Continuarea lucrărilor de introdu-
cere şi extindere a reţelei de apă
potabilă, canalizare menajeră şi plu-
vială, sistemului de energie electrică
şi iluminat public în zonele unde s-au
construit locuinţe sau puncte de
lucru ale agenţilor economici care au
creat locuri de muncă foarte impor-
tante şi necesare pentru locuitorii
noştri şi în special pentru tineri. Este
o prioritate pentru noi crearea de noi
locuri de muncă în acest an.
� Finalizarea lucrărilor la Catedrala
Ortodoxă Sf. Petru şi Pavel din oraş.
Aş dori ca locuitorii oraşului să par-
ticipe alături de mine la sfinţirea în-
tregului lăcaş de cult care va fi făcută
de către un sobor de preoţi în frunte
cu Patriarhul României P.S. Daniel şi
Episcopul Argeşului şi Muscelului P.S.
Calinic, în luna aprilie anului 2012;
� Se vor finaliza lucrările de asfaltare
restante din anul 2010. Din cauza
condiţiilor meteo şi a unor lucrări de
amenajare, asfaltarea unor străzi din
cele două cartiere a fost amânată şi
va fi finalizată la până la 1 iulie
2011;
� Se va continua plantarea de arbori
şi arbuşti dar şi amenjajarea de
spaţii verzi în oraşul nostru;
� În luna noiembrie 2011 lucrările la
bazinul şcolar de înot din zona Peco
vor fi finalizate, iar acesta va fi de-
schis publicului larg şi elevilor din lo-
calitate;
� Vor fi amenajate locuri speciale de
joacă pentru copii cu echipamente
moderne în toate cartierele oraşului;
� Se vor finaliza lucrările la
terenurile sintetice de fotbal de la
Şcoala Generală Colibaşi şi Şcoala
Generală Racoviţa în luna aprilie
2011, urmând ca în august să fie
date în folosinţă şi terenurile de la

Şcolile George Topârceanu şi Liviu
Rebreanu.
� Se vor vontinua lucrările de ame-
najare de locuri de parcare în toate
zonele oraşului;
� Vor continua lucrările la palatul
Copiilor din zona Catedralei ortodoxe
Sf. Petru şi Pavel, lucrări care vor în-
cepe în acest an.

ÎNR2011,RÎNCEPERORNOUĂ
SERIERDERLUCRĂRIR

IMPORTANTE
� Începerea lucrărilor la construcţia
Căminului-Creşă din zona Robea;
� Montarea de panouri solare la
Căminul Social, Spitalul Sf. Spiridon
şi la Căminul – Creşă nr. 12 Mioveni;
� Montarea a 186 mp de mozaic pic-
tat la Catedrala Sf. Petru şi Pavel. Pe
exterior vor fi montate cele 20 de
picturi cu sfinţii aprobaţi de Patri-
arhia României şi Episcopia Argeşului
şi Muscelului prin Î.P.S. Calinic, iar în
interior va fi montat mozaic pe bolta
mare şi pe Altarul Catedralei;
� Vor începe lucrările de amenajare,
restilizare şi reparaţii capitale la
toate trotuarele pietonale din toate
cartierele oraşului Mioveni;
� Este în plină desfăşurare licitaţia
pentru atribuirea lucrărilor de turn-
are de covor asfaltic pe 20 de străzi
din cartierele Mioveni, Colibaşi,
Racoviţa şi Făget;
� Vor începe lucrările de amenajare
a trotuarelor din cartierul Racoviţa
(Podul lui Mângă – Casa de Cultură
Racoviţa) şi în cartierul Colibaşi

(zona Bld. Dacia, Calea ferată - Bis-
erică);
� Începerea lucrărilor de amenajare
a străzii Egalităţii (zona Martalogu)
care face legătura între centura
oraşului cu zona plantaţiei de pomi,
Biserica Sf. Martiri Brâncoveni şi vi-
itorul cimitir orăşenesc;
� Începerea lucrărilor de amenajare
a cimitirului orăşenesc şi a Capelei
ortodoxe lângă Biserica Sf. Martiri
Brâncoveni. Cimitirul şi parcarea vor
fi amenajate pe o porţiune de aprox-
imativ 2,5 ha şi vor fi administrate
de Primăria oraşului Mioveni prin
serviciile de specialitate din cadrul
acesteia;

Sunt foarte multe de spus, dar
spaţiul nu îmi permite să abordez
toate aspectele legate de proiectele
derulate, de aceea mi-am propus ca
lunar, prin intermediul acestui ziar să
informez cetăţenii oraşului cu privire
la aspectele pe care le consider im-
portante şi utile pentru cetăţenii
oraşului Mioveni. Doresc să transmit
conducerii publicaţiei felicitări pentru
susţinerea, promovarea şi aplicarea
unei bune informări a populaţiei prin
ziarul Ghidul Cetăţeanului Mioveni
căruia îi doresc viaţă lungă, să ofere
informaţii utile şi obiective atât pen-
tru locutorii oraşului nostru dar şi din
zonele limitrofe.

Cu stimă,
Ion Georgescu, 

Primarul oraşului Mioveni
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LUCRĂRILERLA
PALATUL
COPIILORRSUNT
ÎNRPLINĂ
DESFĂȘURARE

Autorităţile locale  din
Mioveni continuă lucrările
pentru realizarea obiectivului
de investiţii Palatul Copiilor ce
va fi amplasat pe str. Înv.
Alexandru Popescu, mai exact
între o parcare şi o alee lângă
blocurile P2c, P2b, P3a. Lo-
caţia este una cum nu se
poate mai potrivită, într-o
zonă cu densitate mare a
populaţiei, în zona centrală a
oraşului. Necesitatea constru-
irii unui astfel de edificiu vine
din faptul că la acest moment
oraşul nu dispune de o clădire

în care copiii şi tinerii din oraş
să poată practica activităţi ex-
traşcolare. Clădirea va fi con-
struită în regim P + 3E şi va fi
prevăzută cu o sală de spec-
tacol ce va gazdui activităţi
şcolare (serbări), conferinţe,
spectacole artistice ş.a. dar şi
mai multe încăperi în care se
vor desfăşura cercuri de
balet, gimnastică, muzică,
sculptură, şah, modelism, ac-
varistică, cenaclu literat sau
eco-turism.

Conducerea societăţii SERVICII
EDILITARE PENTRU COMUNI-
TATE MIOVENI SRL a încheiat un
contract cu autorităţile locale
din Hârtieşti pentru preluarea
sistemului de apă potabilă. 
Negocierile pentru preluarea sis-
temului de apă  au început încă
din luna noiembrie a anului tre-

cut cu toate comunele limitrofe
oraşului Mioveni. 
Prin serviciul de alimentare cu
apă atât a oraşului Mioveni cât
şi a comunelor limitrofe, SC
SERVICII EDILITATE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL
doreşte îmbunătăţirea serviciilor
prestate către populaţie.

SCRS.REd.RCRMioveniRSRL
ARPRELUAT
SISTEMULRDERAPĂR
DINRHÂRTIEȘTI

În luna noiembrie, preşedintele CJ Argeş, Con-
stantin Nicolescu, a efectuat o deplasare de doc-
umentare la firma cu care dezvoltă un studiu de
fezabilitate şi proiectul pentru tramvaiul uşor care
va lega Piteştiul de Mioveni. CJ Argeş in-
tenţionează să asigure o parte din finanţare
printr-un credit de la Banca de Stat Japoneză,
având în vedere faptul că dobânzile practicate de
această bancă sunt mult mai mici decât la cele
din Europa. Japonezii au venit, au studiat şi au
tras concluzia: este nevoie, conform vicepreşed-
intelui Florin Tecău, de reabilitarea DN 73. Ca
atare, având în vedere penuria de fonduri, dar şi
faptul că această reabilitare a rămas la stadiul de
promisiune de doi ani încoace, deşi ni se spune că
a fost bugetat chiar tronsonul spre Mioveni pen-
tru anul acesta, există riscul ca tramvaiul uşor să
fie introdus... mai târziu, deşi era oportun pentru
legătura între Piteşti - Mioveni, inclusiv Dacia.

TRAMVAIULRUȘORRSPRE
MIOVENIRÎȘIRÎNTÂRZIE

APARIŢIAR

AAssoocciiaaţţiiaaRddeeRTTiinneerreettRSSOOLLAARRIISSRoorrggaanniizzeeaazzăă
CCUURRSSUURRIIRDDEERCCAALLIIFFIICCAARREER--RRREECCAALLIIFFIICCAARREE

� COFETAR - PATISER
� BUCĂTAR - OSPĂTAR -
BARMAN
� LUCRĂTOR ÎN COMERŢ
� MĂCELAR - TRANSATOR
� LUCRĂTOR PRELUCRAREA
CĂRNII
� OPERATOR MEZELURI
� MORAR PANIFICAŢIE
� NOŢIUNI FUNDAMENTALE
IGIENĂ
� FRIZER - COAFOR
� MASEUR - COSMETICIAN
� CAMERISTĂ HOTEL
� LUCRĂTOR ÎN HOTELURI
� ASISTENT GESTIUNE
(CONTAB.)
� OPERATOR INTRODUCERE
VALIDARE ŞI PREL. DATE
(PC)

� INSPECTOR RESURSE
UMANE
� ADMINISTRATOR PENSI-
UNE
� FLORICULTOR
� PEISAGISTICĂ
� CROITOR
� SECRETAR ASISTENT DI-
RECTOR
� AGENT IMOBILIAR
� ADMINISTRATOR IMOBILE
� MANAGER PROIECT
� ASISTENT MANAGER UNI-
TATE
� TEHNICIAN ÎN TURISM
� MAŞINIST UTILAJE CALE ŞI
TERASAMENTE
� LĂCĂTUŞ MECANIC
� MECANIC AUTO
� ELECTRICIAN AUTO
� ELECTRICIAN ÎN CON-
STRUCŢII
� SUDOR
� TINICHIGIU - VOPSITORIE
AUTO
� COMPONENTE CHEIE CO-

MUNE MAI MULTOR OCU-
PAŢII
� INSTALATOR INSTALAŢII
DE VENTILATOARE ŞI
CONDIŢIONARE
� INSTALATOR INSTALAŢII
TEHNICO-SANITARE ŞI GAZE
� ZIDAR - PIETRAR - TEN-
CUITOR
� FIERAR BETONIST
� DULGHER - TÂMPLAR -
PARCHETAR
� INSTALATOR INSTALAŢII
ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
� MONTATOR PEREŢI ŞI
PLAFOANE GHIPS CARTON
� CONFECŢIONER MASE
PLASTICE ŞI ALUMINIU
� MONTATOR FERESTRE
TERMOPAN
� LUCRĂTOR CREŞTERE AN-
IMALE
� LUCRĂTOR CULTURĂ
PLANTE

cetateanului
GHIDUL
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Secretariat: Piteşti, Piaţa Ceair, str. Al. Odobescu, Cămin 1, Secona, et.2, cam.1 Tel: 0248.606.222; 606.223
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MMiioovveenniiRppeennttrruuRppeerriiooaaddaaR
1199..0033..22001111R--R3311..0033..22001111

� Sâmbătă,R19RmartieR2011: 09.00 –R12.00

� Duminică,R20RmartieR2011: 09.00 –R12.00

� Sâmbătă,R26RmartieR2011: 09.00R–R12.00

� Duminică,R27RmartieR2011: 09.00 –R12.00

� Luni,R28RmartieR2011: 08.00 –R18.00

� Marţi,R29RmartieR2011: 08.00 –R18.00

� Miercuri,R30RmartieR2011: 08.00 –R18.00

� Joi,R31RmartieR2011: 08.00R–R19.00

PrimăriaR orașuluiR Mioveni,R BiroulR ImpoziteR și
taxe,RanunţăRcontribuabiliiRpersoaneRfiziceRși
persoaneRjuridiceRcăRpânăRlaR31RmartieRprogra-

mulRdeRlucruRcuRpubliculRvaRfiRprelungitRpentruRplata
impozitelorRșiRtaxelorRlocaleR(impozitRpeRclădiri,Rim-
pozitRpeRteren,RimpozitRasupraRmijloacelorRdeRtrans-
port).RProgramulRvaRfiRprelungitRdacăResteRnecesar.

PRIMARIARMIOVENIRINFORMEAZĂ

BIROULRINVESTIŢII
ÎNRCURSULRANULUIR2010,RAUTORITĂŢILE
LOCALERAURFINALIZATRMAIRMULTER
INVESTIŢII,RIATĂRCARERSUNTRCELERMAIR
IMPORTANTE:
��CREŞĂ ŞI GRĂDINIŢĂ ZONA A-URI;
��CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER COLIBAŞI;
��ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PE URMĂ-
TOARELE STRĂZI: MIHAIL SORBUL, BISERICII,
MUNTENIEI, ÎNV. EROU GH. NĂSTASE, GRĂDINAR-
ILOR , MIHAI EMINESCU, FRAŢII GOLEŞTI, DINICU
GOLESCU, RÂUL DOAMNEI , GEORGE TOPÂRCEANU,
AL. DAVILA 
��SENS GIRATORIU INTERSECŢIE STR. UZINEI
CU STR. 1 DECEMBRIE ORAŞ MIOVENI; 
��PARCĂRI:  BL.H17, BL.I5-G3, A23, C3I-A25.

PIAŢARAGROALIMENTARĂ
DACIA

ARER8RSPAŢII
COMERCIALERDE
ÎNCHIRIAT

PPPPiiiiaaaaţţţţaaaaRRAAAAggggrrrrooooaaaallll iiiimmmmeeeennnnttttaaaarrrrăăăăRRDDDDaaaacccciiiiaaaaRRooooffffeeeerrrrăăăăRRsssspppprrrreeee
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LLLLRR----RRVVVV:::: RR00007777....00000000 ---- RR22220000....33330000

SSSSRR----RRDDDD:::: RR00007777 ....00000000 ----RR11115555....00000000

Curăţenia de primăvară

S.C.RSEd.CRMIOVENIRA
ÎNCEPUTRORCAMPANIE
DERCURĂŢENIERÎNRORAȘ

S-a dat startul campaniei
de curăţenie de primăvară
în oraşul Mioveni. Angajaţii
SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL, au demarat
acţiunile specifice de
curăţare a oraşului. Campa-
nia a început cu strângerea
deşeurilor rămase după top-
irea zăpezii, curăţarea
spaţiilor verzi, parcurilor şi
toaletarea copacilor. 

Pentru această acţiune
conducerea societăţii a
decis achiziţionarea unei
maşini speciale de tocat
crengi şi deşeuri lemnoase
care va facilita munca
echipelor aflate în teren.

Igienizarea oraşului va
continua în forţă şi săp-
tămâna viitoare, când mai
multe echipe de muncitori
de la spaţii verzi vor începe
şi acţiunea de plantare de
arbuşti şi garduri vii.



cetateanului
GHIDUL

5555
SSIITTUUAAŢŢIIAARPPRROOIIEECCTTEELLOORRRDDEERIINNVVEESSTTIIŢŢIIII
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FondurileReuropeneRreprezintăRoRsursăRimportantăRdeRfinanţareRpentruRinvestiţiile
derulateRdeRautorităţileRlocale.RAmRalcătuitRoRsintezăRaRproiectelorRdeRinvestiţiiRla
nivelulRorașuluiRMioveni,Rfinalizate,RaprobateRspreRfinanţareRsauRînRcursRdeRexecuţie.

PROIECTE
FINALIZATE:
„„EExxttiinnddeerreeaaR ssiisstteemmuulluuiiR ddee
ccaannaalliizzaarreeR îînnR oorraașșuullR R MMiioovveennii,,
ccaarrttiieerrRCCoolliibbaașșii””
� Valoarea totală a proiectului:
1.385.231,70 EU (inclusiv TVA), 
� Cheltuieli eligibile:
1.164.060,26 Euro;
� Sursa de finanţare:
�802.042,86 EU, respectiv
68,90% – fonduri Phare; �
303.819,72 EU, respectiv
26,1%– Consiliul Local Mioveni;
� 58.203,013 EU, respectiv 5% -
Consiliul Judeţean Argeş.
Numele autorităţii contractante:
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului.
MMooddeerrnniizzaarreeRSSttaaţţiieeRddeeReeppuurraarree
aaR aappeelloorrR uuzzaatteeR îînnR llooccaalliittaatteeaa
MMiioovveennii,,RjjuuddeeţţuullRAArrggeeșș
� Valoarea proiectului:
5.103.564,75 din care: 
� Sursa de finanţare:
�2.971.255 LEI  - Cofinanţare
Consiliul Local Mioveni (40 % din
valoarea cheltuielilor eligibile +
TVA); � 2.132.309,7 LEI – Fi-
nanţare Fondul de Mediu, (60%).
Numele  instituţiei finanţatoare :
Agenţia Fondului pentru Mediu.

PROIECTERAFLATER
ÎNRCURSRDER
IMPLEMENTARE:
„„MMaannaaggeemmeennttuullR IInntteeggrraattR aall
DDeeșșeeuurriilloorrRîînnRjjuuddeeţţuullRAArrggeeșș””R
� Valoarea totală a proiectului
este de 35.432.315,07 Euro; 
� Surse de finanţare: � 18 375
000 EU  - fonduri ISPA; � 6 125
000EU – cofinantare BRD; � 10
932 715,07 – bugetul de stat,
prin OUG 135/2007 � 452 411,
58 EU- cheltuieli neeligibile.
Numele instituţiei finanţatoare:
Banca Europeană pentru Dez-
voltare şi Reconstrucţie.
““CCoommpplleettaarreeaaRssiisstteemmuulluuiiRccllaassiicc

ddeeRpprroodduucceerreeRaaRaappeeiiRccaallddeeRddee
ccoonnssuummR ccuuR ssiisstteemmeeR ccaarreeR uuttii--
lliizzeeaazzăăReenneerrggiieeR ssoollaarrăăR șșiiR ccaarree
ccoonndduuccR llaaR îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaaR ccaall--
iittăăţţiiiiR aaeerruulluuii,,R aappeeiiR șșiiR ssoolluulluuii
ppeennttrruuRoobbiieeccttiivveellee::RCCrreeșșaaRccooppiiii
((ccuuppllaattăăR ccuuRggrrăăddiinniiţţaaR ccuuRpprroo--
ggrraammRpprreelluunnggiittRnnrr..1122R„„TTiicc--PPiittiicc””,,
MMiioovveennii)),,R R CCăămmiinnuullR ssoocciiaallR ddiinn
oorraașșuullR MMiioovveenniiR șșiiR SSppiittaalluull
oorrăășșeenneessccR „„SSffâânnttuull
SSppiirriiddoonn””ddiinnR oorraașșuullR MMiioovveennii,,
jjuuddeeţţuullRAArrggeeșș””.
� Valoarea totală a proiectului:
1.836.213 lei, 
Surse de finanţare: 
� Buget local : � 397.977, 92 lei
(20% din cheltuielile eligibile +
cheltuieli neeligibile ), � A.F.M:
1.438.235,08 lei, (80 % din chel-
tuielile eligibile). 
Numele instituţiei finanţatoare:
Administraţia Fondului pentru
Mediu. (A.F.M)

PROIECTERAFLATE
ÎNRFAZARDER
PREFINANŢARE
““PPllaannR IInntteeggrraattR ddeeR DDeezzvvoollttaarree
UUrrbbaannăăR îînnR oorraașșuullR MMiioovveennii,,
jjuuddeeţţuullRAArrggeeșș””
PPrrooiieecctteelleeR ccaarreeR ccoommppuunnR PPIIDD
ssuunnttR::

Biroul Dezvoltare Economică Locală al Primăriei
oraşului Mioveni informează
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MMooddeerrnniizzaarreeaaR ssttrrăăzziiiiR II..CC..R BBrrăă--
ttiiaannuuR ddiinnR oorraașșuullR MMiioovveennii,,R pprriinn
ccrreeaarreeaaR aaR 22R bbeennzziiR ssuuppllii--
mmeennttaarree””
““MMooddeerrnniizzaarreeaaR ppoodduulluuiiR ppeessttee
rrââuullR AArrggeeșșeellR pprriinnR ccrreeaarreeaaR aaR 22
bbeennzziiRssuupplliimmeennttaarreeRddeeRaacccceessRîînn
oorraașșuullRMMiioovveennii””
““CCrreeșștteerreeaaR aacccceessiibbiilliittăăţţiiii
cceettăăţţeenniilloorrR llaaR sseerrvviicciiiiR ddeeR uuttiill--
iittăăţţii,,RpprriinnReexxttiinnddeerreeaaRssiisstteemmuulluuii
ddeeR iilluummiinnaattR ppuubblliiccR îînnR oorraașșuull
MMiioovveennii””
““IImmpplleemmeennttaarreeaaRuunnuuiiRssiisstteemmRddee
ssuupprraavveegghheerreeR vviiddeeooR ppeennttrruu
ccrreeșștteerreeaaRssiigguurraannţţeeiiRcceettăăţţeenniilloorr
ddiinnRoorraașșuullRMMiioovveennii””
Numele autorităţii contractante:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
� Valoarea totală a proiectului:
18.963.643,25 lei.
� Surse de  finanţare: � Buget
Local: 3.616.327,88 lei  (2% din
cheltuielile eligibile + cheltuieli
neeligibile), � Fonduri struc-
turale: 15.347.315,37 lei (98%
din cheltuielile eligibile).
RReeaabbiilliittaarreeaa,,R mmooddeerrnniizzaarreeaaR șșii
ddoottaarreeaaR CCaannttiinneeiiR SSoocciiaalleeR șșiiR aa
CCeennttrruulluuiiRddeeRSSpprriijjiinnRllaaRddoommiicciilliiuu
ppeennttrruuRppeerrssooaanneeRvvâârrssttnniicceeRddiinn
oorraașșuullRMMiioovveennii,,RjjuuddeeţţuullRAArrggeeșș””.
Numele autorităţii contractante:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului
� Valoarea totală a proiectului:
1.669.839,02 lei
� Surse de finanţare: � Buget
Local: 337.203,41 lei (2% + chel-
tuieli neeligibile), � Fonduri struc-
turale: 1.332.635,61 lei (98% din
cheltuielile eligibile).

PROIECTERÎNR
FAZARDEREVALUARE
““ÎÎnnffiiiinnţţaarreeR ppaarrccR aaggrreemmeennttR îînn
oorraașșuullRMMiioovveennii,,R jjuuddeeţţuullRAArrggeeșș””
Suprafaţa propusă pentru dez-
voltarea parcului este de 18.080
mp, valoarea  investiţiei este de
1.709.032.6 lei. Acest proiect
este  încă în faza de evaluare.
� Valoarea totală a proiectului:
1.709.032.6 lei
� Surse de finanţare: � Bugetul
local :192.929.41 lei (10,46% din
cheltuielile eligibile + cheltuieli
neeligibile). � A.F.M:
1.516.103,19 lei (89,54 % din
cheltuielile eligibile).
„„RReeaabbiilliittaarreeaa,,R mmooddeerrnniizzaarreeaa,,

ddeezzvvoollttaarreeaaRșșiiReecchhiippaarreeaaRAAmmbbuu--
llaattoorriiuulluuiiR ddeeR ssppeecciiaalliittaatteeR ddiinn
ccaaddrruullR ssppiittaalluulluuiiR „„SSff..R SSppiirriiddoonn
RRaaccoovviiţţaa””,,RoorraașșRMMiioovveennii,,Rjjuuddeeţţuull
AArrggeeșș””.
Numele autorităţii contractante:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului;
� Valoarea totală a proiectului:
1.821.154,99 lei.
� Surse de finanţare: � Buget
Local: 318.239,18 lei (2% + chel-
tuieli neeligibile); � M.D.R.T:
1.502.915,81 lei (98% din chel-
tuielile eligibile).
Proiectul se află pe lista de rez-
ervă.
„„SSiisstteemmRiinntteeggrraattRddeeRaalliimmeennttaarree
ccuuRaappăăRșșiiRccaannaalliizzaarreeRmmeennaajjeerrăă
îînnR ccaarrttiieerruullR R FFăăggeett,,R oorraașșuull
MMiioovveennii””..
Numele instituţiei finanţatoare:
Administraţia Fondului pentru
Mediu. (A.F.M)
� Valoarea totală a proiectului:
12.776.662 lei
� Surse de finanţare: � Bugetul
Local: 3.481.170,4 lei (10 % +
cheltuieli neeligibile), � A.F.M :
9.295.491,6 lei (90 % din cheltu-
ielile eligibile).

PROIECTERCERVOR
FIRDEPUSERÎNRANUL
2011,RRÎNRVEDEREA
OBŢINERIIR
FINANŢĂRIIR
NERAMBURSABILE
„„CCoommppaarraarreeaaReexxppeerriieennţţeelloorrRddee
iimmpplleemmeennttaarreeRaalleeReedduuccaaţţiieeiiRiinn--
ffoorrmmaalleeR șșiiR nnoonnR ffoorrmmaallee” -
Agenţia naţională pentru pro-
grame comunitare în domeniul
educaţiei şi formării profesionale
– Comenius Regio;
În cursul anului viitor se va
depune  proiectul: „„ÎÎmm--
bbuunnăăttăăţţiirreeaaRccaalliittăăţţiiiiRsseerrvviicciiiilloorr
ffuurrnniizzaatteeR ddeeR ccăăttrreeR PPrriimmăărriiaa
MMiioovveenniiR pprriinnR iimmpplleemmeennttaarreeaa
ssiisstteemmeelloorrR iinntteeggrraatteeR ddeeR mmaann--
aaggeemmeennttR„„
� Valoarea totală a proiectului:
360.150  lei;
� Contribuţia proprie în proiect:
(2%) la cheltuielile eligibile +
cheltuielile neeligibile.

IonRGEORGESCU
PrimarulRorașuluiRMioveni
Marţi: 08.00 - 10.00

Joi: 14.00 - 16.00

Tel: 0348/455.444, 
0348/450.000, 
Fax: 0248260.500 
primar@primariamioveni.ro

AurelRCOSTACHE
ViceprimarulRorașuluiRMioveniR

Miercuri: 14.00 - 16.00

Vineri: 08.00 - 10.00

Tel: 0348/455.444, 0348/450.000,

Fax: 0248 260.500 

viceprimar@primariamioveni.ro

Jr.RMariaRȘTEFĂNESCUSecretarulRorașuluiRMioveniR
Luni: 08.00 - 10.00

Joi: 16.00 - 17.00

Tel: 0348/455.222
Fax: 0248 260.500 
secretar@primariamioveni.ro

În ultima perioadă ne confruntăm
tot mai des cu  cetăţeni care ex-
cavează, sapă, scormonesc
terenurile proprietate privată în
căutarea posibilelor deşeuri din fier,
în vederea valorificării acestora la
centrele de colectare fier vechi.

Pentru lucrările de excavare a
terenurilor este necesară dovada
(contract) unde se depozitează
pământul rezultat, contractul de
achiziţionare a pământului fertil
necesar acoperirii finale în vederea
obţinerii a unei suprafeţe cu
potenţial agricol şi totodată oblig-
aţia de a aduce terenul la starea in-
iţială.

Aceste lucrări se execută fără a
afecta factorii de mediu, respectiv
luarea măsurilor necesare în ved-
erea evitării alunecărilor de teren,
interzicerea depozitării de deşeuri
toxice şi periculoase.

INFORMARERDERLA
COMPARTIMENTUL

PROTECŢIARMEDIULUI



SSoocciieettaatteeaa nnooaassttrraa ss--aa ffoorrmmaatt ddiinn SSeerrvviicciiuullSSoocciieettaatteeaa nnooaassttrraa ss--aa ffoorrmmaatt ddiinn SSeerrvviicciiuull
ddee IIlluummiinnaatt PPuubblliicc MMiioovveennii şşii SSeerrvviicciiuullddee IIlluummiinnaatt PPuubblliicc MMiioovveennii şşii SSeerrvviicciiuull
AA..DD..PP..,, ttoottooddaattaa aavvâânndd îînn ssuubboorrddiinnee şşiiAA..DD..PP..,, ttoottooddaattaa aavvâânndd îînn ssuubboorrddiinnee şşii
ssttaattiiaa ddee eeppuurraarree aa oorraaşşuulluuii..ssttaattiiaa ddee eeppuurraarree aa oorraaşşuulluuii..

�� distribuţie apă rece potabilă;
�� salubrizare, colectare gunoi menajer;
�� montarea de distribuitoare individuale de
apă precum şi coloane pentru fiecare aparta-
ment în parte;
�� instalaţii sanitare
�� lucrări de curăţenie - persoane juridice;
�� iluminat public;
�� iluminat arhitectural şi ornamental;
�� instalaţii electrice de întreţinere;
�� instalaţii electrice de exterior;
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Operatorul local SC SERVICII
EDILIATRE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL vine cu o ofertă ac-
cesibilă în sprijinul celor care
doresc să îţi monteze dis-
tribuitoare. 
� plata în 2 rate, costul unui

distribuitor pe apartament fiind
cuprins între 40 -45 lei.
� prin Sc Servicii Edilitare pen-

tru Comunitate se pot efectua şi
lucrări de instalaţii de la dis-
tribuitor până în apartament,
oferindu-se o garanţie de 1 an.

Costul estimativ al acestor lu-
crari, pentru două coloane  este:

- Parter  = 156 lei
- Etaj I   = 179 lei
- Etaj II  = 202 lei
- Etaj III = 225 lei
- Etaj IV = 248 lei
În funcţie de posibilităţile finan-

ciare ale beneficiarului, plata
acestor lucrări se poate face în
maxim trei rate lunare.

Valoarea contorului de apă şi
taxa de montare sunt estimate la
suma de 260 lei de apartament,
cu menţiunea că întocmirea con-
tractului individual, verificarea
metrologică şi reparaţiile echipa-
mentului de măsurare sunt  su-
portate de către operator.

Reprezentanţii Asociaţiilor  de
Locatari din oraşul Mioveni care
nu au datorii, sunt aşteptaţi să
vină la sediul societăţii din B-dul
Dacia, la Şcoala Veche pentru
încheierea de contracte individ-
uale, de luni-vineri între orele
8.00-16.00.

SCRSEDCRMIOVENIRSRLR
OFERTĂRDISTRIBUITOARE

OPERATORULRLOCALRR
SCRSERVICIIREDILITARERPENTRUR
COMUNITATERMIOVENIRSRL,

VARPERCEPERTAXĂ
DERREBRANȘARE

Operatorul Local SC SERVICII
EDILITARE PENTRU COMUNITARE
MIOVENI SRL - atrage atenţia
asupra faptului că utilizarea servici-
ului public de alimentare cu apă şi
canalizare presupune şi câteva
obligaţii din partea utilizatorilor. Ast-
fel, aceştia trebuie să fie conştienţi
că serviciile folosite trebuie şi
plătite, în caz contrar existând anu-
mite repercursiuni.

Dispoziţiile legale în vigoare oferă
operatorului  local posibilitatea să ia
măsuri de constrângere a rău-plat-
nicilor, pornind de la aplicarea de
penalităţi şi terminând cu decu-
plarea de la reţeaua publică de ali-
mentare cu apă.

DECUPLAREARRDERLARRREŢEA
Operatorul a luat deja măsura de-

branşării restanţierilor de la reţeaua
publică de alimentare cu apă pota-
bilă.

Consumatorii rău-platnici de-
branşaţi  de la reţeaua publică de al-
imentare cu apă, vor suporta taxa
aferentă debranşării (50 lei) precum
şi taxa de rebranşare(50 lei).

Pentru  persoanele  juridice taxa
de debranşare va fi  (75lei) iar  taxa
de rebranşare(75lei).

SâmbătăR 12R martie
2011,RînRSalaRdeRConsiliu
aR PrimărieiR orașului
Mioveni,R aR avutR locR în-
trunireaRreprezentanţilor
ACADEMIEIROAMENILOR
DERȘTIINŢĂRDINRROMÂ-
NIAR cuR autorităţileR lo-
cale,R judeţeneR și
reprezentanţiRaiRSCRAu-
tomobileRDaciaRSA.

Întrunirea a avut ca temă consti-
tuirea unui Centru de Formare Profe-
sională “Universul Ştiinţei “. Centru
va cuprinde: � Comisia de Infra-
structură Critică � Comisia Produc-
tica –Dacia Renault� Comisia pentru
Dezvoltarea Creativităţii � Comisia
de Energetică si Protecţia Mediului �
Comisia Tehnologii şi Instalaţi Hiper-
bare �

Centrul care va avea sediul la
Grupul Şcolar Construcţii de Maşini
Colibaşi va urmări: � dezvoltarea
potenţialului resurselor umane pen-
tru a răspunde cerinţelor actuale din

România şi Uniunea Europeană � îm-
bunătăţirea calităţii şi adaptarea
forţei de muncă � promovarea com-
petitivităţii şi îmbunătăţirea manage-
mentului � învăţarea pe tot parcursul
vieţii, profesionalismul, competenţa
şi performanţa � va oferi serviciul de
formare şi perfecţíonare profesională
la cele mai înalte standarde � va or-
ganiza manifestări ale cercetării şti-
inţifice din învăţământul superior �
cursuri, seminarii, mese rotunde,
conferinţe, consultanţă pentru toate
persoanele interesate care au ca
nivel de pregatire studii medii sau
superioare �

ORAȘULRMIOVENIRVARAVEARUNR
CENTRURDERFORMARERPROFESIONALĂ
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PentruR persoaneleR care
nuRauRaccesRlaRinternetRși
nuR potR consultaR pagina
noastră,R www.sedc-
mioveni.ro,R prinR inter-
mediulR ziaruluiR nostru
DirectorulR NicolaeR TU-
DOSER răspundeR se-
sizărilorR cetăţenilor.
DeasemeneaR ceiR intere-
saţiRpotRfaceRsesizăriRdi-
rectRlaRsediulRnostruRdeRla
ȘcoalaRVeche,RurmândRca
răspunsulRsăRfieRpublicat
înR ziarR înR celR maiR scurt
timp.R

1. Nicula Eugen:  Este foarte util acest ziar dar ar fi bine să ne nom-
inalizaţi persoanele din conducerea serviciilor d-stră, personalul
acestei societăţi, ce funcţii îndeplinesc, ce pregatire au etc.. Adică
vrem şi noi să ştim mai multe despre societatea d-stră. Prin acest
ziar aflam şi noi mai multe. Cum este şi ziarul MIOVENII. ESTE O
IDEE BUNA DAR TREBUIE DUSĂ PÂNĂ LA CAPAT. MULT SUCCES ÎN
CONTINUARE! 
R: Conducerea SC.Ed.C.Mioveni SRL este formată din:•Ec. Tudose
Nicolae - Director General •Ec. Păuna Iulia - Director Economic
•Ing. Ciobanu Viorel - Şef Serviciu A.D.P. •Ec. Jan Nicolescu - Şef
Serviciu Financiar •Ştefan Adrian - Şef Seviciu Iluminat Public
•Căran Nicolae - Şef Serviciu Salubritate.

2. Gabriel:  Mi-ar plăcea ca înacest an să ne pregătiţi şipentru Florii şi Paşte câtevafigurine luminoase. Am văzutcă anii trecuţi au apărut ast-fel de decoraţiuni în centrulcâtorva oraşe din ţara şi înapropierea bisericilor deacolo. 
R: Este şi o dorinţă a noastră.Nu promitem vă vom reuşimontarea de astfel deghirlande anul acesta dar, cusiguranţă, Floriile şi Pastelede anul viitor vor fi întâmp-inate cu astfel de ghirlande.Motivul pentru care nu amachizitionat astfel deghirlande până acum, esteacela că nu am găsit ceva de-osebit care întradevar săplacă cetăţenilor noştri. Vămulţumesc!

Nume / Prenume
TUDOSE NICOLAE
E-mail:
nicolae.tudose@yahoo.com
Data naşterii/03.01.1968
Funcţia sau postul ocupat 
Director General; Director ; Audi-
tor intern ; Revizor contabil princi-
pal ; Revizor contabil ; Economist;
Revizor constatator teren 
Activităţi şi responsabilităţi princi-
pale 
- Aplicarea procedurilor şi temati-
cilor de control financiar de
gestiune; 
- Realizarea verificărilor şi con-
troalelor în cadrul entităţii; 
- Participarea în echipele de con-
trol ale Electrica SA pentru efectu-
area verificărilor la unele
Sucursale din ţară (Arad, Bu-
cureşti, Vaslui, etc,);
- Implementarea şi gestionarea
documentelor sistemului integrat
de management;
- Înaintarea actelor de control fi-
nanciar de gestiune încheiate, Di-
rectorului şi Şefului Serviciului
Control General;
- Responsabilităţi privind re-
spectarea reglementarilor finan-
ciare şi a legislaţiei generale;
- Responsabilităţi privind re-

alizarea acţiunilor de control fi-
nanciar de gestiune;
-Responsabilităţi privind modul de
îndeplinire a sarcinilor primite din
partea Şefului Serviciului Control
General.
Numele şi adresa angajatorului
SC Servicii Edilitare pentru Comu-
nitate Mioveni SRL; Primăria
Mioveni ; CEZ Distribuţie SA , Str.
Brestei nr. 2 Craiova, cu locul de
muncă la CZ PITESTI 
Tipul activităţii sau sectorul de ac-
tivitate 
Utilităţi Publice; Distribuţie En-
ergie Electrică; Educaţie şi formare 
Calificarea - diploma obţinută
- Expert Contabil;
- Licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe
Juridice şi Administrative Piteşti –
Specializarea Drept;
- Certificat de absolvire a cursului
Audit Public Intern;
- Certificat de absolvire a cursului
Noul Cod Fiscal;
- Economist, Specializarea: Finan-
ciar Contabil şi Administrativ
- Diplomă de absolvire a Liceului -
Specializarea Electrotehnică
Disciplinele principale studiate
Competenţe profesionale dobân-
dite: Contabilitate financiară şi de
gestiune, Finanţele Întreprinderii,

Fiscalitate, Control financiar,
Drept , Analiză economico-finan-
ciara, Electrotehnică. 
Numele şi tipul instituţiei de în-
văţământ / furnizorului de for-
mare
Corpul experţilor contabili şi con-
tabililor autorizaţi din România;
Universitatea de Stat din Piteşti;
Formenerg SA Bucureşti Formen-
erg SA Bucureşti; Academia de
Studii Economice Bucureşti – Fac-
ultatea de Finanţe Asigurări Bănci
şi Burse de Valori, Liceul Industrial
Piteşti.
Competenţe şi abilităţi sociale
- Abilitatea de a stabili relaţii efi-
cace cu personalul din subordine;
- Abilitatea de a culege şi analiza
date, de a sintetiza informatiile şi
pregăti rapoarte, informări; 
- Capacitatea de a monitoriza şi
controla activităţile specifice; 
- Abilitatea de a prezenta, explica,
motiva programe şi de a mobiliza
resurse. 
- Competenţe şi aptitudini de uti-
lizare a calculatorului.
- O bună utilizare a Microsoft
Ofice: WORD, EXCEL.
- Permis de conducere Categoria
B, C, C+E din anul 1989.

3. G.:  Am văzut în lista de in-

vestiţii încă două lucrări de

semaforizare. Între 7 Sep-

tembrie 1485 şi 1 Decembrie

înţeleg motivul, dar între B-

dul Dacia şi str. Cărăneşti e

vorba de siguranţa celor care

ies de la liceu? 

R: Întradevar, semaforizarea

respectivă o consideram

necesară atât pentru sigu-

ranţa elevilor cât şi pentru

fluidizarea traficului pentru

autovehiculele care pătrund

în B-dul Dacia de pe arterele

de circulaţie laterale.

Mulţumim sincer pentru in-

teresul d-voastră, atât la ce

se întamplă în acest oraş cât

şi modului corect cu care stiţi

să vă adresaţi.
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11111111 DIRECŢIARGENERALĂRAR
FINAŢELORRPUBLICERANUNŢĂ

MODIFICĂRIRRALERCODULUIRFISCAL
ÎNRATENŢIAR
CONTRIBUABILILOR
PERSOANELORRFIZICE

Direcţia Generală a Fi-
nanţelor Publice Argeş
face cunoscut faptul că în
M.O. nr. 150/01.03.2011 a
fost publicată HG nr.
150/2011 pentru modifi-
carea şi completarea
Normelor metodologice de
aplicare a Codului fiscal,
aprobate prin HG nr.
44/2004.

Hotărârea de Guvern
aduce modificări şi com-
pletări asupra mai multor
categorii de impozite şi
taxe, printre care şi im-
pozitului pe venit.

VALORIFICAREARMATE-
RIALELORRRECICLABILE
TREBUIERDECLARATĂ

Devin venituri impoz-
abile cele obţinute de per-
soanele fizice din
valorificarea prin centrele
de colectare a deşeurilor
de metal, hârtie, sticlă şi
altele asemenea şi în situ-
aţia în care acestea provin
din gospodăria proprie.

Contribuabilii care deter-
mină venitul net pe bază
de norme de venit, iar prin
efectul legii trec în anul
următor la sistemul real
de impunere au obligaţia
depunerii unei declaraţii
referitoare la veniturile şi
cheltuielile estimate a se
realiza pentru anul fiscal,
până la data de 15 mai a
anului de impunere.

Este vorba despre con-
tribuabilii care în anul
2010 au determinat veni-
tul net pe bază de norme
de venit, iar din anul
2011, deoarece activitatea
desfăşurată de ei nu se
mai regăsea în Nomencla-
torul activităţilor pentru
care venitul net se putea
determina be baza
normelor de venit, au fost

obligaţi să treacă la deter-
minarea venitului net în
sistem real.

În acest context,
legiuitorul precizează că
aceşti contribuabili au
obligaţia depunerii formu-
larului 220 „Declaraţie
privind venitul estimat”
până la data de 15 mai
2011.

ÎNRATENŢIAR
ASOCIAŢIILORRRFĂRĂ
PERSONALITATER
JURIDICĂR
CONSTITUITERÎNTRE
PERSOANERFIZICE

Conform prevederilor
art. 86 din Legea nr.
571/2003 privind Codul
fiscal şi OMFP nr.
2371/2007 pentru apro-
barea modelului şi conţin-
utului unor formulare
prevăzute la titlul III din
Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările
ulterioare, asocierile fără

personalitate juridică con-
stituite între persoane fiz-
ice, au obligaţia de a
completa şi depune for-
mularul 204 "Declaraţie
anuală de venit pentru
asocierile fără person-
alitate juridică", până la
data de 15 martie a anului
următor celui de realizare
a venitului.

Pentru asocierile care re-
alizează mai multe cate-
gorii de venit, se depune
câte o declaraţie pentru
fiecare categorie de venit
în parte. Declaraţia va
cuprinde şi distribuţia ven-
itului net/pierderii pe aso-
ciaţi.

Declaraţia se depune de
către asociatul desemnat
prin contract să răspundă
pentru îndeplinirea oblig-
aţiilor asocierii la organul
fiscal la care asocierea
este înregistrată în evi-
denţa fiscală.

O copie a declaraţiei se
va transmite de către aso-

ciatul desemnat fiecărui
asociat. Ori de câte ori se
constată erori în declaraţia
depusă anterior, se com-
pletează şi se depune o
declaraţie rectificativă,
situaţie în care se va în-
scrie "X" în căsuţa pre-
văzută în acest scop.

Odată cu declaraţia anu-
ală de venit (formularul
204)  se va depune şi for-
mularul 223 "Declaraţie
privind veniturile esti-
mate pentru asocierile
fără personalitate ju-
ridică, constituite între
persoane fizice" dacă
asocierea fără personali-
tate juridică se află în una
dintre următoarele situ-
aţii: în anul anterior a re-
alizat pierderi sau a
realizat venituri pe pe-
rioade mai mici decât anul
fiscal ori, din motive
obiective, estimează că va
realiza venituri care diferă
cu cel puţin 20% faţă de
anul fiscal anterior.
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CâiniiRcomunitariRauRînceput
dinRnouRsăRumbleRpeRRstrăzile
dinRMioveni,R iarRautoritatile
localeRsusţinRcăRmaidanezii
suntRadușiRdinRalteRlocalităţi
șiRchiarRfacRunRapelRcătreRoa-
meniR săR sesizezeR astfelR de
fapteRceRarRputeaRfiRpedep-
site.R AutorităţileR localeR din
MioveniR încearcăRsăRrezolve
câtR maiR repedeR problema
câinilorRcomunitariRastfelRcă
patrupedeleRfărăRstăpânRvor
fiR strânseR deR peR stradăR și
apăpostiteR într-oR biobază.
LegeaRprevedeRcăRdacăRînR7
zileR câiniiR nuR suntR revendi-
caţi,RaceștiaRsăRfieReutanasi-
aţi.
"Am primit de multe ori semnale că
vin oameni care îi abandonează în
oraş, dar nu am reuşit niciodată să îi
identificăm. Facem şi pe aceasta cale
un apel către oameni dacă observă
astfel de transporturi să ne sem-
naleze şi să noteze măcar numărul
maşinii ca să îi putem trage la
răspundere", spune  Nicolae Tudose,
directorul SC SERVICII EDILITARE
PENTRU MIOVENI SRL.
Directorul SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE MIOVENI

SRL, se declară împotriva eu-
tanasierii câinilor fară stăpan şi se
pronunţă pentru strângerea acestora
de pe domeniul public şi adapostirea
lor în centrul special amenajat de la
staţia de epurare.
"Există multe alte soluţii pentru re-
zolvarea acestei probleme, cum sunt
cele pe care le-am aplicat deja în
oraşul Mioveni: strângerea maid-
anezilor de pe străzi, adapostirea în
biobaza de la staţia de epurare şi
sterilizarea lor pentru limitarea în-
mulţirii. Acesta soluţie îmbină nevoia
de protecţie a cetăţenilor de agresiv-

itatea câinilor maidanezi, cu nevoia
de protecţie a animalelor, potrivit
standardelor europene în domeniu.
Dacă foarte mulţi cetăţeni solicită
ridicarea câinilor, există şi locuitori
care nu doresc acest lucru. Pe aceş-
tia din urmă aş dori să îi asigur că
patrupedele vor fi hrănite, pentru că
avem şi sprijinul celor de la SC Auto-
mobile Dacia, astfel costurile noastre
sunt diminuate. Aici animalele au
condiţii foarte bune, primesc adă-
post şi beneficiază de tratament de
specialitate asigurat de doctorul san-
itar-veterinar".

SSSSEEEESSSSIIIIZZZZĂĂĂĂRRRRIIIILLLLEEEERRSSSSEEEERRPPPPOOOOTTTT
FFFFAAAACCCCEEEERRTTTTEEEELLLLEEEEFFFFOOOONNNNIIIICCCCRRLLLLAAAA::::

���� PPPPrrrriiiimmmmăăăărrrriiiiaaaaRRoooorrrraaaașșșșuuuulllluuuuiiii
MMMMiiiioooovvvveeeennnniiii ,,,, RRooooffff.... RRddddeeeeRRsssseeeerrrrvvvviiiicccc iiiiuuuu::::

0000333344448888....444455555555....999999999999
���� PPPPoooollll iiii ţţţţiiiiaaaaRRLLLLooooccccaaaallllăăăăRRMMMMiiiioooovvvveeeennnniiii ::::

0000333344448888....444444445555....888855555555
���� PPPPoooollllţţţţ iiiiaaaaRRoooorrrraaaașșșșuuuulllluuuuiiii RRMMMMiiiioooovvvveeeennnniiii ::::

0000222244448888....222266661111....444499999999
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CentrulRCulturalRMioveniRînchiriazăRautocarulRmarcaRIvecoRcu
49+2RlocuriRpentruRorganizareaRdeRexcursiiRînRţarăRșiRînRstrăină-
tateRlaRceleRmaiRmiciRpreţuri.RCeiRinteresaţiRneRpotRcontactaRla
tel/fax:R0348.445.856,RsauRlaRsediulRdinRstr.RTudorRMușatescu,
Bl.RV2B,Rparter.

CentrulRCulturalRMioveniRoferăRspreRînchiriereRlaRceleRmaiRmiciRpreţuriRun
spaţiuRintimRpentruRevenimenteRimportanteRdinRviaţaRdumneavoastră.
�� CCaassaaRddeeRCCuullttuurrăăRRRaaccoovviiţţaaR--RTTaarriiffR550000R--R22000000Rlleeii//eevveenniimmeennttR--
ddoottăărriiRssttaannddaarrddR--RccaappaacciittaatteeRmmaaxxiimmR330000Rllooccuurrii..
�� CCăămmiinnuullRCCuullttuurraallRCCoolliibbaașșiiR--RTTaarriiffR110000Rlleeii--eevveenniimmeennttR--R
ccaappaacciittaatteeR8800R--R110000Rllooccuurrii.

���� CCCCuuuurrrrssssuuuurrrr iiii RRddddeeeeRRddddaaaannnnssssRRssssppppoooorrrrtttt iiiivvvvRR
Profesor Silviu Dobriţă
Miercuri -15.00-17.00 Grupa 6-10 ani
Sâmbată – 12.00- 13.30 Grupa 11- 14 ani
Cursurile se ţin în sala de dans a Casei
de Cultură a  Sindicatelor Dacia

���� CCCCuuuurrrrssssuuuurrrr iiii RRddddeeee ddddaaaannnnssssRRppppooooppppuuuullllaaaarrrr RR
Profesor Oancea Cătalin
Sâmbata 9.30-11.00
Cursurile se ţin în sala de dans a Casei
de Cultură a  Sindicatelor Dacia

���� CCCCuuuurrrrssssuuuurrrr iiii RRddddeeeeRRcccchhhhiiii ttttaaaarrrrăăăă
Profesor Hamar Levente
Luni 15.00-17.00
Cursurile se ţin în incinta Centrului
Cultural Mioveni

���� CCCCuuuurrrrssssuuuurrrr iiii RR iiiinnnnssssttttrrrruuuummmmeeeennnntttteeeeRRddddeeeeRRssssuuuuffff llllaaaatttt RR
Profesor Marin Iliuţă
Vineri 14.00-17.00
Cursurile se ţin în incinta Centrului
Cultural Mioveni

���� CCCCuuuurrrrssssuuuurrrr iiii RRddddeeeeRRmmmmaaaannnnddddoooollll iiiinnnnăăăă
Profesor Florica Arsenescu
Miercuri 14.00 -16.00
Cursurile se ţin în incinta Centrului
Cultural Mioveni

���� CCCCuuuurrrrssssuuuurrrr iiii RRddddeeeeRR llll iiiimmmmbbbbiiii RRssssttttrrrraaaaiiiinnnneeeeRR
(engleză,Rfranceză,Rgermană,Rspaniolă)
Profesor Lavina Preda
Luni-Vineri  10.00-16.00
Cursurile se ţin în incinta Centrului
Cultural Mioveni.

Club FUJI SAN DOJO MIOVENI
Disciplină- autoapărare

Stil- AIKIJUTSU TAKEDA –RYU
Grupe de vârstă 6-18 ani

Locaţie – CASA DE CULTURĂ A 
SINDICATELOR DACIA

Program LUNI şi 
Vineri 18.00-20.00

Relaţii la tel 0728.826.346

���� CCCCUUUURRRRSSSSUUUURRRRIIII RROOOOFFFFEEEERRRRIIIITTTTEEEERR���� CCCCUUUURRRRSSSSUUUURRRRIIII RROOOOFFFFEEEERRRRIIIITTTTEEEERR����

OferRlecţiiRdeRchitară
Tel:R0745.615.092

CameraRdeRComerţRșiRIndus-
trieRArgeș,RFilialaRMioveni
funcţionează cu sediul în Casa
de Cultura a Sindicatelor –
Mioveni, parter.
Tel:0735.007.513; 0348.730.711
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Persoanele care nu plătesc trei luni
consecutiv contribuţia la pensii pot
pierde asigurarea socială, asigură-
torul având în acest caz posibilitatea
să rezilieze contractul, după notifi-
carea asiguratului, potrivit unui
proiect de hotărâre privind normele
de aplicare a Legii pensiilor.

Ministerul Muncii, Familiei şi Pro-
tecţiei Sociale (MMFPS) a suspus
dezbaterii publice proiectul de
Hotărâre pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor Legii
263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.

Proiectul de act normativ prevede
că venitul asigurat înscris în contrac-
tul de asigurare socială, la care se
datorează contribuţia de asigurări
sociale, este ales de persoana in-
teresată. Venitul asigurat poate fi
modificat, la solicitarea asiguratului,
prin încheierea unui act adiţional la
contractul de asigurare socială.

SERPERCEPRDOBÂNZIRȘIR
PENALITĂŢIRPENTRUR
NEPLATARLARTIMP

Documentul mai stabileşte că, în
situaţia nerespectării termenului de
plată a contribuţiei de asigurări so-
ciale, vor fi calculate dobânzi şi pe-
nalităţi de întârziere aferente.

În cazul în care asiguratul nu
plăteşte contribuţia de asigurări so-
ciale timp de trei luni consecutiv,
asigurătorul poate decide rezilierea
contractului.

Rezilierea contractului de asigurare
socială din iniţiativa asigurătorului se
face cu ziua următoare celei pentru
care s-au plătit sumele reprezentând
contribuţia de asigurări sociale şi
eventualele accesorii, după notifi-
carea prealabilă a asiguratului”, se
arată în proiectul de act normativ.

De asemenea, rezilierea contractu-
lui de asigurare socială se poate face
şi din iniţiativa asiguratului, expri-
mată în scris, oricând pe parcursul
derulării acestuia, începând cu data
solicitată, dar nu mai devreme de ul-
tima zi a perioadei pentru care s-au
plătit sumele reprezentând con-
tribuţia de asigurări sociale.

Persoanele care nu au domiciliul
sau reşedinţa în România şi care au
obligaţia de a se asigura în sistemul

public de pensii, nefiind într-o relaţie
dependentă cu un angajator rezident
în România, vor depune declaraţie
individuală de asigurare.

Dacă pe parcursul derulării asig-
urării în baza declaraţiei individuale
de asigurare se face dovada că, într-
un an calendaristic, nu se realizează
venituri la nivelul prevăzut de lege,
declaraţia se suspendă, la cererea
asiguratului sau din iniţiativa casei
teritoriale de pensii.

“În situaţia în care suspendarea
declaraţiei individuale de asigurare
operează din iniţiativa casei teritori-
ale de pensii, aceasta va notifica
asiguratul, cu indicarea perioadei
pentru care s-a produs suspendarea.
Constatarea nerealizării veniturilor
se face pe baza documentelor fiscale
prevăzute de legislaţia în materie
sau, după caz, pe baza datelor
furnizate caselor teritoriale de pensii
de către organele fiscale. În pe-
rioada de suspendare nu se datore-
ază contribuţia de asigurări sociale şi
perioada respectivă nu constituie
stagiu de cotizare în sistemul public
de pensii”, se mai arată în documen-
tul aflat în dezbatere publică.

Proiectul de act normativ mai sta-
bileşte că stagiul minim de cotizare
în specialitate va fi constituit din pe-
rioada în care o persoană din sis-
temul naţional de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi din sistemul administraţiei
penitenciare s-a aflat în una dintre
următoarele situaţii: a avut calitatea
de cadru militar în activitate; a în-
deplinit ser-
viciul militar
ca militar în
termen, mili-
tar cu ter-
men redus,
elev al unei
şcoli mil-
itare/şcoli de
agenţi de
poliţie sau
student al
unei instituţii
de în-
văţământ din
sistemul de
apărare, or-

dine publică şi siguranţă naţională
pentru formarea cadrelor militare,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul adminis-
traţiei penitenciare, cu excepţia
liceului militar; a fost concentrată
sau mobilizată ca rezervist.

Constituie stagiu minim de cotizare
în specialitate şi perioada petrecută
în captivitate, cea în care asiguratul
a avut calitatea de funcţionar public
cu statut special în instituţiile din sis-
temul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, precum şi din
sistemul administraţiei penitenciare
sau când a avut calitatea de militar
angajat pe bază de contract sau de
soldat şi gradat voluntar.

“Stagiul de cotizare realizat în pe-
rioadele în care titularul unei pensii
anticipate sau al unei pensii antici-
pate parţiale, contribuie la sistemul
public de pensii, având plata pensiei
suspendată, conform legii, poate fi
valorificat numai la stabilirea pensiei
pentru limită de vârstă. Pensia antic-
ipată ori pensia anticipată parţială se
transformă din oficiu în pensie pen-
tru limită de vârstă, care se acordă
începând cu data îndeplinirii condiţi-
ilor privind vârsta standard de pen-
sionare sau vârsta standard redusă,
conform prevederilor legalepentru
acordarea unei pensii pentru limită
de vârstă”, se mai arată în docu-
ment.

Proiectul de act normativ face pre-
cizări referitoare şi la persoanele
care au locuit cel puţin 30 de ani în
zonele afectate de poluarea perma-
nentă datorită extracţiei şi prelucrării
minereurilor neferoase cu conţinut
de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arse-
niu, zinc, mangan, fluor şi clor.

PERSOANELERCARERNURPLĂTESC
TREIRLUNIRCONSECUTIVR
CONTRIBUŢIARLARPENSII

PPPPOOOOTTTTRRPPPPIIIIEEEERRRRDDDDEEEERRAAAASSSSIIIIGGGGUUUURRRRAAAARRRREEEEAAAA



AARRGGEEȘȘ
�� Instituţia Prefectului Judeţului Argeş 
Tel: 0248.492.116
�� Consiliul Judeţean Argeş
Tel: 0248.211.290
�� Inspectoratul de Politie al Judeţului Argeş - 
Dispecerat Poliţia Rutiera
Tel: 0248.223.033
�� Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş 
Tel: 0248.210.400
�� Direcţia de Sănătate Publică Argeş
Tel: 0248.220.425
�� Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie
Argeş 
Tel: 0248.222.245 
�� Direcţia Apelor Argeş-Vedea Piteşti 
Tel: 0248.218.250
�� Asociaţia Română Antidrog - Argeş 
Tel: 0248.217.800
�� Biblioteca Judeţeană Argeş 
Tel: 0248.223.030
��Muzeul Judeţean Argeş
Tel: 0248.252.042
�� Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Argeş 
Tel: 0248.219.080 
�� Casa Judeţeană de Pensii Argeş 
Tel: 0248.222.394
�� Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 
Tel: 0248.222.905
�� Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş 
Tel: 0248.223.408
�� Comandamentul de Jandarmi Argeş
Tel: 956
�� Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş 
Tel: 0248.222.990
�� Tribunalul Argeş 
Tel: 0248.216.599
�� Tribunalul Comercial Argeş
Tel: 0248.610.303
�� Arhivele Statului 
Tel: 0248.253.144
�� Ocolul Silvic Canton Zăvoi Argeş

Tel: 0248.806.553
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 1 
Tel: 0248.607.000
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 2 
Tel: 0248.607.000
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 3 
Tel: 0248.607.000
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 4
Tel: 0248.607.000
�� Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Argeş
Tel: 0248.222.578 
�� Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş 
Tel: 0248.217.211
�� Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimo-
niul Cultural Naţional Argeş
Tel: 0248.220.833
�� Direcţia Judeţeana pentru Sport Argeş
Tel: 0248.213.443
�� Direcţia Judeţeana pentru Tineret Argeş 
Tel: 0248.221.920 
�� Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Argeş 
Tel: 0248.219.168
��Direcţia Pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială
Argeş
Tel: 0248.494.962 
�� Directia Silvica Argeş 
Tel: 0248.213.434
��Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean
Argeş 
Tel: 0248.213.049
�� Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare 
Tel: 0248.213.400 
�� Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş
Tel: 0248.223.556

��Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Agenţia
Domeniilor Statului 
Tel: 0248.216.786 
�� Primăria Municipiului Piteşti 
Tel: 0248.220.088
�� Biroul de Evidenţă Populaţiei 
Tel: 0248.210.359
�� Biroul de Paşapoarte 
Tel: 0248.210.360
�� Grupul de Pompieri Căpitan Puică Nicolae din Piteşti 
Tel: 0248.217.400
�� Curtea de Apel Piteşti 
Tel: 0248.219.374
�� Judecătoria din Piteşti 
Tel: 0248.624.138
�� Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Piteşti 
Tel: 0248.623.099
�� Autogara Nord 
Tel: 0248.282.201
�� Autogara Sud 
Tel: 0248.217.749
�� Casa de Cultură a Studenţilor - Piteşti 
Tel: 0248.216.882
�� Ag. Jud. pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş
Tel: 0248.222.415
�� Teatrul Al. Davila 
Tel: 0248.216.647
�� Teatrul Aschiuţă Piteşti 
Tel: 0248.636.303
�� Filarmonica Piteşti 
Tel: 0248.220.111
�� Centrul de Plasament şcolari Piteşti 
Tel: 0248.273.250 
�� Centrul de Plasament Special Piteşti 
Tel: 0248.271.557 

MMIIOOVVEENNII
�� Primăria oraşului Mioveni
0348.455.444, 0348.450.000
0248.260.500
Ofiţerul de serviciu: 0348.445.999 (NON-STOP)
�� Poliţia Locală Mioveni
0348.445.855
�� Grădiniţa nr. 12 Mioveni
0348.455.116
�� Grădiniţa nr. 1 Mioveni
0248.260.911
�� Grădiniţa nr.2 Mioveni
0248.260.910
�� Evidenţa populaţiei Mioveni
0348.455.000
�� Centrul Cultural Mioveni
0348.445.856
�� SC Constructii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
0348.445 885; 0348.445.886
�� Şcoala gen. “G. Topârceanu” Mioveni
0248.260.427
�� Şcoala gen. “L. Rebreanu” Mioveni
0248.262.146
�� Şcoala gen. “M. Sorescu” Mioveni
0248.263.284
�� Liceul Teoretic “I. Zamfirescu”
0248.260.123
�� Grup Şcolar Colibaşi
0248.263.340
�� Poliţia oraşului Mioveni
0248.261.499
�� Spitalul Sf. Spiridon
0248.262.165
�� Serviciul Situaţii de Urgenţă
0348.455.333
�� Serviciul Ambulanţă Mioveni
0248.206.173
�� Club Sportiv Mioveni
0248.291.007
�� Biblioteca orăşenească Mioveni
0348.457.678
�� Casa de Cultură a Sindicatelor
0248.262.350
�� SC Construcţii - Reparaţii Mioveni SRL
0248.262.198
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de ASTRID LINDGREN
traducere ZOLTAN SCHAPIRA

cu

MIRELA POPESCU

LIA DEACONU

CĂTĂLIN MIREA

CORNELIA NICULESCU

PETRIŞOR STAN

Regia artistică:
ZOLTAN SCHAPIRA -  Suedia

Psihodesign:
Dr. OLIVIA COSTEA - Suedia


