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Alegerile locale vor avea loc pe 10 iunie 2012

SECŢIILE DE VOTARE DIN ORAŞUL MIOVENI
Atenţie la căpuşe! Premierul Victor

Boala Lyme afectează
din ce în ce mai
multe persoane
pag. 8

C i ne ş i c u m b e ne f i ci a z ă d e
ajutorul financiar de urgenţă

Consiliul Local Mioveni a stabilit în şedinţa publică
ordinară din 19 aprilie 2012 condiliţile de acordare
a ajutorului financiar de urgenţă. Astfel, Hotărârea
nr. 36 prevede că ajutorul financiar de urgenţă se
acordă o dată pe an, în anumite cazuri şi situaţii.

Mioveni şi Sighişoara,

pag. 5

laureate ale Premiului Europei
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D a n P u ri c ş i - a l a ns a t l a
Mioveni cartea “Fii demn”

Pag. 2 - 4

Pon t a în v iz ită l a
Mioveni
pag. 4

Majoretele de la Şcoala “George Topârceanu” sunt
campioane naţionale pentru al doilea an consecutiv

“Buburuzele”, majoretele de la Mioveni şiau păstrat titlul de
campioane naţionale învăţământ primar la
Olimpiada Şcolară de
Majorete.
Asociaţia Naţională
de Majorete MBTARomânia, Ministerul Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului şi Sportului
prin Direcţia Generală
Educaţie şi Învătare pe
Tot Parcursul Vieţii a organizat la Oradea Shopping City cea de-a VII-a
ediţie a Cupei Naţionale
a Majoretelor şi a Finalei
Olimpiadei Şcolare a
Majoretelor, concurs
care a aliniat la start în
jur de 600 de concurenţi din toată ţara.
Concursul s-a desfăşurat pe diferite categorii
de vârstă şi secţiuni.
Echipa de majorete
“Buburuzele” a Şcolii
“George Topârceanu”

Mioveni,
profesor
Filofteia Dumitru a participat
la
Finala
Olimpiadei Şcolare a
Majoretelor învăţământ
primar, reprezentând
Zona Oltenia şi a obţinut
locul I, reuşind să
păstreze titlul de campioane naţionale pompon, învăţământ primar
la Olimpiada Şcolară
Naţională de Majorete.
Micutele
majorete
argeşene au concurat
cu alte cinci echipe din
ţară: Şcoala Toma Cocisiu - Blaj, Echipa “Pinocchio”– Satu Mare,

Asociaţia Sportiva Waldorf –Braila, Liceul Onisifor Ghibu – Oradea şi
“Black Pearl” - Şcoala
cu clasele I-VIII - Satu
Mare.
Invitată specială fost
Stephanie De Roche campioana naţională a
Franţei şi vicecampioană mondială la
twirling, care a susţinut
două stagii de pregătire
şi demonstraţii pentru
toţi sportivii prezenţi.
Concursul s-a desfăşurat pe diferite categorii
de vârsta şi secţiuni.
Prof. Victoriţa CIOROBEA
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SECŢIILE DE VOTARE DIN ORAŞUL MIOVENI
SECŢIA DE VOTARE NR. 1 MIOVENI
GRĂDINIŢA DIN A-URI – „FLORILE SOARELUI”
STR. LOGOFĂT STANCIU MIHOVEANU, NR. 11

CUPRINDE:
 Str. Logofăt Stanciu Mihoveanu - blocurile: A1; A2;
A4; A8; A9; A10; A13; H6;
 Str. Petre Zugravu – blocurile: H7; H8;
 Str. Dealul Viilor - blocurile: H3; H4; H5;
Str. Soldat Constantin Moga – blocurile: A8bis; A11;
A12; A14;
 casele situate pe STR. DEALUL VIILOR;
 casele situate pe STR. SOLD. CONSTANTIN MOGA;

SECŢIA DE VOTARE NR. 2 MIOVENI
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU”
INTRARE C – STR. PETRE ZUGRAVU

CUPRINDE:
 Str. Mioriţei - blocurile: A5; A6; A7; L6;
 Str. Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocul: A15;
 Str. Soldat Constantin Moga - blocul: A16;
 Str. Dealul Viilor – blocurile: H1; H2;
 Str. Petre Zugravu – blocurile: H9; H10; A3II; L1; L3;
L5;
 B-dul Dacia – blocurile: L2; L4; L8; L9;

SECŢIA DE VOTARE NR. 3 MIOVENI
SEDIUL FOSTEI GRĂDINIŢE DIN BLOCUL M6
STR. Cărăneşti

CUPRINDE:
B-dul Dacia – blocurile: M1; M2a; M2b; M2c; M3;
Str. Muntenia – blocurile: M5; M7; M7a; M8; M8a;
Str. Cătăneşti – blocurile: M19; M20; M21;
Str. Cărăneşti – blocul: M6;
CASA OPREA SITUATĂ PE B-DUL DACIA NR. 214;
CASA BANCIU SITUATĂ PE STR. MUNTENIA NR. 3;
Casele situate pe STRADA CĂTĂNEŞTI;

SECŢIA DE VOTARE NR. 4 MIOVENI
DISPENSAR UMAN – Str. Cărăneşti
CUPRINDE:
 B-dul Dacia – blocurile: E1; M4;
 Str. Muntenia – blocurile: E2; E3; E10; M9;
 Str. Cărăneşti – blocurile: E4; E5;
 Casele situate pe Str. Muntenia;

SECŢIA DE VOTARE NR. 5 MIOVENI
ŞCOALA GENERALĂ „LIVIU REBREANU”
(CĂMIN-ŞCOALĂ) – CORP B – Str. Eroilor, NR. 3

CUPRINDE:
 Str. Logofăt Stanciu Mihoveanu – blocurile: A17;
A19; A23b; A23c; H15;
 Str. Mioriţei – blocurile: A18; H14;
 Str. Dogarilor – blocurile: A20; A20a;

 Str. Poştei – blocurile: A23a; A24;
 Str. Petre Zugravu – blocurile: A25; C3I;
 CĂMINELE DE NEFAMILIŞTI: CĂMINUL 1 TINERET –
C1, CĂMINUL 2 TINERET – C2 „CĂMINUL SOCIAL”;
 Casele situate pe str. STR. SOLD. COSTESCU
ALEXANDRU;
 Casele situate pe str. STR. DOGARILOR;
 Casele situate pe str. STR. BUGEAC;

SECŢIA DE VOTARE NR. 6 MIOVENI
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU”
INTRARE B – Str. Petre Zugravu

CUPRINDE:
 B-dul Dacia – blocul: L7;
 Str. Livezilor – blocurile: A26; B3; B4; B5; B6; C3II;
C4;
 Str. Logofăt Stanciu Mihoveanu – blocul: A30;
 Str. Poştei – blocurile: A32; A33; A34;
 B-dul Dacia – blocurile: D1; L10;
 Casele situate pe STR. BUGEAC DE LA NR.27 LA
NR. 34;
 Casele situate pe STR. POŞTEI;

SECŢIA DE VOTARE NR. 7 MIOVENI
ŞCOALA GENERALĂ ”LIVIU REBREANU”
– INTRARE ELEVI – Str. Eroilor, NR. 3

CUPRINDE:
 Str. 1 Mai – blocurile: H20; H20a; H21; I2d;
 Str. Eroilor – blocurile: I2; I5; N1b; N1c;
 Str. Petre Zugravu – blocul: I2c;
 Str. Carol Davila – blocurile: I3; I4; N1a;

SECŢIA DE VOTARE NR. 8 MIOVENI
ŞCOALA GENERALĂ ”LIVIU REBREANU”
INTRARE PROFESORI - Str. Eroilor, NR. 3

CUPRINDE:
 Str. Liviu Rebreanu – blocul: A3;
 Str. Logofăt Stanciu Mihoveanu – blocurile: A21;
H17;
 Str. 1 Mai – blocul: A22;
 Str. Liviu Rebreanu – blocurile: G2; G3a;
 Str. Eroilor – blocul: G3;
 Str. Petre Zugravu – blocurile: I2e; Bl. 38;
 Str. Dogarilor - blocul: H16;
 CASELE: NICA ELISABETA SITUATĂ PE STR. LIVIU
REBREABU NR. 25 ŞI MATEI ION SITUATĂ PE STR.
LIVIU REBREANU NR. 94

SECŢIA DE VOTARE NR. 9 MIOVENI
GRĂDINIŢA „TIC-PITIC” (CREŞĂ CĂMIN)
Str. Aleea Căminului

CUPRINDE:
 Str. Eroilor – blocurile: F2; F5a;
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 Str. Pieţei – blocurile: F5c; F7; F6b; F8a; F9II; F10;
F11; F12;
 Str. Stadionului – blocurile: F6; F8;
 B-dul Dacia – blocul: P1;
 Casele situate pe STR. PIEŢEI;
 Casele situate pe STR. PREOT NICOLAE CĂPĂŢÂNĂ;

H34; H35; T5;
 Str. Unirii - blocurile: P5; T2; T2a;
 Str. 7 septembrie1485 – blocurile: T3a; T4;
 Str. Fraţii Goleşti – blocul: T7;
 Str. Ion Pillat – blocurile: T1; T3;

CUPRINDE:
 Str. Pieţei –blocurile: E6; F4;
 B-dul Dacia – blocurile: F1; F5B; F9; G1; V1;
 Str. Aleea Căminului – blocul: F3;

CUPRINDE:
 B-dul Dacia – blocurile: P7; P8; P9;
 Str. Mihai Eminescu - blocurile: P10; P11; P12; P13;
P14; P15; P16; P17; P18;
 Str. 7 septembrie 1485 – blocurile: P19;
 Str. Grădinarilor – blocul: P20;
 STR. PĂRĂŞTI DE LA NR. 1 LA NR. 30;
 IRE;

SECŢIA DE VOTARE NR. 10 MIOVENI
GRĂDINIŢA DIN BLOCUL F9 – B-dul Dacia

SECŢIA DE VOTARE NR. 11 MIOVENI
SEDIUL SC. „CONSTRUCŢII –REPARAŢII
MIOVENI” SRL. – MIOVENI
Bulevardul Dacia

CUPRINDE:
 Str. Hanu Roşu – blocurile: N1; N2;
 Str. Ion Pillat – blocurile: N3; N4; N6; V2c;
 Str. Inv. Alexandru Popescu – blocurile: P2a; P2b;
P2c; P3a;
 Str. I. C. Brătianu – blocurile: P3b; P3c; P3d;
 B-dul Dacia – blocul: V2a;
 STR. BISERICII; STR. HANU – ROŞU;
 STR. EROU INV. GHEORGHE NĂSTASE

SECŢIA DE VOTARE NR. 12 MIOVENI
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR AUTOMOBILE DACIA – Str. Radu cel Frumos, NR. 1

CUPRINDE:
 Str. Ion Pillat – blocurile: H22; H23; H24; H25; H26;
H27; H28; V2d;
 B-dul Dacia – blocurile: P4; V2b;
 Str. Unirii – blocul: P6;
 Str. Radu cel Frumos – blocul: V2e;
 Str. 7 septembrie 1485 – blocul: V3;
 casele de pe STR. MUGUREILOR;
 casele de pe STR. AUTOMOBILIŞTILOR;
 casele de pe STR. ION PILLAT;
 casele de pe STR. I.C. BRĂTIANU;

SECŢIA DE VOTARE NR. 13 MIOVENI
GRĂDINIŢA DIN BLOCUL T6 – Str. Fraţii Goleşti

CUPRINDE:
 Str. 1 Decembrie – blocurile: H36; H36a; H37; H38;
H39; H40; T9; T10; T11; T12; T13;
 Str. Fraţii Goleşti – blocurile: P12a; S2; T6; T8a; T8b;
T8c;
 B-dul Dacia – blocurile: S1; S3; S2g;
 STRADA UZINEI;
 STRADA 1 DECEMBRIE NR. 4 şi 5;

SECŢIA DE VOTARE NR. 14 MIOVENI
GRĂDINIŢA „CAMPIONII” DIN BLOCUL T2A
Str. Unirii

CUPRINDE:
 Str. 1 Decembrie – blocurile: H29; H30; H31; H33;

SECŢIA DE VOTARE NR. 15 MIOVENI
GRĂDINIŢA DIN BLOCUL P19
Str. 7 septembrie 1485

SECŢIA DE VOTARE NR. 16 MIOVENI
ŞCOALA GENERALĂ „GEORGE TOPÂRCEANU”
Str. Părăşti, NR. 26

CUPRINDE:
 B-dul Dacia – blocurile: P21; P22;
 Str. Grădinarilor - blocurile: P21a; P21g; R1; R2; R3;
 Str. Părăşti – blocurile: R4; R5; R6; R7; R8; R9; U4;
U5; U6;
 STR. PĂRĂŞTI DE LA NR. 30 LA NR. 70;
 Casele de pe B-dul DACIA (ZONA ROBEA - ZONA
VAMĂ);

SECŢIA DE VOTARE NR. 17 MIOVENI
ŞCOALA GENERALĂ „MARIN – SORESCU”
RACOVIŢA – B-dul Dacia

CUPRINDE:
 B-DUL DACIA (DIN CART. RACOVIŢA DE LA NR. 1 B LA
128 BIS);
 STR. NICOLAE RACOVICEANU DE LA NR.74 LA
NR.146;
 STR. GENERAL LĂCĂTUŞU;
 STR. PISCUL ILINEI;
 STR. DEALUL LUI DUNĂ;
 STR. STADIONULUI (CASE);

SECŢIA DE VOTARE NR. 18 MIOVENI
SEDIUL FOSTEI ŞCOLI RACOVIŢA DE SUS
Str. N. Racoviceanu

CUPRINDE:
 STR. ÎNVĂŢĂTOR CHIUŢĂ NICOLAE;
 STR. DUMITRAŞCU BRĂTIANU;
 STR. SOLD. UNGUREANU NICOLAE;
 STR. ION DOBROVITZ;
 STR. NICOLAE RACOVICEANU DE LA NR. 1 LA 73 ŞI
DE LA NR. 147 LA 217;
 STR. ARGEŞELULUI;
 STR. MORII;
 STR. RADU LUI ANGHEL;
 STR. MAIOR CHIUŢESCU GRIGORE;
 STR. CAPORAL MÂNTOIU ION;
 STR. MEŞTEŞUGARILOR;
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SECŢIA DE VOTARE NR. 19 MIOVENI
CĂMIN CULTURAL COLIBAŞI, Str. Colibaşi

CUPRINDE:
 STR. B-DUL DACIA (ZONA COLIBAŞI DE LA NR. 1A LA
128A);
 STR. RÂUL DOAMNEI;
 STR. VALEA NEAGRĂ;
 STR. NICOLAE TITULESCU;
 STR. GEORGE TOPÂRCEANU;
 STR. ALEXANDRU DAVILA;
 STR. MIHAIL SORBU;
 STR. DINICU GOLESCU;
 STR. COLIBAŞI;
 STR. MAIOR GHEORGHE FILIPESCU;
 STR. MĂNEŞTI;
 STR. CONDILEŞTI;
 STR. 24 IANUARIE;
 STR. NEAGOE BASARAB;
 STR. PLEAŞA;
 STR. IORDACHE GOLESCU;

SECŢIA DE VOTARE NR. 20 MIOVENI
FOSTUL SEDIU AL ŞCOLII CLUCEREASA,
Strada Gării

CUPRINDE TOATE GOSPODĂRIILE DIN SATUL
CLUCEREASA
 STR. DEPOZITELOR;
 STR. GĂRII;
 ULIŢA FILIPEŞTILOR;
 STR. CALEA CÂMPULUNGULUI;

SECŢIA DE VOTARE NR. 21 MIOVENI
ŞCOALA PRIMARĂ FĂGETU – Str. Mănăstirii

CUPRINDE:
 STR. MÂNĂSTIRII (DE LA NR. 10 LA NR. 63 şi DE LA
NR. 69 LA NR. 110);
 STR. CĂTRĂBOCULUI;
 STR. PISCUL ÎNALT;
 STR. IVAŞCU GOLESCU;
 STR. MIULEŞTILOR;
 STR. DEALUL CĂRPINIŞULUI;

SECŢIA DE VOTARE NR. 22 MIOVENI
CĂMINUL CULTURAL FĂGETU

CUPRINDE:
 STR. GHEORMANULUI;
 STR. OLARULUI;
 STR. SINADON TĂRTĂSESCU;
 STR. SOLDAT GHEORGHE GOANGA;
 STR. SOLDAT ION D. ŞTEFĂNESCU;
 STR. ALBU GOLESCU;
 STR. ARMENEASCĂ;
 STR. IACOBEŞTILOR;
 STR. RADU DE LA AFUMAŢI;
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Secţiile de vot se deschid duminică, 10
iunie, ora 07 şi se închid la ora 21 .
00

Care sunt actele de identitate
necesare pentru a vota?

00

Alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral al secţiei de
votare.
“Prin act de identitate, în sensul prezentei legi,
se înţelege cartea de identitate, cartea de
identitate provizorie, buletinul de identitate ori
paşaportul diplomatic sau de serviciu, iar în
cazul militarilor în termen şi al elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar”.
Legea 67/2004, art. 126

ATENŢIE:

Mita şi votul ilegal
înseamnă închisoare!

Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în
timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării
alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau
de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi primirea acestora
de către alegători, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani
şi reprezintă infracţiuni.

Premierul Victor Ponta
în vizită la Mioveni

P

remierul Victor Ponta a
vizitat săptămâna trecută câteva o biective
din judeţul nostru: Institutul
de Cercetare Nucleară unde
a susţinut o lucrare în cadrul
con ferinţei internaţionale,
după care s-a deplasat la
uzinele Dacia. Victor Ponta,
premierul României, a par ticipat la Conferinţa Internaţională „Nuclear 2012“
găzduită de ICN Mioveni,
unde a prezentat şi o lucrare

cu tema "Strategia producerii
energiei nucleare, în context
naţional şi internaţional".
Două ore mai târziu, adică la
ora 18.00, Ponta a trecut şi
pe la Uzin a Dacia. Aici, în
primă fază a vizitat linia de
montaj, după care a prezentat strategia guvernului faţă
de uzinele Dacia Renault
luând act de problemele şi
doleanţele ridicate de directorul general al uzinelor,
Jerome Olive.
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Concursul european, cu tema

“Europa în suflet de copil”

care au participat elevi şi cadre didactice de la Şcoala cu clasele I-VIII
Colibaşi şi ai altor şcoli din oraşul
Mioveni, câştigătorii fiind premiaţi
de Centrul de Informare Europa al
Primăriei oraşului Mioveni.

Peste 550 de voluntari la campania

„"Let’s Do It, Romania!"
desfăşurata la Mioveni!

Consiliul Local şi Primăria oraşului
Mioveni au demarat în data de 12
mai 2012, campania "Let’s Do It,
Romania!".

Consiliul Local, Primăria oraşului
Mioveni împreună cu Centrul Info
Europa Mioveni şi Centrul Cultural
Mioveni au sărbătorit Ziua Europei,
în data de 09 mai 2012.
Evenimentul s-a desfăşurat în
cadrul proiectului “Compararea experienţelor de implementare ale
educaţiei informale şi nonformale”
ce are Număr de Referinţă COM-11PR-03-AG-RO, proiect finanţat din
Fondul Social European prin Programul Comenius Regio.
În cadrul acestui eveniment s-a organizat concursul european, cu
tema “Europa în suflet de copil”, la

Pentru a avea un oraş cât mai
curat, autorităţile locale au făcut
apel la toţi locuitorii, să dea dovadă
de spirit civic şi să se implice activ
în această campanie.
La acesta acţiune de voluntariat
au participat, angajaţi ai Consiliului
Local Mioveni, elevi, profesori, cercetaşii Centrului Local "Dacia Felix",
voluntari de la Penitenciarul Colibaşi, angajaţi ai SC Servicii EDI-
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LITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL , SC. REPARAŢII CONSTRUCŢII MIOVENI SRL, SC. AUTOMOBILE DACIA RENAULT.
S-au alăturat campaniei şi elevi şi
cadre didactice din cadrul Şcolii cu
clasele I-VIII Colibaşi ce fac parte din
proiectul “Compararea experienţelor
de implementare ale educaţiei informale şi nonformale” ce are Număr
de Referinţă COM-11-PR-03-AG-RO,
este finanţat din Fondul Social European prin Programul Comenius
Regio.
În urma acestei actiuni la care au
participat peste 550 de voluntari, sau strâns 200 de saci de gunoi reciclabil şi 600 saci gunoi nereciclabil.
Primarul oraşului Mioveni, Ion
Georgescu, mulţumeşte tuturor voluntarilor care au participat la actiunea de ecologizare.

Mioveniul a primit premiul pentru
“CEL MAI BUN PROIECT EDILITAR - URBAN DIN ROMÂNIA”

Revista Română de Administraţie Publică Locală a
premiat încă o dată oraşul
Mioveni, de această dată
fiind vorba de Concursul
Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală
„Cele bune să se-adune”.
Proiectul cu care a participat administraţia locală
din Mioveni a fos t „Extinderea ş i modernizarea
staţiei de epurare a apelor
uzate prin tehnologia de
deshidratare a nămolului şi
treaptă terţiară pentru epurare avansată cu ultraviolete a apelor uzate,

respectiv mărirea capacităţii de epurare la 242
l/s, în localitatea Mioveni,
jud. Argeş”.
Concursul organizat de
rrAPL se vrea un demers de
evaluare şi recunoaştere a
eficienţei proiectelor promovate şi implementate de
autorităţile publice locale.
Peste 150 de administraţii publice locale din ţară
au participat cu proiecte în
cadrul concursului, Moiveniul obţinând titlul de: „CEL
MAI B UN PROIECT EDILITAR – URBAN DIN ROMÂNIA”.

Paralelă între sistemele educaţionale
din Mioveni şi Petrich

MIOVENII

Dan Puric şi-a lansat la
Mioveni cartea: “Fii demn”

Întrunirea de la Mioveni a prevăzut pe lângă evenimentele de
lansare şi încheiere a proiectului diferite evenimente cu teme
precum: promovarea dimensiunii europene în educaţie, paralelă între sistemele de învăţământ, precum şi vizitarea
diferitelor obiective din oraş.

Actorul şi regizorul român Dan Puric şi-a
lanseat cea mai nouă carte şi la Mioveni. Volumul
“Fii demn!” este al treilea semnat Dan Puric,
precedentele cărţi “Omul frumos” şi “Cine suntem” fiind deja cunoscute cititorilor.
Cartea a fost lansată în oraşul nostru duminică, 13 mai 2012, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor, în cadrul conferinţei Despre
Demnitate, ai cărei organizatori au fost Consiliul
Local Mioveni, Primăria, Centrul Cultural, Casa de
Cultură şi Editura Filos.
Lansată pe 1 noiembrie 2011, cartea – care
cuprinde şase capitole, fiind scrisă la persoana
întâi este confesiunea unui om care se bucură de
fiecare răsărit de soare şi care, cu sensibilitate
dar şi cu luciditate, redescoperă, pentru sine şi
pentru oameni, reperele necesare oricărui român:
mama, pământul şi martirii neamului. Cu o scriitură simplă, dublată de umor şi ironie, autorul
cărţii “Fii demn!” reconstruieşte prin prisma unui
demers personal o lume ce se caută pe sine, dar
care, în esenţa ei, nu şi-a pierdut simţul valorii şi
credinţa.

În perioada 23 – 28 aprilie 2012,
oraşul Mioveni a fost gazda unei delegaţii din Petrich – Bulgaria, ocazie
cu care s-a desfăşurat o nouă etapă
în cadrul Proiectului „Compararea
Experienţelor de Implementare ale
Educaţiei Informale şi Nonformale”.
Proiectul este finanţat din Fondul
Social European prin Programul
Comenius Regio şi se realizează în
parteneriat de către Consiliul Local
Mioveni cu partenerii locali: Şcoala

Mioveni şi Sighişoara,
laureate ale PREMIULUI EUROPEI

D

istincţiile au fost stabilite la Strasbourg
pe 26 aprilie, răsplătind astfel activitatea
desfăşurată de cele două
oraşe în slujba ideilor europene.

Preşedintele subcomisiei Premiului Europei, Sir Alan Meale, a
adresat o scrisoare prin care felicită
oraşul Mioveni. Diploma obţinută de
oraşul Mioveni se situează chiar
sub Steagul de Onoare şi are scopul
de a stimula oraşele participante să
îşi dezvolte aptitudinile în acest

6

sens.
Diploma de Onoare a fost obţinută anul acesta de 12 oraşe europene din: Franţa, Germania, Italia,
Polonia, Portugalia, Turcia şi România (Mioveni).

Sighişoara a obţinut cea mai
înaltă distincţie:

PREMIUL EUROPEI

Sighişoara a câştigat, ex-aequo
cu oraşul Corciano din din Italia,
Premiul Europei 2012, cea mai
înaltă distincţie acordată comunităţilor locale de acest înalt for european.

cu clasele I – VIII Colibaşi, Fundaţia
Consorţiu pentru Dezvoltare Mioveni
şi Municipalitatea din Petrich cu
partenerii locali: Şcoala Primară
„Hristo Smirnenski” şi Fundaţia „Heraclea”.
Evenimentul vizat de această
dată a s-a constituit într-o paralelă
între sistemele educaţionale la
nivelul celor două oraşe înfrăţite,
dorind să promoveze dimensiunea
europeană în educaţie.

Sighişoara, Bijuteria medievală a
României, se află pe cea mai înaltă
treaptă a Consiliului Europei 2012,
în semn de apreciere a modului în
care autorităţile locale au trezit şi
menţinut în rândul cetăţenilor
oraşului sentimentul de apartenenţă la Europa.
Premiul Europa recompensează
eforturile pentru promovarea
unităţii europene ale municipalităţilor din cele 47 de state membre
ale Consiliului Europei (CoE).
Premiul a fost instituit în 1955,
prin decizia Comitetului Miniştrilor,
organul decizional al CoE.
Membrii APCE aleg anual oraşele
care primesc această distincţie şi
cele care sunt eligibile pentru Placa
de onoare, Steagurile de onoare şi
Diplomele europene.

MIOVENII
JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL MIOVENI
PRIMARUL

DISPOZIŢIA NR. 419 / 02.05.2012
Primarul Oraşului Mioveni, judeţul Argeş;

În conformitate cu prevederile art. 76, alin.
(1) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 63, alin. (1), lit. „a” şi alin. (2) şi
art. 64 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin.
(1), lit. „a”, alin. (2), (5), (6) şi (7) din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Ar t.1. Locurile speciale pentru afişaj electoral
privind alegerea autorităţilo r administraţiei
publice locale, în data de 10 iunie 2012, la
nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş, sunt
cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Ar t.2. Primarul Oraşului Mioveni va aduce
prezenta la cunoştinţa alegătorilor prin
afişarea şi publicarea dispoziţiei şi Secretarul
Oraşului Mioveni o va comunica Poliţiei
Oraşului Mioveni pentru ducere la îndeplinire
şi Prefecturii Judeţului Argeş pentru verificarea legalităţii.
MIOVENI: 02.05.2012
PRIMAR,
GEORGESCU ION
AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI
JR. ŞTEFĂNESCU MARIA

Locurile speciale pentru afişaj electoral:

 Piaţa Dacia – zona Grădiniţa „TIC - PITIC” Creşă  B-dul Dacia: zona bl. F1, zona maxi-taxi,
zona Robea, zona Catedrală, zona fostului
restaurant „Intim” Str. Ion Pillat – zona Casa
de Cultură, zona bloc H28  Zona blocurilor
H40-T13  Str. 1 Decembrie – zona bl. T9  Str.
Logofăt Stanciu Mihoveanu – zona bl. A15 
Str. 1 Mai – zonă SRM (intersecţie)  Str.
Părăşti – Şcoala Generală „George Topârceanu”
 Zona blocurilor R6-U5  Str. Petre Zugravu –
zona bl. L5  Zona blocului M21  Strada
„Dealul Viilor” – zona Zabracu  Car tier Racoviţa – zona „Moară”; zona Cămin Cultural; zona
„Troiţă” Car tier Colibaşi – zona Şc. Generală
„Colibaşi”; zona Pleaşa; zona Cămin Cultural
Făgetu – Şcoala Primară „Făgetu”; Cămin Cultural Clucereasa – zona SC. „Avântul” SRL.

Ci n e şi c u m ben e fi c i a z ă d e
a ju to r u l fi n a n c i a r d e u r g en ţ ă
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Consiliul Local Mioveni a stabilit în şedinţa
publică ordinară din 19 aprilie 2012 condiţiile
de acordare a ajutorului financiar de urgenţă.
Astfel, Hotărârea nr. 36 prevede că ajutorul
financiar de urgenţă se acordă o dată pe an,
în anumite cazuri şi situaţii.

I. persoanelor bolnave de cancer
(neoplasm) dovedit cu cer tificat
medical eliberat de medicul de specialitate, aflate în următoarele
condiţii:  intervenţie chirurgicală
cu recomandarea medicului de specialitate;  deplasare pentru control
medical cu recomandarea medicului
de specialitate;
II. persoanelor diagnosticate cu
boli grave aflate în situaţia în care
trebuie să supor te o intervenţie
chiru rgicală cu reco mandarea
medicului de specialitate;
III. familiilo r fo rmate din soţ şi
soţie/concubin, concubină care au
în întreţinere mai mult de 3 copii,
aflate în următoarele situaţii:  internarea unui membru de familie,
dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate;  începerea anului şcolar, de către un
mebru al familiei;  condiţii improprii de locuit, datorate de lipsa instalaţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; 
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interurbană;
IV. familiilor cu întreţinăto r
unic (persoană divorţată, văduvă,
necăsătorită, so ţ/soţie arestat (ă))
care au în întreţinere mai mult de 2
copii , aflate în următoarele situaţii:
 internarea unui membru de familie, dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate;  începerea anului şcolar, de către un
membru al familiei;  condiţii improprii de locuit, datorate de lipsa instalaţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; 
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interurbană;
V. rudelor până la gradul al IV-lea
ale copiilor lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părintească, daţi
în plasament, acestor familii, familii

complementare (formate din soţ şi
soţie/concubin, concubină) care au
în îngrijire mai mult de 2 copii, aflate
în următoarele condiţii:  internarea
unui membru de familie, dovedită cu
trimitere eliberată de medicul de
specialitate;  începerea anului şcolar, de către un membru al familiei;
 condiţii improprii de locuit, datorate de lipsa instalaţiei de energie
electrică, gaze naturale şi a instalaţiei de apă;  efectuarea navetei
de către un membru de familie pe
ruta interurbană;
VI. rudelor până la gradul al IV-lea
ale copiilor lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părintească, daţi
în plasament, acestor familii, care
au în întreţinere mai mult de 2 copii
minori, aflate în următoarele situaţii:
internarea unui membru de familie, dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate;  începerea anului şcolar, de către un
membru al familiei;  condiţii improprii de locuit, datorate de lipsa instalaţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; 
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interurbană;
Ajutorul financiar de urgenţă se
acordă în cazurile de mai sus dacă
venitul mediu pe membru de familie
nu depăşeşte 370 lei. Limitele de
acordare a ajutorului de urgenţă se
situează între 500 – 3000 lei. Cuantumul ajutorului financiar de urgenţă se propune de către membrii
comisiei de stabilire a ajutorului de
urgenţă, constituită prin dispoziţia
nr. 1500/05.03.2007 a Primarului
oraşului Mioveni în baza anchetei
sociale întocmită de personalul de
specialitate. Plata ajutorului financiar de urgenţă se face prin dispoziţie a primarului.

MIOVENII

Atenţie la căpuşe!
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Boala Lyme afectează din ce în ce mai multe persoane

Direcţia de Sănătate Publică Argeş avertizează cu
privire la numeroasele
cazuri de boli transmise de
căpuşe, în special Boala
Lyme (borelioza).

Informaţii despre bolile
transmise de căpuşe:

Căpuşele sunt foarte mici
şi se hrănescu cu sânge de
mamifere, reptile şi păsări,
de la care pot lua bacterii
sau viruşi, putând transmite
astfel boli grave la om.
Căpuşele pot muşca oamenii sau animalele care
trăiesc prin mediul lor de
viaţă. Cu toate că muşcătura de căpuşe nu este, în
sine, periculoasă, există
riscul ca acestea să transmită infecţii în sânge atunci
când se hrănesc şi să
provoace boli grave.
În Europa, bolile transmise de căpuşe la oameni
sunt: encefalita de căpuşe,
boala Lyme (borelioza),
febra recurentă, febra hemoragică Crimeea – Congo.
Aceste boli apar în regiuni
diferite unde există căpuşe
infectate care pot transmite
boala.
Căpuşele
sunt
prezente în zonele rurale
cât şi în zonele urbane; persoanele care vizitează
zonele rurale sunt cele mai
expuse riscului de a fi muşcate de căpuşe, dar acesta
e4ste prezent şi în locaţiile
pentru picnicuri, în parcuri
şi în grădini. Riscul este mai
mare în sezonul cald, în
special pentru persoanele
care practică activităţi în
aer liber, cum ar fi camparea în natură, drumeţii,
ciclism, alpinism, pescuit,
vânătoare, etc.
Boala Lyme este cea mai
comună infecţie a cărei
agent etimologic se transmite prin căpuşe, atât în Europa, cât şi în SUA. În 2010,
creşterea de 3 ori a incidenţei bolii în România,

comparativ cu anul
precedent a determinat creşterea nivelului
de supraveghere de
către
Institutul
Naţional de Sănătate
Publică – Centrul
Naţional de Supraveghere şi Control Boli
Transmisibile, respectiv Direcţiile de Sănătate Publică judeţene.

Simptomele Bolii
Lyme

Boala Lyme se manifestă prin următoarele
simptome, care apar,
de obicei, în 30 de zile
de
la
momentul
muşcăturii:
 erupţie cutanată
roşiatică, de formă circulară, în jurul muşcăturii;

simptome
asemănătoare celor de
gripă: febră, oboseală,
dureri de cap.
Cele mai multe
cazuri de borelioză pot
fi tratate, prin administrare de antibiotice,
timp de câteva săptămâni . Netratată,

însă, boala poate sau în cort;
provoca infecţii ale in deplasarea pe miimii, articulaţiilor şi sis- jlocul cărăcilor şi
temului nervos.
evitarea atingerii corMăsuri generale
pului de plantele din
de prevenire:
jur;
Măsurile
cuprind
 verificarea zilnică
protejarea organismu- a tegumentelor şi imlui în cazul staţionării brăcămintei, în vedîn scop lucrativ sau de erea depistării şi
agrement în zone cu îndepărtătii căpuşelor.
risc de prezenţă a
Dacă desfăşurarea
căpuşelor:
activităţii lucrătorilor în
 adoptarea unor zone cu risc de
măsuri de protecţie in- prezenţă a căpuşelor
dividuală, de ex: îm- nu poate fi evitate, se
brăcăminte de culoare
deschisă, bluze cu vor impune urmămânecă lungă, pan- toarele măsuri, având
taloni lungi care să fie drept scop reducerea
introduşi în şosete sau populaţiei de căpuşe:
încălţăminte, pălărie,  îndepărtarea frunatunci când este posi- zelor uscate  îndepărtarea, cosirea sau
bil;
 folosirea de pa- tăierea ierbii înalte 
truri pentru picnic de- controlul rozătoarelor
schise la culoare, şi a populaţiilor de
pentru a putea detecta mamifere mici  dezvoltarea de programe
uşor căpuşele;
 folosirea de plase de control al vectorilor
anti-insecte în jurul (combaterea înmulţirii
patului şi a foliilor de căpuşelor în habitatele
protecţie atunci când naturale prin aplicarea
se doarme pe pământ de insecticide).

Manifestări dedicate ZILEI EROILOR
şi ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI

C

onsiliul Local, Primăria Mioveni şi Centrul Cultural vă invită în data de 24 mai
2012 cu prilejul Zilei Eroilor şi Înalţarea Domnului, să fiţi alături de noi la
momentul solemn al depunerii de coroane la monumentele eroilor din
Mioveni după următorul program:

ORA 10.30-MONUMENTUL EROILOR DE LA RACOVIŢA, depunere de coroane şi program
artistic susţinut de elevii Şcolii „MARIN SORESCU” ;
ORA 11.00- MONUMENTUL EROILOR DE LA COLIBAȘI, depunere de coroane şi program
artistic susţinut de elevii Şcolii din COLIBAŞI;
ORA 11.30- MONUMENTUL EROILOR DE LA FĂGET, depunere de coroane şi program artistic susţinut de elevii Şcolii din’ FĂGET;
ORA 12.00-MONUMENTUL EROILOR DE LA ŞCOALA „LIVIU REBREANU”, depunere de
coroane şi program artistic susţinut de elevii Şcolii „ LIVIU REBREANU”;
ORA 13.00-MONUMENTUL EROILOR – PLATOUL CASEI DE CULTURĂ, depunere de coroane
şi program artistic susţinut de elevii Şcolii „GEORGE TOPÂRCEANU”şi Liceului „IULIA
ZAMFIRESCU”.

MIOVENII
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COMUNICAT DE PRESĂ

Debutul proiectului „ CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII CETĂŢENILOR LA SERVICII DE UTILITĂŢI PRIN
EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL MIOVENI”

Data publicării 28.05.2012
În data de 13.03.2012 a fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului
„ CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII
CETĂŢENILOR LA SERVICII DE UTILITĂŢI PRIN EXTINDEREA SISTEMULUI
DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL
MIOVENI. ” , proiect depus în cadrul
Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1 „ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
– poli urbani de creştere”, Domeniul
Major de Intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.
Beneficiarul acestui proiect este
Unitatea administrativ – teritorială
Oraşul Mioveni.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Organismul Intermediar: Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia.
Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni.
Valoarea totală a proiectului este de
1.947.226, 52 lei.
Obiectivul general al proiectului
Creşterea accesibilităţii cetăţenilor la
servicii de utilităţi, prin extinderea sis-

temului de iluminat public în oraşul
Mioveni îl reprezintă asigurarea
condiţiilor privind dezvoltarea sistematică a economiei oraşului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin
îmbunătăţirea infrastructurii urbane,
în conformitate cu standardele Uniunii
Europene, în contextul unei dezvoltări
durabile.
Beneficiarii proiectului sunt:
Locuitorii din perimetrul extinderii
sistemului de iluminat public (cartier
Clucereasa) care, prin intermediul infrastructurii modernizate, vor avea o
calitate îmbunătăţită a vieţii şi a mediului ambiant;
Locuitorii oraşului Mioveni pentru
care va creşte accesibilitatea în interiorul oraşului, siguranţa circulaţiei şi se
vor îmbunătăţi condiţiile de mediu;
Agenţii economici din zonă (furnizori de servicii şi produse, operatori de
transport) vor beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe
timp de noapte, în special în perioada
de iarnă când ziua este mult mai
scurtă, conducând la o accesibilitate
crescută la pieţele de aprovizionare şi
desfacere;
Administraţia publică locală: instituţiile publice din oraşul Mioveni, în

urma extinderii sistemului de iluminat
public, vor beneficia de dezvoltarea
economică a oraşului prin creşterea
nivelului investiţiilor în zonă.
Rezultatele proiectului: lungimea
străzii pe care se extinde sistemul de
iluminat public: 1.350m; lungimea
reţelei de iluminat: pe partea stângă a
străzii : 1.368 m; pe partea dreaptă a
străzii : 1.348m; numărul corpurilor de
iluminat: 207 bucăţi; 69 stâlpi de iluminat; 2 puncte de aprindere; 2 conferinţe de presă, 8 comunicate de
presă, 200 pliante, 2 panouri temporare, 2 plăci definitive.
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine
de pe site-ul www.primariamioveni.ro
sau la sediul Primăriei oraşului
Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1, localitate
Mioveni, cod 115400,
tel:
0348/455444, fax : 0248/260500,
email:
primariamioveni@primariamioveni.ro
Persoana de contact: Zanfir Adriana
–
manager
proiect,
tel:
0730.444.754, e-mail: zanfir_adriana2002@yahoo.com

Note:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în
mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

MODERNIZAREA STRĂZII I.C BRĂTIANU din oraşul MIOVENI prin crearea
a două benzi suplimentare, proiect finanţat din fonduri europene

Data publicării 28.05.2012
Unitatea administrativ – teritorială Oraşul Mioveni anunţă că
în data de 30.03.2012 a fost
semnat contractul de lucrări cu
SC VICEXPERT SRL, în cadrul
proiectului
”MODERNIZAREA
STRĂZII I.C BRĂTIANU
DIN
ORAŞUL
MIOVENI
PRIN
CREAREA A DOUĂ BENZI SUPLIMENTARE”.
Execuţia lucrărilor se desfăşoară în conformitate cu graficul de execuţie prevăzut în
oferta câştigătoare.
Beneficiarul acestui proiect
este Unitatea administrativ –
teritorială Oraşul Mioveni.
Autoritatea de Management:
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului.
Organismul
Intermediar:
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Durata de implementare a
proiectului este de 18 luni.

Valoarea
proiectului:
6.445.880,40 lei
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea
accesibilităţii
oraşului Mioveni prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport urban, ca
factor esenţial de regenerare urbană, în vederea creşterii calităţii vieţii şi creării de noi locuri
de muncă, pentru a stimula
dezvoltarea economică şi socială a oraşului şi regiunii.
Beneficiarii proiectului sunt:
Populaţia oraşului, în special
cea din zona străzii I.C Brătianu
(cartierul Clucereasa), care prin
intermediul infrastructurii modernizate, va avea acces îmbunătăţit
la
servicii
de
sănătate,asistenţă socială şi educaţie şi va beneficia de o calitate îmbunătăţită a mediului
ambiant. La aceasta se adaugă
populaţia care face naveta .

Agenţii economici (furnizorii
de servicii şi produse, operatorii
de transport),
Administraţia publică, autorităţile publice locale din
oraşul Mioveni, pe de o parte,
vor beneficia de dezvoltarea
economică a oraşului prin
creşterea nivelului investiţiilor în
zonă, dezvoltarea şi menţinerea
de noi afaceri şi, pe de altă
parte, de reducerea costurilor
de reparaţii şi întreţinere a
străzii, după implementarea
proiectului.
Rezultatele
proiectului:
23.720 mp - suprafaţă stradă
modernizată, 1.066,77 m lungime stradă modernizată, 14
mp – lăţimea părţii carosabile,
1.045 m – lungimea reţea de
canalizare pluvială, trotuare pe
ambele sensuri (lăţime 1,5 m),
3 podeţe modernizate, 6 articole de presă, 2 conferinţe de
presă, 4 spoturi radio/tv, 2

panouri de vizibilitate, reducerea cu 30 % a timpului de călătorie prin fluidizarea traficului şi
eliminarea blocajelor din trafic,
creşterea cu 20 % a gradului de
siguranţă a circulaţiei, reducerea cu 10 % a gradului de poluare.
Mai multe informaţii despre
proiect pot fi oferite la sediul
Primăriei oraşului Mioveni,
biroul Dezvoltare Economică Locală, etajul II, camera 12, telefon:
0348/454.444,
fax:
0248/260.500.
Persoan[ de contact: Iulia Iordache – manager proiect, telefon: 0730.444.756.
e
m
a
i
l
:
iulia.jordan@yahoo.com
Informaţii detaliate despre
proiect pe site-ul primăriei
oraşului Mioveni: www.primariamioveni.ro.
Note:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.

MIOVENII
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Nu fi indiferent!

FUNDAŢIA “CONSORŢIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”, PRIMARUL ORASULUI MIOVENI ŞI CENTRUL CULTURAL

Ajută copiii să
zâmbească de ziua
lor, pe 1 iunie!

Celor ce le pasă şi vor
ca din puţinul lor să-i ajute
şi pe cei mai puţin norocoşi, sunt rugaţi să ne contacteze la sediul Fundaţiei
‘‘Consorţiul pentru Dezvoltare Locală’’ din strada
Stadionului, Bloc F6,
Scara B, Ap.4, Mioveni –
Arges,
telefon/fax:
0248262535.
Donaţiile / sponsorizarile pot fi făcute în
contul Fundaţiei ‘’Consorţiul pentru Dezvoltare
Locala” deschis la B.R.D.G.S.G., Agenţia Mioveni;
Cont IBAN:
RO54BRDE030SV0550
8380300 Cod fiscal:
8593701.
Ai putea face asta în
fiecare zi… dar dacă nu
poţi, atunci măcar de 1
IUNIE!
Nu fi indiferent! Ajută
copiii să zâmbească!
Mai sunt câteva zile
până la 1 iunie, “Ziua tuturor copiilor”; mulţi vor
primi cadouri, vor merge la
spectacole sau la diverse
activităţi organizate de comunitate.
În oraşul nostru, autori-

tatea locală prin Clubul
Sportiv şi Centrul Cultural
împreună cu cadrele didactice din şcoli, organizează cu această ocazie
o serie de activităţi
sportive şi culturale de
care se vor bucura majoritatea copiilor.
Am spus majoritatea fiindcă nu toţi vor putea
alerga, cânta sau desena –
soarta le-a fost potrivnică
şi i-a ţintuit la pat sau în
căruciorul cu rotile.
Mulţi au nevoie de sprijin financiar pentru hrană,
medicamente sau intervenţii chirurgicale pentru
ca mai târziu să se poată
bucura şi ei ca şi colegii lor
de o copilărie frumoasă.
Fundaţia “Consorţiul
pentru Dezvoltare Locală”
şi
Centrul
Cultural
Mioveni, cu sprijinul nemijlocit al primarului Ion
Georgescu şi al agentilor
economici a reusit anul
trecut să strângă suma de
38.000 lei şi să ofere sprijin financiar pentru 7
familii care au copii cu
probleme de sănătate.
Considerăm că toţi

 Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855; NON-STOP 
 Tel/Fax Ofiter de serviciu Primaria Mioveni - 0348/455999;
NON-STOP  Tel: Primaria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444 
 Fax: Primaria Mioveni - 0248/260500 

părinţii îşi doresc să ofere
copiilor tot ce e mai bun,
dar nu este suficientă dorinţa fiindcă în multe cazuri
problemele financiare te
depăşesc, iar gândurile
bune rămân la faza de intenţii.
Apelam cu această
ocazie la autoritatea lo-

cală şi la agenţii economici
de a sprijini Fundaţia
“Consortiul pentru Dezvoltare Locală” în strângerea de fonduri cu care să
venim în sprijinul acelor
copii care sunt în suferinţă
şi nu se mai pot bucura de
ziua lor!

CENTRUL CULTURAL MIOVENI

organizează GRATUIT cursuri de fotografie în fiecare
LUNI şi MIERCURI, ora 1900.
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