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“Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a autorităţilor locale”

Au început
pregătirile pentru
alegerile locale
din vară

Sfânta sărbătoare de Paşte este
un moment în care dragostea,
pacea şi seninătatea se unesc
în numele Domnului.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul oraşului Mioveni
ION GEORGESCU

Fie ca sărbătorile pascale să
vă aducă multă sănătate şi să
aveţi parte de tot ce vă doriţi.
HRISTOS A ÎNVIAT!
Membrii Consiliului Local
Mioveni

Şcoala altfel...
la Mioveni

 Campania de conştientizare:
„Colecteazã selectiv! Implicã-te şi tu!“
 Liceenii din Mioveni au participat la
Şcoala de creativitate a AOSR
 Olimpicii din toată ţara au vizitat
oraşul nostru
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CONSILIUL LOCAL MIOVENI vă invită la:
Concert de Paşte, marţi 17 aprilie, ora 1900 la

Catedrala ortodoxă Sf. Petru şi Pavel
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Majoretele de la Şcoala “George
Topârceanu” din nou în cursă pentru
titlul de campioane naţionale
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Fie ca Sfintele Sărbători
Pascale să vă aducă lumină
în case şi linişte sufletească!
HRISTOS A ÎNVIAT!

Viceprimarul oraşului Mioveni
AUREL COSTACHE

E ziua în care se naşte
speranţa, iubirea şi gândul bun.
E ziua în care iertăm şi dăruim.
E ziua Învierii domnului.
PAŞTE FERICIT!
Director SC SEDC - Mioveni
NICOLAE TUDOSE

Autostrada suspendată
ne va scăpa de traficul
de tonaj mare din oraş
Sfintele sărbători să vă aducă numai gânduri
senine, lumină în suflet şi multe bucurii alături
de cei dragi. Paşte fericit!

www.primariamioveni.ro
Director SC Construcţii Reparaţii SRL
BOGDAN UDROIU
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Toate unităţile de învăţământ au desfăşurat, timp de o săptămână (2 - 6 aprilie), programul
"Şcoala altfel", dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, principalul
obiectiv al acestuia fiind implicarea elevilor şi a profesorilor în activităţi de educaţie non-formală, care să pună în valoare talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele elevilor, în
domenii cât mai diverse şi interesante. Şcolile şi liceele din oraşul Mioveni au desfăşurat şi au
participat la diferite acţiuni cu această ocazie.

Campania de conştientizare:

„Colecteazã selectiv! Implicã-te şi tu!“

Primăria oraşului Mioveni a organizat în
perioada 05 – 06.04.2012, Campania
“Colectează, selectiv! Implică-te şi tu!”,
campanie de conştientizare a locuitorilor
oraşului Mioveni, privind gestionarea
corectă a deşeurilor, în colaborare cu S.C.
A.D.I Seval Argeş.

Timp de două zile, în
oraşul Mioveni iniţiatorii programului s-au
întâlnit cu elevii ciclului primar, gimnazial şi
liceeal de la Şcolile:
„Liviu Rebreanu”, „
Marin
S o r es c u” ,
„George Topârceanu”
Făget, Colibaşi , şi
Liceele „Iulia Zamfirescu” şi Grupul Şcolar Colibaşi.
Aproximativ 3000
de elevi din Mioveni
au par ticipat la întâlnirea cu promotorii
campaniei care l e-au
prezentat un nou sistem de colectare ş i depozitare a deşeurilor
în vederea creşterii
cantităţii de deşeuri

reintroduse în circuitul
economic (reciclate) şi
a scăderii cantităţii de
deşeuri depozitate la
Depozitul ecologic Albota sau ilegal în
natură. Astfel se vrea
atingerea ţintelor impuse prin lege şi se
vor evita p enalităţile,
iar costurile serviciului
se vor menţi ne la
nivelul gradului de supor tabilitate al populaţiei.
Campania se va desf ăşura pe o perioadă
d e 1 2 l u ni ş i v a i m plica administraţiile
publice locale, ONGuri, voluntari, cetăţeni,
agenţi economi ci şi
alţi parteneri.

Liceenii din Mioveni au participat în săptămâna
altfel la Şcoala de creativitate a AOSR

În per io ada 2 – 6 aprilie, în oraşul
Mioveni a avut loc Şcoala de Creativitate în cadrul Centrului “Universul Ştiinţei” a Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România. Câteva sute de
elevi de la Liceul Teoretic “Iulia Zam-

firescu” şi Grupul Ş colar Colibaşi au
par ticipat la cursurile şcolii de creativ itate cu tema: COMUNICAREA MEDIATICĂ, CREATIVITATE ŞI EDUCAŢIE
NON-FORMALĂ.
Şcoala de creativitate organizată de

Consiliul Local Mioveni şi Primărie în
par te ne riat cu Ce ntrul Cultural, s-a
desfăşurat în cadrul Programului
Ş coala altfel, cr eând posibilitatea
elevilor să par ticipe la activităţi cu caracter non-formal.

Au început pregătirile pentru alegerile locale din vară
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P

r e f e c t u r a scripţie municij u d e ţ u l u i pală, orăşenească
Argeş face şi comunală.
Preşedinţii şi locţiprecizări vizavi de
pregătirile pentru itorii birourilor elecde
alegerile locale. torale
circumscripţie
municiPotrivit legislaţiei
privind organizarea pală, orăşenească şi
şi desfăşurarea comunală nu pot avea
alegerilor pentru apartenenţă politică şi
autorităţile admin- nu pot fi soţ/soţie,
istraţiei publice lo- rude şi afini până la
al doilea inclucale din anul 2012, gradul
siv cu niciunul dintre
prefectul
în- candidaţi. De asemetocmeşte lista cu nea, nu pot fi preşejuriştii care vor par- dinţi sau locţiitori ai
ticipa la tragerea birourilor electorale de
la sorţi pentru de- circumscripţie municisemnarea preşe- pală, orăşenească şi
dinţilor
şi comunală persoanele
l o c ţ i i t o r i l o r care nu au exerciţiul
birourilor
elec- drepturilor electorale.
torale de circumPrefectura judeţului

Argeş a anunţat că a
început procedurile
privind organizarea
alegerilor locale din
10 iunie, iar prefectul
Gheorghe Davidescu a
emis un ordin pentru
constituirea Comisiei
tehnice judeţene, pen-

Mioveniul a îmbrăcat
straie de sărbătoare

Sărbătoarea
Paştelui este una a luminii, asociată cu
venirea primăverii şi
renaşterea naturii.
Pentru ca locuitorii
oraşului Mioveni, să
simtă din plin spiritul
sărbătorilor pascale,
administraţia locală
desfăşoară în aceste
zile ultimele pregătiri
pentru montajul iluminatului public ornamental.
În acest an nu au
fost achiziţionate ornamente noi, ci se folosesc cele din anii
precedenţi, figurinele
reprezentand
miei,
pui, iepuraşi şi ouă colorate au fost montate
în fata Primăriei oraşului Mioveni, iar prin
simpla lor prezenţă
multicoloră vor trezi
oamenilor sentimente

tru coordonarea autorităţilor din judeţ ce
au atribuţii în domeniul alegerilor locale.
Potrivit Prefecturii
Argeş, până la data de
14 aprilie, vor fi întocmite listele cu
preşedinţii şi locţiitorii

secţiilor de votare.
Prin
Ordinul
nr.95/2012, Prefectura Argeş a anunţat
numerotarea
celor
102
circumscripţii
electorale,
oraşul
Mioveni
având
numărul 5.

nostalgige.
Atracţia zilelor următoare va fi, însă,
iepurii,
păunii
şi

puişorii, din faţa
Primăriei, care îi vor
bucura pe micuţii care
vor trece prin zonă.
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Autostrada suspendată ne va scăpa
de traficul de tonaj mare (peste 3 t)
Lucrările la pasarela dintre DN73D şi DN73 sunt în plină desfăşurare

Noul tronson de drum va fi efectuat în regim de autostradă. Acest traseu va lega DN 73D de DN 73.

Drumul Naţional 73, care
face legatura între Piteşti şi
Braşov, va fi modernizat.
"Având în vedere creşterea
traficului generat de Uzina de
Automobile Dacia - Groupe
Renault, se impune asigurarea unei legături rutiere cu
profil de 4 benzi de circulaţie
pe întregul traseu dintre
oraşul Piteşti şi Uzina de Automobile Dacia - Groupe Renault.
Astfel,
devine
necesară sporirea capacităţii
de trafic prin lărgirea la 4
benzi şi a sectorului de drum
cuprins între km 7+000 şi
accesul la Uzina de Automobile Dacia Groupe Renault" se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotarare de guvern. În prezent,
DN73 are 2 benzi de circulaţie cu lătimea părţii carosabile de 7 m şi acostamente
2x1.00 m, lăţimea platformei
totalizând astfel 9 m.
Pentru alegerea variantei
de legatură între DN73,
Uzinele Dacia - Groupe Renault şi DN73D, s-au studiat
4 trasee purtându-se discuţii

şi cu autorităţile locale.
Pentru realizarea legăturii
cu DN73D şi Uzinele Dacia Groupe Renault, s-a ales varianta proiectării unui pasaj
care va rezolva problema trecerii peste cele trei căi ferate
industriale din apropierea
DN73D şi a diferenţei de
nivel dintre drumul naţional
şi accesul la uzină.
Conducerea Uzinei s-a
plâns de multe ori de calitatea drumului existent şi a
cerut să se ia măsuri. Guvernul a răspuns solicitării şi a
alocat fonduri pentru acest
drum, o contribuţie financiară importantă urmând să
aibă şi Uzina Dacia-Renault.

Autostrada va fi
construită pe 4 benzi

Drumul va avea 4 benzi de
circulaţie, iar durata de execuţie este de 2 ani. Lucrările
la pasarelă sunt în plină desfăşurare, tronsonul urmând
să facă legătura între DN
73D şi DN 73.

Noua autostradă va
îmbunătăţi condiţiile
de trafic

Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii cu participarea Consiliului Local
Mioveni şi a Primăriei au demarat în toamna anului trecut construirea unui drum
(de tip autostradă) între

Mioveni şi Piscani. Drumul
va face legătura între Uzina
Dacia - Renault şi Piscani,
având rolul de a îmbunătăţi
condiţiile de trafic. “Autostrada suspendată ne va
scăpa de aglomeraţia din
oraş la orele de vârf, când
se face schimbul de ture de
la Uzina Dacia Renault” declară primarul Ion
Georgescu.

De la conferinţa de presă...
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Sistem de
supraveghere video
în oraş

În data de 02.04.2012,
în Sala de Consiliu a
Primăriei Oraşului Mioveni a
avut loc prezentarea stadiului proiectului „IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
DE SUPRAVEGHERE VIDEO
PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI CETĂŢENILOR DIN
ORAŞUL MIOVENI, precum
şi modul de desfăşurare a
campaniei de conştientizare
pe linie de droguri.
Conferinţa de presă a
fost deschisă de către primarul Ion Georgescu care a
ţinut să sublinieze importanţa proiectului pentru
oraşul
nostru,
privind
creşterea siguranţei cetăţenilor şi a securităţii sociale.
La nivelul autorităţii publice
locale se doreşte, pe lângă
sistemul cu cele 21 de
camere, extinderea sistemului de supraveghere cu
camere video la nivelul
oraşului.
Managerul proiectului a
prezentat stadiul proiectului
până la sfârşitul lunii martie:
activităţile care au fost finalizate (achiziţiile pentru serviciile de audit, supervizare
lucrări, consultanţă în managementul proiectului, informare
şi
publicitate),
activităţile care sunt în desfăşurare (achiziţia de lucrări,
vizibilitatea şi publicitatea

50 de elevi au vizitat
Politehnica Bucureşti

CONSILIUL LOCAL MIOVENI,
PRIMĂRIA ŞI CENTRUL CULTURAL
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în parteneriat cu
CATEDRALA ORTODOXĂ SF. PETRU ŞI PAVEL MIOVENI
vă invită marţi, 17 aprilie, ora 1900 la un

Concert de Paşte

În spectacol:

CVARTETUL DE COARDE “CONTRASTE”
CORALA D.G. KIRIAC din Piteşti
proiectului).

Campanie antidrog
în şcolile din Mioveni

Având în vedere faptul că
în data de 22.03.2012 s-a
desfăşurat prima campanie
de conştientizare din cadrul
proiectului pe linie de
droguri, managerul proiectului a adus la cunoştinţă
celor prezenţi detalii despre
campania organizată în
Sala Amfiteatru din cadrul
Liceului teoretic „Iulia Zamfirescu”. Această campanie
şi-a atins scopul: conştientizarea tinerilor asupra pericolului pe care îl reprezintă
consumul de droguri – şi datorită preşedintelui al Asociaţiei Române Antidrog
Argeş, care le-a prezentat
tinerilor liceeni evenimente
reale din viaţa consumatoI N T R A R E A
rilor de droguri.

În data de 5 aprilie, Universitatea Politehnica Bucureşti şi-a deschis porţile
şi pentru 50 de elevi de
clasa a -XII-a de la Liceul
Iulia Zamfirescu Mioveni şi
Grupul Scolar Construcţii de
Maşini Colibaşi.
Vizita s-a facut cu prilejul
Târgului Educaţional “ STUDENT LA POLITEHNICĂ, iar
elevii au vizitat toate facultăţile din cadrul universităţii.

E S T E

Olimpicii la Mioveni

Participanţii la Olimpiada
de Limba şi Comunicare
Română, au vizitat săptămâna trecută oraşul
nostru.
Primăria oraşului Mioveni,
a fost partener al acestui
proiect, vizita în oraşul automobilului
românesc
unde se fabrica Dacia,
încântându-i pe copii.

L I B E R Ă !
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Majoretele de la Şcoala “George Topârceanu” din
nou în cursă pentru titlul de campioane naţionale

Asociaţia Naţională de
Majorete MBTA - România, în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei
Cercetării Tineretului şi
Sportului prin Directia
Generala Educatie şi Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii a organizat sâmbătă, 24.03.2012, în sala
de sport a Colegiului
Naţional „Radu Greceanu” din Slatina, etapa
zonală a Olimpiadei

Naţionale Scolare ,,Cupa

MBTA 2012’’ la Majorete,
învăţămant primar, gimnazial şi liceal, ediţia a IIa.
Aici s-a desfăşurat una
din cele trei faze zonale
ale Cupei Nationale la
Majorete. Competiţia a
adunat la start un număr
considerabil de echipe
din 4 judeţe (Argeş, Dolj,
Olt, Prahova) şi din Bucureşti care s-au întrecut
la mai multe secţiuni.
Echipa de majorete a
Şcolii
"George
Topârceanu" din Mioveni,
formată din eleve din
clasele I-IV şi condusă de

Expoziţie Pascală la Mioveni

Mioveniul a intrat în atmosfera sărbătorilor pascale. În holul primăriei a
fost deschisă pe 2 aprilie
o expoziţie, unde vizitatorii
pot admira de la ouă încondeiate, icoane şi sculpturi în lemn, până la
fotografii. Majoritatea exponatelor aparţin tinerilor

din oraş şi sunt lucrate în
cadrul diferitelor cercuri ce
funcţionează în cadrul
centrului cultural din localitate. Dacă elevii de la cursul foto - îndrumaţi de
prof. Bogdan Budoiu prezintă 70 de fotografii
cu temă religioasă, realizate în decursul celor

două luni de existenţă a
cercului, cei de la sculptură - coordonaţi de
meşterul Ion Rodoş expun o impresionantă
colecţie de linguri. „Suntem mândri de această expoziţie.
Vom
repeta
această experienţă şi în
luna august, cu prilejul
zilelor oraşului“, a declarat
Argentina Culcuş, directoarea Centrului Cultural
Mioveni. O prezenţă inedită în cadrul acestei expoziţii o reprezintă standul cu
obiecte specifice de
Paşte, confecţionate de
deţinuţii de Penitenciarul
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prof. Filofteia Dumitru, au
fost cele care au
reprezentat judeţul Argeş.
Graţia
şi
tehnica
micuţelor au fost aplaudate îndelung de asistenţă. La fel ca anul
trecut, fetele au urcat pe
cea mai înaltă treaptă a
podiumului, obţinând şi
de data aceasta locul I.
Astfel vor participa din
nou la faza naţională care
se va desfăşura pe data
de 12 mai la Bucureşti,
unde vor încerca să-şi
aprere titlul de campioane naţionale. Le
urăm succes!

Colibaşi. Astfel, icoanele
lucrate în aţă sau sculptate în lemn sunt realizate atât de femeile
încarcerate aici, cât şi de
bărbaţii aflaţi în regim de
maximă siguranţă sau
regim închis.

MIOVENII

Campanie de ecologizare “Să facem curăţenie în oraşul nostru”
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600 de voluntari au ecologizat oraşul
Sâmbătă 31 martie 2012, în oraşul
Mioveni a avut loc o nouă campanie de
ecologizare ce a vizat zonele verzi din
oraş adunându-se 5.5 t de gunoi.
Campania s-a derulat în cadrul
Proiectului “Compararea experienţelor
de implementare ale educaţiei informale şi nonformale” proiect aprobat
prin Programul Comenius Regio şi finanţat din Fondul Social European ce
are Număr de Referinţă COM-11-PR-03AG-RO.
La această activitate educaţională
nonformală au participat salariaţi din
cadrul Primăriei oraşului Mioveni, mai
mult de 30 de elevi şi cadre didactice
din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Colibaşi, precum şi de la toate şcolile din

oraş, aproximativ 25 de reprezentanţi
din partea Fundaţiei “Consorţiul pentru
Dezvoltare Locală Mioveni”, agenţi economici dar şi cetăţeni din oraşul
Mioveni.
Voluntari de la: SC Servicii Edilitare
pentru Comunitate Mioveni SRL, SC
Construcţii Reparaţii SRL, SC Automobile Dacia SA, Clubul cercetaşilor "Dacia
Felix", Asociaţia de pensionari "Viaţă
Lungă", Asociaţia de locatari nr. 146
Mioveni, şcolile şi liceele precum şi angajaţi ai Consiliului Local Mioveni au
răspuns invitaţiei Primăriei oraşului
Mioveni şi s-au alăturat campaniei.
SC Automobile Dacia SA a sprijinit
aceasta campanie atat cu voluntari cât
şi cu un mijloc de transport.

Malul râului Argeşel, depozit de
gunoi pentru unii dintre noi...
Nici bine nu s-a încheiat campania de ecologizare de la nivelul oraşului Mioveni,
că unii cetăţeni şi-au reluat obiceiul de a arunca la întâmplare gunoiul.
La numai câteva zile de la Campania „Să facem curăţenie în oraşul nostru!”,
când peste 600 de voluntari au curăţat zonele verzi din oraş şi împrejurimi,
malul râului Argeşel este plin de de moloz şi alte resturi din demolări sau construcţii. Compartimentul de mediu şi Poliţia Locală Mioveni informează locuitorii
cu privire la amenzile cu care se sancţionează astfel de acte: 200 – 1000 pentru persoane fizice şi între 500 - 1500 pentru persoane juridice.
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CALENDARUL

activităţilor culturale
pentru luna aprilie

1 – 15.04.2012
Campanie umanitară
“Venim în casa ta de Paşte”

Consiliul Local Mioveni, Primăria oraşului
şi Centrul Cultural au organizat în parteneriat
cu şcolile şi liceele din oraş campania umanitară „Venim în casa ta de Paşte”, ce a avut
drept scop sprijinirea mai multor familii defavorizate din oraş. Campania s-a derulat în
perioada 2 – 10 aprilie 2012, iar ajutoarele
au fost distribuite nevoiaşilor în prag de sărbători.
Locuitori, agenţi economici, elevi şi cadre
didactice ne-au sprijinit prin donarea de
haine noi, jucării şi alimente greu perisabile
şi au fost fost oferite unor familii nevoiaşe
aflate în evidenţa Biroului Asistenţă Socială
din cadrul Primăriei Mioveni.

14.04.2012
Noaptea de Înviere

Consiliul Local Mioveni şi Primăria oraşului
vor oferi în noaptea de Înviere 5000 de pachete simbolice ce conţin 2 ouă roşii şi un
minicozonac. Acestea vor fi împărţite la Bisericile ortodoxe din oraş: Catedrala Sf. Petru
şi Pavel, Adormirea Maicii Domnului
(Mioveni, lângă Lidl), Sf. Martiri Brâncoveni
(Mioveni, în plantaţie), Sf. Trei Ierarhi (biserica din lemn), Sf. Apostoli Petru şi Pavel (Colibaşi), Sf. Gheorghe (Racoviţa), Sf. Gheorghe
(Mioveni), Sf. Ilie Testiveanu (Clucereasa) şi
Mânăstirea Vieroşi.

27.04.2012
Ziua Internaţională a Cărţii

Scrisoare de mulţumire către
primarul oraşului Mioveni
8

Locuitorii oraşului
Mioveni, i-au ajutat
să treacă peste momentele critice din
această iarnă şi nu
pot uita acest lucru.
Vorbim despre localnicii din Vrancea,
care au stat îngropaţi
zile în şir în nămeţi.
Preşedintele Consiliului Judeţean

Atenţie!

Vrancea, Marian
Oprişan, i-a trimis
o scrisoare de
mulţumire primarului oraşului
Mioveni,
Ion Georgescu.
“Ninsorile din
această iarnă au
paralizat judeţul
Vrancea şi au izolat zeci de localităţi de restul
lumii. Îngropaţi
efectiv în zăpadă,
vrâncenii au trăit
adevărate drame
în zile cumplite
fără medicamente,
apă, căldură sau
mâncare. În tot acest
coşmar alb însă, oamenii din Vrancea nu
au fost singuri. Şi nu
au fost singuri pentru
că oameni cu suflet
mare au sărit în ajutorul lor. Iar dacă
astăzi viaţa în judeţul
nostru şi-a reluat cur-

Consiliul Local Mioveni, Primăria oraşului Măsuri pentru utilizarea
şi Centrul Cultural, în parteneriat cu şco- focului deschis
lile şi liceele de pe raza oraşului vor orgaPrefectura Argeş a emis un
niza la Biblioteca orăşenească un
concurs de eseuri „Cartea mea prefer- ordin privind măsurile pentru utiată”. Evenimentul va avea drept partener lizarea focului deschis.
şi SC Automobile Dacia SA.
Ordinul prevede că în perioada
de
secetă prelungită, se inter28.04.2012
zice
utilizarea focului deschis
Spectacol folcloric ANIVERSAR
pentru arderea miriştilor, vege''O VIAŢĂ DE CÂNTEC''
CONSILIUL LOCAL MIOVENI şi PRIMĂRIA taţiei uscate şi resturilor vegeORAŞULUI, CENTRUL CULTURAL şi CASA de tale, pentru perioada 20.03 –
CULTURĂ a SINDICATELOR DACIA din 15.04.2012. Primarii localMIOVENI vă invită în data de 28 aprilie 2012, ităţilor argeşene au obligaţia de
începand cu orele 17.00, la spectacolul fol- a îndeplini ordinul dar şi de a incloric, intitulat ''O VIAŢĂ DE CÂNTEC'' un forma populaţia.
spectacol aniversar, dedicat interpretului IUNerespectarea prezentului
LIAN MUTU CONSTANTIN, eveniment În
Ordin duce la sancţionarea celor
cadrul caruia va avea loc o dublă lansare, a
conform
HGR
materialul discografic, ''FOCUL DE LA vinovaţi,
COSTESTI'' şi a cărţii vieţii interpretului, in- 537/2007 art.3 alin.2 şi a Legii
307/2006 , cu amendă contratitulată ''CÂNT DIN VATRA SATULUI''.
venţională cuprinsă între 1000 –
2500 lei.
29.04.2012

Ziua veteranilor de război

Consiliul Local Mioveni, Primăria oraşului şi
Centrul Cultural vor edita o broşură ce va
conţine relatări ale veteranilor de război din
oraş. La realizarea materialului vor participa
elevii participanţi la şcoala de vară a AOSR –
secţia jurnalism.
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sul său firesc,
aceasta se datorează
în mare măsură şi
celor care prin acţiunile şi căldura din inimile lor au topit
munţii de zăpadă din
Vrancea. Pentru oamenii care au trecut
prin momente greu
de descris în cuvinte,
toţi cei care s-au
grăbit să le dea o
mână de ajutor sunt
nişte îngeri salvatori.
Pentru tot ceea ce aţi
făcut pentru noi şi

judeţul Vrancea, sunteţi un adevărat erou
şi de aceea, în numele vrâncenilor pe
care îi reprezint, dar
şi în nume personal,
vreau să vă
mulţumesc şi să vă
asigur că v-aţi câştigat pentru totdeauna
un loc de cinste în inimile noastre“, se
arată în scrisoarea de
mulţumire a preşedintelui Consiliului
Judeţean Vrancea,
Marian Oprişan.

CENTRUL CULTURAL MIOVENI

organizează GRATUIT cursuri de fotografie în fiecare
LUNI şi MIERCURI, ora 1800.
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