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

Alegerile locale vor avea loc pe 10 iunie 2012
SECŢIILE DE VOTARE DIN ORAŞUL MIOVENI

PPaagg.. 22 -- 44

CCiinnee şşii ccuumm bbeenneeffiicciiaazzăă ddee
aajjuuttoorruull ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă
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.

PPrreemmiieerruull VViiccttoorr
PPoonnttaa îînn vviizziittăă llaa
MMiioovveennii 
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MMiioovveennii şşii SSiigghhiişşooaarraa,, 
llaauurreeaattee aallee PPrreemmiiuulluuii EEuurrooppeeii

DDaann PPuurriicc şşii--aa llaannssaatt llaa
MMiioovveennii ccaarrtteeaa ““FFiiii ddeemmnn””
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Atenţie la căpuşe!
BBooaallaa LLyymmee aaffeecctteeaazzăă

ddiinn ccee îînn ccee mmaaii
mmuullttee ppeerrssooaannee

MMaajjoorreetteellee ddee llaa ŞŞccooaallaa ““GGeeoorrggee TTooppâârrcceeaannuu”” ssuunntt
ccaammppiiooaannee nnaaţţiioonnaallee ppeennttrruu aall ddooiilleeaa aann ccoonnsseeccuuttiivv

“Buburuzele”, ma-
joretele de la Mioveni şi-
au păstrat titlul de
campioane naţionale în-
văţământ primar la
Olimpiada Şcolară de
Majorete.

Asociaţia Naţională
de Majorete MBTA-
România,  Ministerul Ed-
ucaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului
prin Direcţia Generală
Educaţie şi Învătare pe
Tot Parcursul Vieţii a or-
ganizat la Oradea Shop-
ping 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 con-
curenţi din toată ţara.
Concursul s-a desfăşu-
rat pe diferite categorii
de vârstă şi secţiuni.
Echipa de majorete
“Buburuzele” a Şcolii
“George Topârceanu”

Mioveni, profesor
Filofteia Dumitru a par-
ticipat la Finala
Olimpiadei  Şcolare a
Majoretelor învăţământ
primar, reprezentând
Zona Oltenia şi a obţinut
locul I, reuşind să
păstreze titlul de cam-
pioane naţionale pom-
pon, învăţământ primar
la Olimpiada Şcolară
Naţională de Majorete.
Micutele majorete
argeşene au concurat
cu alte cinci echipe din
ţară: Şcoala Toma Coci-
siu - Blaj, Echipa “Pinoc-
chio”– Satu Mare,

Asociaţia Sportiva Wal-
dorf –Braila, Liceul On-
isifor Ghibu – Oradea şi
“Black Pearl” - Şcoala
cu clasele I-VIII - Satu
Mare.  

Invitată specială fost
Stephanie De Roche -
campioana naţională a
Franţei şi vicecam-
pioană mondială la
twirling, care a susţinut
două stagii de pregătire
şi demonstraţii pentru
toţi sportivii prezenţi.
Concursul s-a desfăşu-
rat pe diferite categorii
de vârsta şi secţiuni.
PPrrooff.. VViiccttoorriiţţaa CCIIOORROOBBEEAA
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Alegerile locale vor avea loc pe 10 iunie 2012
SECŢIILE DE VOTARE DIN ORAŞUL MIOVENI

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 11 MMIIOOVVEENNII
GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA DDIINN AA--UURRII –– „„FFLLOORRIILLEE SSOOAARREELLUUII””
SSTTRR.. LLOOGGOOFFĂĂTT SSTTAANNCCIIUU MMIIHHOOVVEEAANNUU,, NNRR.. 1111

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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 22 MMIIOOVVEENNII
LLIICCEEUULL TTEEOORREETTIICC „„IIUULLIIAA ZZAAMMFFIIRREESSCCUU”” 

IINNTTRRAARREE CC –– SSTTRR.. PPEETTRREE ZZUUGGRRAAVVUU
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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 33 MMIIOOVVEENNII
SSEEDDIIUULL FFOOSSTTEEII GGRRĂĂDDIINNIIŢŢEE DDIINN BBLLOOCCUULL MM66

SSTTRR.. CCăărrăănneeşşttii
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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 44 MMIIOOVVEENNII
DDIISSPPEENNSSAARR UUMMAANN –– SSttrr.. CCăărrăănneeşşttii

CUPRINDE:
� B-dul Dacia – blocurile: E1; M4;
� Str. Muntenia – blocurile: E2; E3; E10; M9;
� Str. Cărăneşti – blocurile: E4; E5;
� Casele situate pe Str. Muntenia;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 55 MMIIOOVVEENNII
ŞŞCCOOAALLAA GGEENNEERRAALLĂĂ „„LLIIVVIIUU RREEBBRREEAANNUU”” 

((CCĂĂMMIINN--ŞŞCCOOAALLĂĂ)) –– CCOORRPP BB –– SSttrr.. EErrooiilloorr,, NNRR.. 33
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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 66 MMIIOOVVEENNII
LLIICCEEUULL TTEEOORREETTIICC „„IIUULLIIAA ZZAAMMFFIIRREESSCCUU”” 

IINNTTRRAARREE BB –– SSttrr.. PPeettrree ZZuuggrraavvuu 
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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 77 MMIIOOVVEENNII
ŞŞCCOOAALLAA GGEENNEERRAALLĂĂ ””LLIIVVIIUU RREEBBRREEAANNUU””

–– IINNTTRRAARREE EELLEEVVII –– SSttrr.. EErrooiilloorr,, NNRR.. 33
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; 

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 88 MMIIOOVVEENNII
ŞŞCCOOAALLAA GGEENNEERRAALLĂĂ ””LLIIVVIIUU RREEBBRREEAANNUU”” 
IINNTTRRAARREE PPRROOFFEESSOORRII --  SSttrr.. EErrooiilloorr,, NNRR.. 33

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

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 99 MMIIOOVVEENNII
GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA „„TTIICC--PPIITTIICC”” ((CCRREEŞŞĂĂ CCĂĂMMIINN))

SSttrr.. AAlleeeeaa CCăămmiinnuulluuii
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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR..  1100 MMIIOOVVEENNII
GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA DDIINN BBLLOOCCUULL FF99 –– BB--dduull DDaacciiaa

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

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1111 MMIIOOVVEENNII
SSEEDDIIUULL SSCC.. „„CCOONNSSTTRRUUCCŢŢIIII ––RREEPPAARRAAŢŢIIII

MMIIOOVVEENNII”” SSRRLL.. –– MMIIOOVVEENNII
BBuulleevvaarrdduull DDaacciiaa

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

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1122 MMIIOOVVEENNII
CCAASSAA DDEE CCUULLTTUURRĂĂ AA SSIINNDDIICCAATTEELLOORR AAUUTTOOMMOO--

BBIILLEE DDAACCIIAA –– SSttrr.. RRaadduu cceell FFrruummooss,, NNRR.. 11
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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1133 MMIIOOVVEENNII
GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA DDIINN BBLLOOCCUULL TT66 –– SSttrr.. FFrraaţţiiii GGoolleeşşttii

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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1144  MMIIOOVVEENNII
GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA „„CCAAMMPPIIOONNIIII”” DDIINN BBLLOOCCUULL TT22AA

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

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; 

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1155 MMIIOOVVEENNII
GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA DDIINN BBLLOOCCUULL PP1199 

SSttrr.. 77 sseepptteemmbbrriiee 11448855
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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1166 MMIIOOVVEENNII
ŞŞCCOOAALLAA GGEENNEERRAALLĂĂ „„GGEEOORRGGEE TTOOPPÂÂRRCCEEAANNUU””

SSttrr.. PPăărrăăşşttii,, NNRR.. 2266
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);

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1177 MMIIOOVVEENNII
ŞŞCCOOAALLAA GGEENNEERRAALLĂĂ „„MMAARRIINN –– SSOORREESSCCUU””

RRAACCOOVVIIŢŢAA –– BB--dduull DDaacciiaa
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);

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1188 MMIIOOVVEENNII
SSEEDDIIUULL FFOOSSTTEEII ŞŞCCOOLLII RRAACCOOVVIIŢŢAA DDEE SSUUSS 

SSttrr.. NN.. RRaaccoovviicceeaannuu
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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SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 1199 MMIIOOVVEENNII
CCĂĂMMIINN CCUULLTTUURRAALL CCOOLLIIBBAAŞŞII,, SSttrr.. CCoolliibbaaşşii

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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 2200 MMIIOOVVEENNII
FFOOSSTTUULL SSEEDDIIUU AALL ŞŞCCOOLLIIII CCLLUUCCEERREEAASSAA,,

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

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 2211 MMIIOOVVEENNII
ŞŞCCOOAALLAA PPRRIIMMAARRĂĂ FFĂĂGGEETTUU –– SSttrr.. MMăănnăăssttiirriiii

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;

SSEECCŢŢIIAA DDEE VVOOTTAARREE NNRR.. 2222 MMIIOOVVEENNII
CCĂĂMMIINNUULL CCUULLTTUURRAALL FFĂĂGGEETTUU 

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;

SSeeccţţiiiillee ddee vvoott ssee ddeesscchhiidd dduummiinniiccăă,, 1100
iiuunniiee,, oorraa 00770000 şşii ssee îînncchhiidd llaa oorraa 22110000..

Care sunt actele de identitate 
necesare pentru a vota?
Alegătorul trebuie să prezinte actul de identi-
tate 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 şco-
lile militare, carnetul de serviciu militar”.
LLeeggeeaa 6677//22000044,, aarrtt.. 112266

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 candi-
daţi 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.

PPrreemmiieerruull VViiccttoorr PPoonnttaa
îînn vviizziittăă llaa MMiioovveennii 

PPrreemmiieerruull VViiccttoorr PPoonnttaa aa
vviizziittaatt ssăăppttăămmâânnaa ttrree--
ccuuttăă ccââtteevvaa oobbiieeccttiivvee

ddiinn jjuuddeeţţuull nnoossttrruu:: IInnssttiittuuttuull
ddee CCeerrcceettaarree NNuucclleeaarrăă uunnddee
aa ssuussţţiinnuutt oo lluuccrraarree îînn ccaaddrruull
ccoonnffeerriinnţţeeii iinntteerrnnaaţţiioonnaallee,,
dduuppăă ccaarree ss--aa ddeeppllaassaatt llaa
uuzziinneellee DDaacciiaa.. VViiccttoorr PPoonnttaa,,
pprreemmiieerruull RRoommâânniieeii,, aa ppaarrttii--
cciippaatt llaa CCoonnffeerriinnţţaa IInntteerr--
nnaaţţiioonnaallăă „„NNuucclleeaarr 22001122““
ggăăzzdduuiittăă ddee IICCNN MMiioovveennii,,
uunnddee aa pprreezzeennttaatt şşii oo lluuccrraarree

ccuu tteemmaa ""SSttrraatteeggiiaa pprroodduucceerriiii
eenneerrggiieeii nnuucclleeaarree,, îînn ccoonntteexxtt
nnaaţţiioonnaall şşii iinntteerrnnaaţţiioonnaall""..
DDoouuăă oorree mmaaii ttâârrzziiuu,, aaddiiccăă llaa
oorraa 1188..0000,, PPoonnttaa aa ttrreeccuutt şşii
ppee llaa UUzziinnaa DDaacciiaa.. AAiiccii,, îînn
pprriimmăă ffaazzăă aa vviizziittaatt lliinniiaa ddee
mmoonnttaajj,, dduuppăă ccaarree aa pprreezzeenn--
ttaatt ssttrraatteeggiiaa gguuvveerrnnuulluuii ffaaţţăă
ddee uuzziinneellee DDaacciiaa RReennaauulltt
lluuâânndd aacctt ddee pprroobblleemmeellee şşii
ddoolleeaannţţeellee rriiddiiccaattee ddee ddiirreecc--
ttoorruull ggeenneerraall aall uuzziinneelloorr,,
JJeerroommee OOlliivvee.. 
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Concursul european, cu tema 
“Europa în suflet de copil”

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 ex-
perienţelor de implementare ale
educaţiei informale şi nonformale”
ce are Număr de Referinţă COM-11-
PR-03-AG-RO, proiect finanţat din
Fondul Social European prin Progra-
mul Comenius Regio. 

În cadrul acestui eveniment s-a or-
ganizat  concursul european, cu
tema “Europa în suflet de copil”, la

care au participat elevi şi cadre di-
dactice 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!".

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, cer-
cetaşii Centrului Local "Dacia Felix",
voluntari de la Penitenciarul Co-
libaşi, angajaţi ai SC Servicii EDI-

LITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL , SC. REPARAŢII CON-
STRUCŢII MIOVENI SRL, SC. AUTO-
MOBILE 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 infor-
male şi nonformale” ce are Număr
de Referinţă COM-11-PR-03-AG-RO,
este finanţat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Comenius
Regio.

În urma acestei actiuni la care au
participat peste 550 de voluntari, s-
au strâns 200 de saci de gunoi reci-
clabil şi 600 saci gunoi nereciclabil.

Primarul oraşului Mioveni, Ion
Georgescu, mulţumeşte tuturor vol-
untarilor care au participat la ac-
tiunea de ecologizare.

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

mmiinniissttrraaţţiiee PPuubblliiccăă LLooccaallăă aa
pprreemmiiaatt îînnccăă oo ddaattăă oorraaşşuull
MMiioovveennii,, ddee aacceeaassttăă ddaattăă
ffiiiinndd vvoorrbbaa ddee CCoonnccuurrssuull
NNaaţţiioonnaall ddee PPrrooiieeccttee ddiinn AAdd--
mmiinniissttrraaţţiiaa PPuubblliiccăă LLooccaallăă
„„CCeellee bbuunnee ssăă ssee--aadduunnee””..

PPrrooiieeccttuull ccuu ccaarree aa ppaarrttii--
cciippaatt aaddmmiinniissttrraaţţiiaa llooccaallăă
ddiinn MMiioovveennii aa ffoosstt „„EExxttiinn--
ddeerreeaa şşii mmooddeerrnniizzaarreeaa
ssttaaţţiieeii ddee eeppuurraarree aa aappeelloorr
uuzzaattee pprriinn tteehhnnoollooggiiaa ddee
ddeesshhiiddrraattaarree aa nnăămmoolluulluuii şşii
ttrreeaappttăă tteerrţţiiaarrăă ppeennttrruu eeppuu--
rraarree aavvaannssaattăă ccuu uullttrraavviioo--
lleettee aa aappeelloorr uuzzaattee,,

rreessppeeccttiivv mmăărriirreeaa ccaappaa--
cciittăăţţiiii ddee eeppuurraarree llaa 224422
ll//ss,, îînn llooccaalliittaatteeaa MMiioovveennii,,
jjuudd.. AArrggeeşş””..

CCoonnccuurrssuull oorrggaanniizzaatt ddee
rrrrAAPPLL ssee vvrreeaa uunn ddeemmeerrss ddee
eevvaalluuaarree şşii rreeccuunnooaaşştteerree aa
eeffiicciieennţţeeii pprrooiieecctteelloorr pprroo--
mmoovvaattee şşii iimmpplleemmeennttaattee ddee
aauuttoorriittăăţţiillee ppuubblliiccee llooccaallee..

PPeessttee 115500 ddee aaddmmiinniiss--
ttrraaţţiiii ppuubblliiccee llooccaallee ddiinn ţţaarrăă
aauu ppaarrttiicciippaatt ccuu pprrooiieeccttee îînn
ccaaddrruull ccoonnccuurrssuulluuii,, MMooiivvee--
nniiuull oobbţţiinnâânndd ttiittlluull ddee:: „„CCEELL
MMAAII BBUUNN PPRROOIIEECCTT EEDDIILLII--
TTAARR –– UURRBBAANN DDIINN RROOMMÂÂ--
NNIIAA””..



Distincţiile au fost sta-
bilite la Strasbourg
pe 26 aprilie, răs-

plătind astfel activitatea
desfăşurată de cele două
oraşe în slujba ideilor eu-
ropene.

Preşedintele subcomisiei Premi-
ului 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

sens.
Diploma de Onoare a fost obţi-

nută anul acesta de 12 oraşe eu-
ropene din: Franţa, Germania, Italia,
Polonia, Portugalia, Turcia şi Româ-
nia (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 comu-
nităţilor locale de acest înalt for eu-
ropean.

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 aparte-
nenţă la Europa.

Premiul Europa recompensează
eforturile pentru promovarea
unităţii europene ale municipa-
lităţilor 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.
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Dan Puric şi-a lansat la
Mioveni cartea: “Fii demn”

Mioveni şi Sighişoara,
laureate ale PREMIULUI EUROPEI

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 sun-
tem” fiind deja cunoscute cititorilor.

Cartea a fost lansată în oraşul nostru du-
minică, 13 mai 2012, în sala mare a Casei de Cul-
tură 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 scri-
itură 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 de-
legaţii 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

cu clasele I – VIII Colibaşi, Fundaţia
Consorţiu pentru Dezvoltare Mioveni
şi Municipalitatea din Petrich cu
partenerii locali: Şcoala Primară
„Hristo Smirnenski” şi Fundaţia „Her-
aclea”.

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.

Paralelă între sistemele educaţionale
din Mioveni şi Petrich
ÎÎnnttrruunniirreeaa ddee llaa MMiioovveennii aa pprreevvăăzzuutt ppee llâânnggăă eevveenniimmeenntteellee ddee
llaannssaarree şşii  îînncchheeiieerree aa pprrooiieeccttuulluuii ddiiffeerriittee eevveenniimmeennttee ccuu tteemmee
pprreeccuumm:: pprroommoovvaarreeaa ddiimmeennssiiuunniiii eeuurrooppeennee îînn eedduuccaaţţiiee,, ppaarraa--
lleellăă îînnttrree ssiisstteemmeellee ddee îînnvvăăţţăămmâânntt,, pprreeccuumm şşii vviizziittaarreeaa
ddiiffeerriitteelloorr oobbiieeccttiivvee ddiinn oorraaşş..
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JJUUDDEEŢŢUULL AARRGGEEŞŞ 
OORRAAŞŞUULL MMIIOOVVEENNII
PPRRIIMMAARRUULL

DDIISSPPOOZZIIŢŢIIAA NNRR.. 441199 // 0022..0055..22001122
PPrriimmaarruull OOrraaşşuulluuii MMiioovveennii,, jjuuddeeţţuull AArrggeeşş;;

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 com-
pletările ulterioare;

În baza art. 63, alin. (1), lit. „a” şi alin. (2) şi
art. 64 din Legea nr. 215/2001, privind ad-
ministraţia 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 com-
pletările ulterioare;

DDIISSPPUUNNEE::
AArrtt..11.. LLooccuurriillee ssppeecciiaallee ppeennttrruu aaffiişşaajj eelleeccttoorraall
pprriivviinndd aalleeggeerreeaa aauuttoorriittăăţţiilloorr aaddmmiinniissttrraaţţiieeii
ppuubblliiccee llooccaallee,, îînn ddaattaa ddee 1100 iiuunniiee 22001122,, llaa
nniivveelluull oorraaşşuulluuii MMiioovveennii,, jjuuddeeţţuull AArrggeeşş,, ssuunntt
cceellee pprreevvăăzzuuttee îînn aanneexxaa,, ccaarree ffaaccee ppaarrttee iinnttee--
ggrraannttăă ddiinn pprreezzeennttaa ddiissppoozziiţţiiee..
AArrtt..22.. 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 verifi-
carea legalităţii.

MIOVENI: 02.05.2012
PRIMAR,
GEORGESCU ION  

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

JR. ŞTEFĂNESCU MARIA

LLooccuurriillee ssppeecciiaallee ppeennttrruu aaffiişşaajj eelleeccttoorraall::
� 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 � CCaarrttiieerr RRaaccoo--
vviiţţaa – zona „Moară”; zona Cămin Cultural; zona
„Troiţă”� CCaarrttiieerr CCoolliibbaaşşii – zona Şc. Generală
„Colibaşi”; zona Pleaşa; zona Cămin Cultural�
FFăăggeettuu – Şcoala Primară „Făgetu”; Cămin Cul-
tural� CClluucceerreeaassaa – zona SC. „Avântul” SRL.

II.. ppeerrssooaanneelloorr bboollnnaavvee ddee ccaanncceerr
((nneeooppllaassmm)) ddoovveeddiitt ccuu cceerrttiiffiiccaatt
mmeeddiiccaall eelliibbeerraatt ddee mmeeddiiccuull ddee ssppee--
cciiaalliittaattee, aflate în următoarele
condiţii: � intervenţie chirurgicală
cu recomandarea medicului de spe-
cialitate; � deplasare pentru control
medical cu recomandarea medicului
de specialitate; 

IIII.. ppeerrssooaanneelloorr ddiiaaggnnoossttiiccaattee ccuu
bboollii ggrraavvee aaffllaattee îînn ssiittuuaaţţiiaa îînn ccaarree
ttrreebbuuiiee ssăă ssuuppoorrttee oo iinntteerrvveennţţiiee
cchhiirruurrggiiccaallăă ccuu rreeccoommaannddaarreeaa
mmeeddiiccuulluuii ddee ssppeecciiaalliittaattee;

IIIIII.. ffaammiilliiiilloorr ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii
ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonnccuubbiinnăă ccaarree aauu
îînn îînnttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 33 ccooppiiii,
aflate în următoarele situaţii: � in-
ternarea unui membru de familie,
dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � în-
ceperea anului şcolar, de către un
mebru al familiei; � condiţii impro-
prii de locuit, datorate de lipsa insta-
laţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; �
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interur-
bană;

IIVV.. ffaammiilliiiilloorr ccuu îînnttrreeţţiinnăăttoorr
uunniicc ((ppeerrssooaannăă ddiivvoorrţţaattăă,, vvăădduuvvăă,,
nneeccăăssăăttoorriittăă,, ssooţţ//ssooţţiiee aarreessttaatt ((ăă))))
ccaarree aauu îînn îînnttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22
ccooppiiii , aflate în următoarele situaţii:
� internarea unui membru de fami-
lie, dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � în-
ceperea anului şcolar, de către un
membru al familiei; � condiţii impro-
prii de locuit, datorate de lipsa insta-
laţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; �
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interur-
bană;

VV.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa
aallee ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddee--
ffiinniittiivv ddee îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii
îînn ppllaassaammeenntt,, aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ffaammiilliiii

ccoommpplleemmeennttaarree ((ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii
ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonnccuubbiinnăă)) ccaarree aauu
îînn îînnggrriijjiirree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiii, aflate
în următoarele condiţii: � internarea
unui membru de familie, dovedită cu
trimitere eliberată de medicul de
specialitate; � începerea anului şco-
lar, de către un membru al familiei;
� condiţii improprii de locuit, da-
torate de lipsa instalaţiei de energie
electrică, gaze naturale şi a insta-
laţiei de apă; � efectuarea navetei
de către un membru de familie pe
ruta interurbană;

VVII.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa
aallee ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddee--
ffiinniittiivv ddee îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii
îînn ppllaassaammeenntt,, aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ccaarree
aauu îînn îînnttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiiii
mmiinnoorrii, aflate în următoarele situaţii:
�internarea unui membru de fami-
lie, dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � în-
ceperea anului şcolar, de către un
membru al familiei; � condiţii impro-
prii de locuit, datorate de lipsa insta-
laţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; �
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interur-
bană;

Ajutorul financiar de urgenţă se
acordă în cazurile de mai sus dacă
venitul mediu pe membru de familie
nu depăşeşte 337700 lleeii. Limitele de
acordare a ajutorului de urgenţă se
situează între 550000 –– 33000000 lleeii. Cuan-
tumul ajutorului financiar de ur-
genţă 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 finan-
ciar de urgenţă se face prin dispo-
ziţie a primarului.

CCiinnee şşii ccuumm bbeenneeffiicciiaazzăă ddee
aajjuuttoorruull ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă

CCoonnssiilliiuull LLooccaall MMiioovveennii aa ssttaabbiilliitt îînn şşeeddiinnţţaa
ppuubblliiccăă oorrddiinnaarrăă ddiinn 1199 aapprriilliiee 22001122 ccoonnddiiţţiiiillee
ddee aaccoorrddaarree aa aajjuuttoorruulluuii ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă.. 

AAssttffeell,, HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 3366 pprreevveeddee ccăă aajjuuttoorruull 
ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă ssee aaccoorrddăă oo ddaattăă ppee aann,,

îînn aannuummiittee ccaazzuurrii şşii ssiittuuaaţţiiii..
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Manifestări dedicate ZILEI EROILOR
şi ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI 
Consiliul 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  artis-
tic 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”.

Direcţia de Sănătate Pub-
lică 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 oa-
menii sau animalele care
trăiesc prin mediul lor de
viaţă. Cu toate că muşcă-
tura de căpuşe nu este, în
sine, periculoasă, există
riscul ca acestea să trans-
mită infecţii în sânge atunci
când se hrănesc şi să
provoace boli grave.

În Europa, bolile trans-
mise de căpuşe la oameni
sunt: encefalita de căpuşe,
boala Lyme (borelioza),
febra recurentă, febra he-
moragică 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; per-
soanele care vizitează
zonele rurale sunt cele mai
expuse riscului de a fi muş-
cate 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 cam-
parea în natură, drumeţii,
ciclism, alpinism, pescuit,
vânătoare, etc.

Boala Lyme este cea mai
comună infecţie a cărei
agent etimologic se trans-
mite prin căpuşe, atât în Eu-
ropa, cât şi în SUA. În 2010,
creşterea de 3 ori a inci-
denţei bolii în România,

comparativ cu anul
precedent a determi-
nat creşterea nivelului
de supraveghere de
către Institutul
Naţional de Sănătate
Publică – Centrul
Naţional de Supraveg-
here şi Control Boli
Transmisibile, respec-
tiv Direcţiile de Sănă-
tate Publică judeţene.
Simptomele Bolii
Lyme
Boala Lyme se mani-
festă prin următoarele
simptome, care apar,
de obicei, în 30 de zile
de la momentul
muşcăturii:
� erupţie cutanată

roşiatică, de formă cir-
culară, în jurul muşcă-
turii;
� simptome

asemănătoare celor de
gripă: febră, oboseală,
dureri de cap.

Cele mai multe
cazuri de borelioză pot
fi tratate, prin adminis-
trare de antibiotice,
timp de câteva săp-
tămâni . Netratată,

însă, boala poate
provoca infecţii ale in-
imii, articulaţiilor şi sis-
temului nervos.
Măsuri generale 
de prevenire:

Măsurile cuprind
protejarea organismu-
lui în cazul staţionării
în scop lucrativ sau de
agrement în zone cu
risc de prezenţă a
căpuşelor:
� adoptarea unor

măsuri de protecţie in-
dividuală, de ex: îm-
brăcăminte de culoare
deschisă, bluze cu
mânecă lungă, pan-
taloni lungi care să fie
introduşi în şosete sau
încălţăminte, pălărie,
atunci când este posi-
bil;
� folosirea de pa-

truri pentru picnic de-
schise la culoare,
pentru a putea detecta
uşor căpuşele;
� folosirea de plase

anti-insecte în jurul
patului şi a foliilor de
protecţie atunci când
se doarme pe pământ

sau în cort;
� deplasarea pe mi-

jlocul cărăcilor şi
evitarea atingerii cor-
pului de plantele din
jur;
� verificarea zilnică

a tegumentelor şi im-
brăcămintei, în ved-
erea depistării şi
îndepărtătii căpuşelor.

Dacă desfăşurarea
activităţii lucrătorilor în
zone cu risc de
prezenţă a căpuşelor
nu poate fi evitate, se
vor impune urmă-
toarele măsuri, având
drept scop reducerea
populaţiei de căpuşe:
� îndepărtarea frun-
zelor uscate � înde-
părtarea, cosirea sau
tăierea ierbii înalte �
controlul rozătoarelor
şi a populaţiilor de
mamifere mici � dez-
voltarea de programe
de control al vectorilor
(combaterea înmulţirii
căpuşelor în habitatele
naturale prin aplicarea
de insecticide).

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



Data publicării  28.05.2012
În data de 13.03.2012 a fost sem-

nat contractul de finanţare pentru im-
plementarea proiectului 

„ CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII
CETĂŢENILOR LA SERVICII DE UTIL-
ITĂŢI PRIN EXTINDEREA  SISTEMULUI
DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL
MIOVENI. ” , proiect depus în cadrul
Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1 „ Spri-
jinirea dezvoltării durabile  a oraşelor
– poli urbani de creştere”, Domeniul
Major de Intervenţie 1.1 „Planuri inte-
grate de dezvoltare urbană”.

Beneficiarul acestui  proiect este
Unitatea administrativ – teritorială
Oraşul Mioveni.

Autoritatea de Management: Minis-
terul Dezvoltării Regionale şi Turismu-
lui.

Organismul Intermediar: Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia.

Perioada de implementare a proiec-
tului 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 sistem-
atică a economiei oraşului şi îm-
bunătăţirea 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 in-
frastructurii modernizate, vor avea o
calitate îmbunătăţită a vieţii şi a medi-
ului ambiant;

Locuitorii oraşului Mioveni pentru
care va creşte accesibilitatea în interi-
orul oraşului, siguranţa circulaţiei şi se
vor îmbunătăţi condiţiile de mediu;

Agenţii economici din zonă (furni-
zori de servicii şi produse, operatori de
transport) vor beneficia de îm-
bunătăţirea 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: insti-
tuţiile 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 ilu-
minat; 2 puncte de aprindere; 2 con-
ferinţe de presă, 8 comunicate de
presă, 200 pliante, 2 panouri tempo-
rare, 2 plăci definitive.

Mai multe detalii despre imple-
mentarea 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@primari-
amioveni.ro

Persoana de contact: Zanfir Adriana
– manager proiect, tel:
0730.444.754, e-mail: zanfir_adri-
ana2002@yahoo.com

Note:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în

mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Eu-
ropene sau a Guvernului României.

Data publicării  28.05.2012
Unitatea administrativ – teri-

torială 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 SUPLI-
MENTARE”.

Execuţia lucrărilor se des-
făşoară în conformitate cu grafi-
cul 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 Re-
gională Sud Muntenia.

Durata de implementare a
proiectului este de 18 luni.

Valoarea proiectului:
6.445.880,40 lei

Obiectivul general al proiec-
tului este reprezentat de îm-
bunătăţirea accesibilităţii
oraşului Mioveni prin reabil-
itarea şi modernizarea infra-
structurii de transport urban, ca
factor esenţial de regenerare ur-
bană, în vederea creşterii cal-
ităţii vieţii şi creării de noi locuri
de muncă, pentru a stimula
dezvoltarea economică şi so-
cială a oraşului şi regiunii.       

Beneficiarii proiectului sunt: 
Populaţia oraşului, în special

cea din zona străzii I.C Brătianu
(cartierul Clucereasa), care prin
intermediul infrastructurii mod-
ernizate, va avea acces îm-
bunătăţit la servicii de
sănătate,asistenţă socială şi ed-
ucaţie şi va beneficia de o cali-
tate îmbunătăţită a mediului
ambiant. La aceasta se adaugă
populaţia care face naveta .

Agenţii economici (furnizorii
de servicii şi produse, operatorii
de transport),

Administraţia publică, au-
torităţile 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 arti-
cole de presă, 2 conferinţe de
presă, 4 spoturi radio/tv, 2

panouri de vizibilitate, reduc-
erea cu 30 % a timpului de călă-
torie prin fluidizarea traficului şi
eliminarea blocajelor din trafic,
creşterea cu 20 % a gradului de
siguranţă a circulaţiei, reduc-
erea cu 10 % a gradului de polu-
are.

Mai multe informaţii despre
proiect pot fi oferite la sediul
Primăriei oraşului Mioveni,
biroul Dezvoltare Economică Lo-
cală, etajul II, camera 12, tele-
fon: 0348/454.444, fax:
0248/260.500.

Persoan[ de contact: Iulia Ior-
dache – manager proiect, tele-
fon: 0730.444.756. 

e - m a i l :
iulia.jordan@yahoo.com

Informaţii detaliate despre
proiect pe site-ul primăriei
oraşului Mioveni: www.primari-
amioveni.ro.
Note:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.
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SSeeddiiuull rreeddaaccţţiieeii::
Mioveni, strada Tudor

Muşatescu, bl. V2B, parter 
în incinta 

Centrului Cultural Mioveni 
tel/fax: 0348.445.856

Redactor coordonator:
IULIANA NEDELCU

Redactor: 
FLORINA OPREA
Membrii fondatori: 

VVaassiillee CCoosstteessccuu şi Ion HHoorriiaa GGlliinniiaasstteeii

�� 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 ��

Celor ce le pasă şi vor
ca din puţinul lor să-i ajute
şi pe cei mai puţin noro-
coşi, sunt rugaţi să ne con-
tacteze la sediul Fundaţiei
‘‘Consorţiul pentru Dez-
voltare Locală’’ din strada
Stadionului, Bloc F6,
Scara B, Ap.4, Mioveni –
Arges, telefon/fax:
0248262535.

Donaţiile / spon-
sorizarile pot fi făcute în
contul Fundaţiei ‘’Con-
sorţiul 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 tu-
turor copiilor”; mulţi vor
primi cadouri, vor merge la
spectacole sau la diverse
activităţi organizate de co-
munitate.

În oraşul nostru, autori-

tatea locală prin Clubul
Sportiv şi Centrul Cultural
împreună cu cadrele di-
dactice din şcoli, orga-
nizează cu această ocazie
o serie de activităţi
sportive şi culturale de
care se vor bucura majori-
tatea copiilor.

Am spus majoritatea fi-
indcă 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 spri-
jin financiar pentru hrană,
medicamente sau inter-
venţii 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 nemi-
jlocit al primarului Ion
Georgescu şi al agentilor
economici a reusit anul
trecut să strângă suma de
38.000 lei şi să ofere spri-
jin financiar pentru 7
familii care au copii cu
probleme de sănătate.

Considerăm că toţi

părinţii îşi doresc să ofere
copiilor tot ce e mai bun,
dar nu este suficientă dor-
inţa fiindcă în multe cazuri
problemele financiare te
depăşesc, iar gândurile
bune rămân la faza de in-
tenţii.

Apelam cu această
ocazie la autoritatea lo-

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

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

CENTRUL CULTURAL MIOVENI 
organizează GRATUIT cursuri de fotografie în fiecare 

LUNI şi MIERCURI, ora 1900. 

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


