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Stimaţi miovenari,

În minunata noas tră comunitate, cu ocazia
acestor alegeri, am demonstrat că suntem o
m a r e f a m i l i e , c a r e î m p r e u nă n u a v e m a l t
obiectiv decât să construim un viitor mai bun
pentru copiii noştri! Aces ta este marele secret al nostru! Suntem mereu împreună: primar, Consiliul local şi dumneavoastră stimaţi
miovenari!
Muncim pentru a clădi, fără sentimente de
ură, fără invidie, cu pace şi bucuria lucrului
b i ne f ă c u t ! Ş i , d e c e n u , c u v o i e b u n ă ! C e
poate fi mai frumos decât înţelegerea şi convieţuirea civilizată!
Mioveniul a dat un exemplu de înalt spirit
civic, ieşind la vot, pentru viitorul său! Prim ar ul a f o s t al e s p e b az a f a pt e l o r ş i n u pe
baza afişelor sau a sloganelor.
Desigur, sunt emoţionat şi vă mulţumesc din
suflet pentru noua investitură în fruntea administraţiei locale a „oraşului Daciei - Cetate
a tinereţii şi a credinţei! Mulţumirile mele nu
pot fi exprimate doar în cuvinte, oricât de frum o a s e a r f i e l e ! ! E u v ă v o i m u l ţ u mi p r i n
faptele mele, cu încredere totală într-un vii t o r d i n c e î n c e m a i b u n p e nt r u C e t a t e a
noastră de suflet, Mioveni!
Eu voi fi primarul tuturor locuitorilor oraşului
Mioveni, indiferent de optiunea politica şi vă
voi reprezent a cu cinste aşa cum am făcut-o
ş i p â nă a c u m.
C a u n s e mn d e r ă s p l a t ă a b u ne i n o a s t r e
c r e d i n ţ e , D u mn e z e u , i a t ă , n e - a a j u t a t s ă
înălţăm Catedrala Sfinţii Petru şi Pavel şi să
o p u t e m a me n a j a l a ni v e l u l c a r e s ă n e p e r m i t ă s ă d e s f ă ş u r ă m Sl u j b a d e S f i n ţ i r e , î n
p r i m a zi a l u n i i v i i t o a r e , p e 1 i u l i e , i m e d i a t
d up ă c e ve ţ i p e t r e ce cu p ac e ş i bu cur i e p e
Sfinţii Petru şi Pavel!
Aşadar, vă invit pe toţi, cu mic cu mare, să
n e b u c u r ă m î mp r e u nă , p e 1 i u l i e d i n a c e s t
an , d e ce l m ai f r um o s d ar p e c ar e n i l- am
f ă c u t , c u a j u t o r u l b u ne i no a s t r e c r e d i nţ e î n
Dumnezeu.
Al dumneavoastră mereu,
Ion Georgescu,
Primar al oraşului Mioveni

CONSILIUL LOCAL MIOVENI

16 consilieri locali

PRIMAR

83,53%

Ion GEORGESCU

12.460 de voturi

3 consilieri locali

9,17%

Cristian TOMA
1.368 voturi

0 consilieri locali
( s-au ciuruit...)

4,68%

Adrian ROBEA

698 de voturi

Ceremonia de depunere a jurământului primarului Ion
Georgescu va avea loc joi, 21 iunie, ora 17 la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia şi va fi trasnsmisă de ABSOLUT T V
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TABEL CU REZULTATELE
ALEGERILOR LOCALE MIOVENI
10 IUNIE pentru PRIMAR
SECŢIA DE VOTARE

1. GRĂDINIŢA DIN A-URI
2. „IULIA Z.” INTR „C”
3.„Grădiniţa, bl, M6”
4.“Dispensar uman”
5.“Cămin Şc.(B)”
6. „IULIA Z.” INTR „B”
7.“Şc. L.Rebreanu”-intrare elevi
8.“Şc. L.Rebreanu”-intrare prof.”
9.“Creşa Mioveni
10.“Grădiniţă bl, F9.”
11.“SC Constructii Reparatii SRL”
12.“CASA DE CULTURĂ”
13.“Grădiniţă bl, T6”
14.“Grădiniţă bl, T2A”
15.“Grădiniţă bl, P19”
16.“Şcoala George Topârceanu”
17.“Şcoala Marin Sorescu”
18.“Şcoala Racoviţa de Sus”
19.“CAMIN Colibaşi”
20.“Şcoala Clucereasa”
21.“Şcoala Făget”
22.“Cămin Cultural Făget”
TOTAL

VOTURI
VALABIL
EXPRIMATE

970
1.048
894
792
863
855
486
616
619
643
726
707
796
746
892
460
500
392
1.055
170
476
210

USL

NR.
VOTURI

%

NR.
VOTURI

813 83,81%
863 82,35%
727 81,32%
660 83,33%
696 80,65%
724 84,68%
353 72,63%
505 81,98%
511
82,55%
509 79,16%
593 81,68%
606 85,71%
685 86,06%
639 85,66%
745
83,52%
384 83,48%
421
84,20%
356 90,82%
906 85,88%
141
82,94%
423 88,87%
200 95,24%
12.460

PPDD

PDL

NR.
%
VOTURI

%

42
53
35
30
52
43
64
31
29
38
42
22
40
25
39
23
26
11
26
15
6
6
698

4,33%
5,06%
3,91%
3,79%
6,03%
5,03%
13,17%
5,03%
4,68%
5,91%
5,79%
3,11%
5,03%
3,35%
4,37%
5,00%
5,20%
2,81%
2,46%
8,82%
1,26%
2,86%

92
110
104
81
93
74
56
57
70
75
66
63
58
69
79
42
39
14
71
9
42
4
1.368

9,48%
10,50%
11,63%
10,23%
10,78%
8,65%
11,52%
9,25%
11,31%
11,66%
9,09%
8,91%
7,29%
9,25%
8,86%
9,13%
7,80%
3,57%
6,73%
5,29%
8,82%
1,90%

Rezultatul alegerilor pentru Consiliul Judeţean Argeş
Biroul Electoral Judeţean Argeş a
încheiat centralizarea voturilor exprimate
duminică, 10 iunie. Preşedinţia Consiliului Judeţean a fost câştigată de Constantin Nicolescu, candidat USL, cu un
procent de 59,56%.
Biroul Electoral Judeţean a finalizat
procesarea rezultatelor alegerilor de duminică, pentru alegerile locale din
judeţul Argeş. Iată cum au votat argeşenii
pe 10 iunie şi cum va arată judeţul pentru
următorii patru ani.

Preşedinte CJ Argeş

Număr total alegători: 550.568
Număr total al alegătorilor care s-au prezentat
la urne: 317.983
Număr total al voturilor valabil exprimate:
302.134
Constantin Nicolescu: 179.960 (59,56%)
Mircea Andrei: 68.368 (22,62%)
Marian Fulga: 29.197 (9,66%)
Georgiu Gingăraş: 8489 (2,8%)
Slabu Constantin (PRM): 5569 (1,84%)
Emil Maghinici (PER): 3.120 (1,03%)

Gheorghe Rotaru (PAS): 2.410 (0,79%)
Jinga Gheorghe (PE): 2.218 (0,73%)
Constantin Nicolescu (PSDM):1.661 (0,54%)
Ungureanu Gheorghe (PSR): 1.142 (0,37%)

Top 3 preşedinte CJ Arges
Prezenţă la vot: 57.75%

Din cele 302134 voturi valabil exprimate, au
primit:
1. Constantin Nicolescu: 179.960 (59.56%)
2. Mircea Andrei: 68.368 (22.62%)
3. Marian Fulga: 29.197 (9.66%)

A ÎNCEPUT BACALAUREATUL!!!
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La Mioveni, peste 275 de absolvenţi de la cele două licee
din oraş, au intrat în focurile examenului, cu emoţii, dar şi
pregătiţi în faţa celui mai important test din viaţa lor.
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2012 a început, luni 11 iunie, la ora
12.00, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi
literatura română (proba A)
ces-a desfăşurat în intervalul
11-13 iunie.
După proba orală la limba
şi literatura română, în intervalul 13-15 iunie se suşine
proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
(proba B) - croată, maghiară,
germană, sârbă, slovacă,
turcă şi ucraineană. Evaluarea competenţelor digitale
(proba D) se va desfăşura în
perioada 15-18 iunie, iar
evaluarea competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba
C), între 25 şi 27 iunie.
"Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba
română, respectiv în limba
maternă, au fost elaborate
de către Centrul Naţional de
Evaluare şi Examinare
(CNEE). Subiectele cuprind
texte literare şi nonliterare,
funcţionale
şi
non-

funcţionale, precum şi itemi
corespunzători descriptorilor
de competenţe din programele pentru Bacalaureat.
Subiectele au un grad de
complexitate care să permită
tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute", potrivit
Ministerului Educaţiei.
Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de Bacalaureat
organizate în anii 2010 şi
2011 pot solicita recunoaşterea probelor de
evaluare a competenţelor
lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în
aceste sesiuni. Un elev care
nu se prezintă la probele
orale poate participa la probele scrise, însă nu poate
promova examenul de bacalaureat.
Rezultatul obţinut de
fiecare candidat la proba de
evaluare a competenţelor
lingvistice de comunicare
orală în limba română, respectiv în limba maternă nu
se exprimă prin note sau prin
calificativ admis/respins, ci
prin stabilirea nivelului de
competenţă corespunzător
grilei aprobate la nivel
naţional: mediu, avansat şi

experimentat.

Încă o şansă în august

Candidaţii ce nu vor promova examenul de bacalaureat în prima sesiune vor mai
avea o şansă în august, când
va fi organizată ce-a de a
doua sesiune.

Pentru a treia încercare
se plăteşte o taxă de 38
de lei pe examen

Ministerul Educaţiei a
trimis la toate inspectoratele
şcolare din ţară taxele pe

care trebuie să le perceapă
şcolile de la elevii care vor să
susţină pentru a treia oară
examenele.
Potrivit unei circulare, o
probă de la Bacalaureat
costă 38 de lei, iar dacă un
elev vrea să susţină toată sesiunea, trebuie să plătească
230 de lei.
Taxele sunt valabile pentru
absolvenţii de liceu care nu
au fost admişi la Bac două
sesiuni la rând şi care vor să
încerce a treia oară.

Calendarul Bac-ului 2012:

 11-13 iunie - oral română;
 13-15 iunie - oral limba maternă;
 18-22 iunie - evaluare competenţe digitale;
 25-27 iunie - evaluare competenţe lingvistice limbi străine;
 2 iulie - română scris;
 3 iulie - limba maternă scris;
 4 iulie - proba obligatorie a profilului, scris;
 6 iulie - la alegere, proba profilului/specializării, scris;
 8 iulie – rezultate;
 9 iulie - contestaţii (9-12);
 13 iulie - rezultatele finale.

Pe 1 iulie va fi sfinţită Catedrala ortodoxă
Sf. Petru şi Pavel din Mioveni

MIOVENII

Duminică, 1 Iulie,
oraşul Mioveni, va deveni
centrul spiritual al ţării,
aici urmând să fie sfinţită
Catedrala "Sf. Petru şi
Pavel.
Cu ocazia sfinţirii Catedralei oraşului Mioveni,
avem deosebita placere

de a vă invita să fiţi alături
de noi la acest eveniment.
Sun t asteptaţi toţi
locuitorii oraşului Mioveni,
precum şi toţi argeşenii,
care au plăcerea să ia
par te la inaugurarea şi
sfintirea
Catedralei
orăşeneşti.

Catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel, după o lungă aşteptare şi o
muncă neistovită a I.P.S. Părinte
Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi
Muscelului, oficialităţilor locale, preoţilor slujitori, ctitori şi enoriaşi este în
stadiul de finalizare.
În oraşul Mioveni cu o populaţie
ortodoxă destul de numeroasă, nu exista decât o biserică ortodoxă, de
aceea s-a simţit necesitatea construirii
unor locaşuri de cult, având în vedere
faptul că oraşul s-a dezvoltat mult în ultimii ani (în perioada 1970-1992 populaţia oraşului a crescut de cca 5 ori,
de la 7 mii la cca 30 mii locuitori) deci
tocmai în perioada când construcţiile
religioase erau interzise.
Astfel, cu binecuvantarea Î.P.S. Parinte Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi
Muscelului în anul 1992, preoţii slujitori ai vechii biserici cu hramul Sfântul
Gheorghe din oraşul Mioveni au înfiinţat un comitet de iniţiativă pentru în-

La eveniment participă
mai-marii Bisericii Or todoxe Române, în frunte
cu Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii
Or todoxe
Române,
Arhiepiscop Calinic al
Argesului şi Muscelului,
Primarii localităţiilor în-

ceperea construcţiei unei Catedrale Ortodoxe
în proaspăta urbe argeşeană. (Până în anul
1989, actualul oraş Mioveni era comuna Colibaşi, comună suburbana municipiului Piteşti.
La data de 19 aprilie 1989, prin Decret Prezidenţial, această comună a devenit oraşul Colibaşi). Locul construcţiei Catedralei este în
centrul civic al oraşului. Sfinţirea locului şi
punerea pietrei de temelie a fost facută de
Î.P.S. Arhipiscop Calinic împreună cu un sobor
de preoţi în ziua de 29 iunie 1992, de sărbatoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,
hotărându-se ca hramul viitoarei catedrale să
fie cel al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, dar şi
al Adormirii Maicii Domnului.
Proiectul Sfintei Catedrale cu demisol şi dimensiuni impresionante care domină Valea
Argeşului, a fost elaborat de către arhitecţii
Maria şi Alexandru Multescu, inginer Dumitrache Eugeniu şi inginer Ana-Maria Marinescu
de la S.C. Proiect Argeş S.A.
Lucrările de excavare au început în anul
1993. Construcţia s-a făcut din beton armat,
turlele fiind decorate din structuri profile îm-

4

frăţite cu oraşul Mioveni,
din ţară şi străinătate, oficiali locali şi naţionali,
Parlamentari, Europarlamentari, Deputaţi, Sen atori şi oameni de afaceri.
Încredinţându-vă de respectul nostru, vă aşteptam cu drag.

brăcate cu tablă de aramă. Turla mare a Pantocratorului şi alte patru turle mici au deasupra cruci din fier forjat şi metal aurit.
Dimensiunile Catedralei sunt: înalţime 40 m,
lungime 65m şi lăţime în naos 36 m.
Biserica este placată cu marmură albă şi
bej-aurie dispusă în benzi late de 40 cm, decor
de inspiraţie bizantină din secolul al XIV-lea.
În arcadele subliniate prin chenare de benzi
de marmură bej-auriu se vor realiza icoane din
mozaic.
Imensa construcţie este învelită cu tablă
de cupru, în dublu falt, evacuarea apei pluviale efectuându-se prin jgheaburi şi prin intermediul a 12 burlane cilindrice de cupru
ancorate în brăţări metalice în zid.
Tâmplăria Catedralei Ortodoxe este concepută pe un suport de beton armat. Finisarea
acesteia va implica realizarea unor lambriuri
de marmura spre naosul bisericii.
Banii şi materialele de construcţie au fost
strânşi de la enoriaşii parohiei şi agenţii economici din localitate, dar şi de la instituţii şi
societăţi comerciale din afara oraşului.
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Primăria oraşului Mioveni, fostul primar - domnul Inginer Costescu
Vasile şi actualul primar - domnul Georgescu Ion, împreună cu Consiliul Local, au loc special fruntaş, în ceea ce priveşte finanţarea lucrărilor.
Lucrările construcţiei au fost şi sunt executate de S.C. SELCA S.A.,
sub directa şi atenta supraveghere a domnului inginer Bat Ion. Pe 24
septembrie 2000 s-a făcut slujba de sfinţire a demisolului de către
Î.P.S. Arhiepiscop Calinic împreună cu un sobor de preoţi. La slujba
de sfinţire a participat primarul de la acea vreme, Costescu Vasile,
consilieri locali şi mulţi enoriaşi. De atunci oficierea slujbelor religioase se desfăşoară la demisolul clădirii înzestrat cu icoane care
conferă interiorului acesteia aspectul unui locaş de cult ortodox.
În luna aprilie a anului 2008 a fost numit preot paroh Diaconescu
Puiu Andrei şi diacon Mihăilă Gabriel.
La data de 1 decembrie 2009 a fost numit preot slujitor în postul III,
părintele profesor Militaru Ioan Gabriel.
Prin grija Î.P.S. Parinte Arhiepiscop Calinic, în toamna anului 2008,
sfântul locaş a primit din partea Centrului Eparhial un dar de mare
preţ-particele din moaştele Sfântului Ierarh Nicolae spre a fi cinstite
şi a aduce mângâiere locuitorilor oraşului.
Slujitorii actuali ai Catedralei Ortodoxe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt:

•Preot paroh Diaconescu Puiu Andrei
•Preot slujitor Hera Petre
•Preot slujitor Militaru Ioan Gabriel
•Diacon Mihăilă Gabriel

Sursa: www.catedralamioveni.ro

Veste bună pentru locuitorii oraşului Mioveni:

Pe 15 iunie se va deschide Baza de Agrement din zona Bemo

Începând de vineri îi invităm
pe locuitorii oraşului Mioveni
dar şi pe cei din zonele limitrofe,
să meargă la ştrand şi să îşi petreacă timpul liber într-un mod
activ. "Suntem pregătiţi să le
asigurăm cele mai bune servicii
în zona de agrement. Totul este
reparat, modernizat, igenizat,
iar din data de 16 iunie ne aştep-

tăm la o prezenţă mare din
partea populaţiei. În ultima
lună, angajaţii societăţii noastre, au lucrat în continuu pentru
a face Baza de la Bemo să fie
primitoare pentru iubitorii de
plajă şi agrement. S-au făcut
multe reparaţii, nisipul a fost împrospătat, toate instalaţiile sunt
funcţionale. Calitatea serviciilor

medicale, de pază şi ordine publică dar şi a celor de salvamar
vor fi de calitate şi la dispoziţia
cetăţenilor” a declarat Nicolae
Tudose, Director, SC. Servicii
Edilitare Pentru Comunitate
Mioveni SRL.
Conducerea societăţii, face
un apel către cei care vor beneficia de serviciile oferite în Baza

de Agrement să respecte
normele de securitate şi indicaţiile personalului de îndrumare.
Programul de funcţionare al
ştrandului va fi de luni până duminică, între orele 10.00-21.00,
iar preţul biletului va fi de 5 lei
pentru adulţi şi 2 lei pentru elevi
şi studenţi.
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Ziua Mondială a Mediului
Înconjurător, marcată la Mioveni

În anul 2012 se împlinesc 40 de ani de la prima sărbătorire a Zilei Mondiale a Mediului şi de la înfiinţarea Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în 1972.
În acest an, tema aleasă pentru Ziua Mondială a Mediului este “Economia verde – ne priveşte pe toţi! Anul 2012
a fost declarat de către Organizaţia Naţiunilor Unite ca
Anul Internaţional al energiei durabile pentru toţi. Pentru
a sărbători Ziua mondială a mediului, Primăria oraşului
Mioveni în colaborare cu unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului Mioveni au organizat în data de 09 iunie
2012, orele 10.00 , o activitate pe platoul Casei de Cultură Dacia din oraşul Mioveni cu următoarele activităţi:
Paradă eco a elevilor din unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului Mioveni şi desene pe asfalt având ca tematică „Economia verde: Te include şi pe tine?.
La acest eveniment s-au alăturat elevi şi cadre didactice din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Colibaşi, parteneri
în cadrul proiectului “Compararea experienţelor de implementare ale educaţiei informale şi nonformale”,
proiect ce are Număr de Referinţă COM-11-PR-03-AGRO, finanţat din Fondul Social European prin Programul
Comenius Regio.

COMUNICAT DE PRESĂ

Festivalul Naţional de Teatru
pentru Copii şi Tineret LUDICUS

Ediţia din acest an a Festivalului
Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret
LUDICUS este una aniversară. Se împlinesc 10 ani de când în oraşul Mioveni se
organiza pentru prima dată un astfel de
festival. Manifestarea organizată de Consiliul Local Mioveni, Primărie şi Centrul
Cultural, în parteneriat cu Casa de Cultură
a Sindicatelor Dacia Mioveni au pregătit şi
de această dată un spectacol frumos pentru cetăţenii iubitori de artă în perioada 15
– 17 iunie 2012. Trupe de teatru din
Piteşti, Bacău, Rm. Vâlcea, Sinaia,
Ploieşti, Sighişoara, Plopeni, Alba Iulia,
Bucureşti şi Mioveni se vor întrece pe patru
secţiuni:10 – 14 ani trupa, 10 – 14 ani
monolog, 14 – 18 ani trupă, 14 – 18 ani

monolog. Jurizarea festivalului va fi asigurată de actorul Cristi Iacob, Bogdan Udroiu
- iniţiatorul proiectului LUDICUS şi un
reprezentant al Teatrului Al. Davila din
Piteşti.
Oraşul Mioveni va fi reprezentat de trupele şcolilor Colibaşi, George Topârceanu
şi Liceul Iulia Zamfirescu.
Deschiderea oficială a evenimentului va
avea loc vineri, 15 iunie, ora 18.00, în sala
mare a Casei de Cultură a Sindicatelor
Dacia, urmând ca sâmbătă, 16 iunie, orele
11.00 să se desfăşoare concursul propriuzis. Premierea câştigătorilor a fost programată pentru duminică, 17 iunie ora 11.00
tot în sala Casei de Cultură.

Campania de conştientizare cu conţinut educativ-preventiv pe
linie de circulaţie „Dacă bine circulăm, vieţile ni le salvăm !”

În data de 29.05.2012, în
sala de clasă a grupei pregătitoare „Ursuleţii” din cadrul
Grădiniţei cu program prelungit cuplată cu Creşa „Tic Pitic”
s-a desfăşurat campania de
conştientizare cu conţinut
educativ-preventiv pe linie de
circulaţie „Dacă bine circulăm, vieţile ni le salvăm !”,
campanie ce face parte din
cadrul proiectului „IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI
CETĂŢENILOR DIN ORAŞUL
MIOVENI”. Proiectul este finanţat din Programul Operaţional
Regional
P.O.R

2007-2013, Axa 1 „ Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de
creştere”, DMI 1.1 „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”.
Această activitate de informare şi publicitate este cea
de-a doua dintr-o serie de
patru campanii cu conţinut
educativ preventiv, prima
campanie a fost realizată în
luna martie la liceul „Iulia
Zamfirescu”, pe tema consumului de droguri. De
această dată, locaţia a fost
grădiniţa cu program prelungit cuplată cu creşa „Tic Pitic”,
tema campaniei fiind circulaţia rutieră.

Scopul acestei
campanii: însuşirea
unor cunoştinţe de
educaţie rutieră, a
unor reguli şi norme
corecte de deplasare pe drumurile
publice,
cultivarea interesului şi curiozităţii
copiilor
pentru
cunoaşterea şi respectarea permanentă
a
unor
indicatoare, semne
de circulaţie, reguli
şi norme de securitate
personală
unanim acceptate.
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Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea
Cantinei Sociale din oraşul Mioveni şi a
Centrului de Sprijin la Domiciliu pentru persoane vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş”,
proiect finanţat din fonduri europene

În data de 17.05.2012 a fost semnat contractul
de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Cantinei
Sociale din oraşul Mioveni şi a Centrului de Sprijin
la Domiciliu pentru persoane vârstnice, Mioveni,
judeţul Argeş” proiect finanţat din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major
de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale. A fost predat amplasamentul şi au fost
montate panourile temporare la ambele locaţii.
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.
Contractul de finanţare nerambursabilă nr.
2136/ 18.08.2011
Durata de implementare a proiectului este de
15 luni.
Valoarea proiectului :1.739.283,16 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din
F.E.D.R:1.155.734,80 lei
Obiectivul proiectului este îl constituie creşterea
calităţii serviciilor de asistenţă socială din oraşul
Mioveni, prin îmbunătăţirea infrastructurii sociale
din localitate, micşorând astfel riscul excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
Grupul ţintă îl reprezintă grupurile vulnerabile
din oraşul Mioveni.
Rezultatele proiectului: 2 centre sociale reabilitate/modernizate/dotate, 536 de persoane care
beneficiază de infrastructura reabilitată/modernizată/dotată, creşterea eficienţei energetice cu 30
%, creşterea cu 30 % a gradului de acces la serviciile sociale oferite în cele 2 centre, creşterea
numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/modernizată /dotată cu 20 %,
3 anunţuri de presă, 2 comunicate de presă, 1.500
broşuri de informare, 2panouri temporare şi 2 plăci
permanente, 1.200 de pliante, 8 ştiri de informare
prin intermediul posturilor de televiziune locale,
secţiune specifică de informare pe site-ul Consiliului Local Mioveni.
Mai multe detalii despre implementarea acestui
proiect puteţi obţine de pe site-ul www.primariamioveni.ro sau de la sediul Primăriei oraşului
Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1, localitate Mioveni, cod
115400, tel: 0348/455444, fax : 0248/260500,
e-mail : primariamioveni@primariamioveni.ro ,
persoana de contact Iulia Iordache – manager
proiect, telefon: 0730.444.756, e-mail: 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.

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.

Mioveniul primeşte la Strasbourg
Diploma europeană

MIOVENII
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istincţiile au fost stabilite la Strasbourg
pe 26 aprilie, răsplătind astfel activitatea desfăşurată de oraş 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 sens.
Diploma de Onoare a fost obţinută anul acesta de 12 oraşe
europene din: Franţa, Germania, Italia, Polonia, Portugalia,
Turcia şi România (Mioveni).
Pe 28 iunie, o delegaţie condusă de viceprimarul Aurel
Costache va participa la ceremonia oficială de înmânare a
Diplomei, la Strasbourg.

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

www.primariamioveni.ro
www.centrulculturalmioveni.ro

Sediul redacţiei:
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:

Vasile Costescu şi Ion Horia Gliniastei

Ansamblul “Maria
Tănase” din Craiova
în spectacol la
Mioveni pe 1 iulie

Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, unul dintre
cele mai apreciate ansambluri din România, va fi
prezent la Mioveni pe 1 iunie pentru a susţine un
spectacol în centrul civic începând cu ora 20.00, cu
ocazia inaugurării Catedralei ortodoxe Sf. Petru şi
Pavel din oraş. Coregrafia este semnată de talentatul maestru de dans, Ionel Garoafă, care conduce
secţia de balet, formată din cei 22 de dansatori, cu
un profesionalism aparte.
Conducerea muzicală este semnată de redutabilul
dirijor şi violinist, maestrul Nicu Creţu, care realizează în mod original aranjamentele muzicale pentru orchestra compusă din cei 15 instrumentişti.
Alături de orchestră îşi desfăşoară activitatea cei
10 solişti ai ansamblului:

Niculina Stoican
Mariana Ionescu Căpitănescu
Petrică Mîţu Stoian
Filuţa Bogdan
Marcu Nicolici
Marius Măgureanu
Liliana Popa
Lavinia Bîrsoghe
Manuela Moţocu
Aneta Şişu

