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Sfinţirea Catedralei Sf. Petru şi Pavel cel mai important eveniment al anului

MIOVENII

Pe 1 iulie a avut loc slujba de sfinţire a Catedralei
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Mioveni. Mii de
credincioşi s-au adunat pentru a par ticipa la slujbă
şi pentru a intra în catedrală. Cel mai important
eveniment al anului în urbe a adunat peste 17.000
de oameni din judeţ, ţară, dar şi din străinătate.

Construcţia catedralei a
început în urmă cu 20 de ani

Catedrala de la Mioveni
este una dintre cele mai
mari catedrale din ţară. Construcţia ei a început în urmă
cu 20 de ani, atunci a fost
pusă prima cărămidă de
către conducerea administraţiei locale de atunci.
Fiecare primar care a venit
la conducerea primăriei din
Mioveni a dus mai departe
construirea catedralei care
pe 1 iulie a fost sfinţită în

prezenţa a zeci de preoţi şi a
mii de oameni. Slujba a fost
oficiată de către Înalt Prea
Sfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, alături de ierarhi din
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
Sfânta Liturghie s-a desfăşurat pe un podium special amenajat sub noua
clopotniţă a catedralei. La
sfârşitul slujbei de sfinţire a
catedralei a urmat şi discursul
primarului
Ion
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Georgescu, dar şi a Înalt
Prea Sfinţitului Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi
Muscelului. Primarul Ion
Georgescu a ţinut să
mulţumească celor doi primari care au fost înainte,
Înalt Prea Sfinţitului Calinic,
sponsorilor şi locuitorilor
oraşului.
La sfinţire au venit şi delegaţii din Franţa, Bulgaria şi
Elveţia care au participat la
slujbă.
Imediat
după
sfinţirea catedralei, credincioşii au intrat în catedrală
pentru a trece prin altar. Slujba şi întrega manifestare a
fost supravegheată de peste
75 de jandarmi, şi zeci de
poliţişti şi poliţişti locali.
Catedrala a început să fie
construită în urmă cu 20 de
ani. Dimensiunile acesteia
sunt impresionante, având
o înălţime de 40 de metri,
lungime 65 de metri şi
lăţime în naos de 36 de
metri şi o capacitate de
aproximativ 1.500 de
locuri. Catedrala este placată cu marmură albă şi
bej-aurie, iar decorul este
de inspiraţie bizantină din
secolul al XIV-lea.
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Piatra de temelie a fost pusă pe 29 iunie ’92

Astfel, cu binecuvîntarea
ÎPS Părinte Arhiepiscop
Calinic al Argeşului şi
Muscelului, în anul 1992,
preoţii slujitori ai vechii biserici cu hramul Sfîntul Gheorghe, din oraşul Mioveni,
au înfiinţat un comitet de iniţiativă pentru începerea
construcţiei unei Catedrale
Ortodoxe în proaspăta urbe
argeşeană. (Pînă în anul
1989, actualul oraş Mioveni
era comuna Colibaşi, comună suburbană municipiului Piteşti. Pe 19 aprilie
1989, prin decret prezidential, această comună a devenit oraşul Colibaşi). Locul
construcţiei Catedralei este

Lucrările propriu-zise au început în anul 1993. Construcţia s-a făcut din beton
armat, turlele fiind decorate
din structuri profile îmbrăcate cu tablă de aramă. Turla mare a Pantocratorului şi
alte patru turle mici au deasupra cruci din fier forjat şi
metal aurit. Dimensiunile
bisericii sînt: înălţime 40 m,
lungime 65 m şi lăţime în
naos 36 m. Biserica este placată cu marmură albă şi bejaurie, dispusă în benzi late
de 40 cm, decorul fiind de inspiraţie bizantină, din secolul al XIV-lea. În arcadele
subliniate prin chenare de
benzi de marmură bej-aurie
s-au realizat icoane din
mozaic. Imensa construcţie
este învelită cu tablă de
cupru, în dublu falt, evac-

în centrul civic al oraşului.
Sfinţirea şi punerea pietrei
de temelie au fost făcute de
ÎPS Arhiepiscop Calinic şi de
un sobor de preoţi, pe 29
iunie 1992, de sărbătoarea
Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel, hotărîndu-se ca hramul viitoarei biserici să fie
cel al Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel, dar şi al Adormirii
Maicii Domnului. Proiectul
sfîntului aşezămînt, cu
demisol şi dimensiuni impresionante, a fost elaborat
de arhitecţii Maria şi Alexandru Mulţescu, inginer Dumitrache Eugeniu şi inginer
Ana-Maria Marinescu, de la
SC Proiect Argeş SA.

uarea apei pluviale efectuîndu-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 a implicat realizarea unor lambriuri de marmură spre naosul bisericii.
„Înălţarea catedralei din
Mioveni reprezintă una dintre cele mai arzătoare dorinţe pe care le-am avut, ca
cetăţean al oraşului şi ca primar. Am preluat de la înaintaşii mei, primarii Ion
Stanciu şi Vasile Costescu,
sarcina continuării sprijinirii
acestei minunate construcţii. Mi s-au alăturat Consiliul Local şi viceprimarul
Aurel Costache. În mod spe-

Slujitorii actuali ai Catedralei Or todoxe Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel sînt: Preot paroh - Diaconescu Puiu Andrei; Preot slujitor - Hera Petre; Preot slujitor - Militaru
Ioan Gabriel; Diacon - Mihăilă Gabriel.

cial, am beneficiat de un
imens ajutor din partea
preşedintelui
Consiliului
Judeţean Argeş, Constantin
Nicolescu. Au fost alături de
noi mulţi sponsori generoşi
şi mai ales dumneavoastră,
cinstiţi locuitori ai tânărului
oraş Mioveni“, Ion Georgescu.
Câteva date despre catedrală:
 Lungime - 65 m;
 Lăţime în naos - 36 m;
 Înălţime
- 33,45 +
demisol 5,50 m;
 Amprentă la sol interior 800 mp;
 Suprafaţa desfăşurată a
pereţilor interiori este de
13.400 mp, din care în jur
de 5.000 mp vor fi acoperiţi
cu pictură în tehnică mozaic;
 Stil arhitectural - bizantin;
 Pictură - tehnică mozaic;
 Pictura tîmplei realizată în

stil bizantin;
 Catedrala este construită
în plan trilobat, cu două intrări principale pe laturile de
sud şi vest. Biserica este placată cu marmură albă şi bej
- auriu, decor de inspiraţie bizantină din secolul al XVI-lea;
 Monumentala construcţie
este învelită cu tablă de
cupru, în dublu fald;
 Centrul Catedralei este împodobit cu un vultur bicefal
realizat din marmură şi mozaic cu diametrul de 2,5 m;
 Tâmpla împreună cu mobilierul Catedralei sînt din
lemn de stejar scluptat;
 Candelabrul central este
realizat din alamă turnată, în
greutate de 1,3 tone, cu o
înălţime de 5,76 m şi cu diametrul de 4,63 m, avînd 178
de becuri.

Mioveniul a primit diploma
europeană la Strasbourg
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Oraşul Mioveni a primit pe 28 iunie o
distincţie foarte importantă, care îi recunoaşte meritele în propagarea ideii
de unitate europeană. „Diploma Europeană“ obţinută în cadrul aplicaţiei
„Premiul Europei“, lansată de către
Consiliul Europei, este singura obţinută
de un oraş din România, în acest an,
alături de alte localităţi de pe continent. Sighişoara este primul oraş din
ţara noastră care a fost distins cu trofeul „Premiul Europei“. Pentru ceremonie, viceprimarul Aurel Costache şi
o delegaţie de 4 persoane au fost
prezenţi la Strasbourg.

Următoarea distincţie, „Steagul
de Onoare“

Diploma reprezintă primul pas făcut
de oraşul Mioveni în vederea obţinerii
„Premiului Europei“, deoarece, aşa

cum este prevăzut în regulament,
diploma va fi acordată numai oraşelor
ale căror merite au fost recunoscute,
dar a căror aplicaţie este mult prea recentă pentru a primi „Steagul de
Onoare“. Diploma se situează chiar sub
„Steagul de Onoare“, care reprezintă
următoarea treaptă în competiţia pentru obţinerea marelui premiu, după
care va trebui obţinută „Placa de
onoare“ şi, în ultima etapă se va obţine
„Premiul Europei“.
Oraşul Mioveni va depune toate eforturile în vederea câştigării tuturor acestor titluri şi în acest sens va intensifica
toate activităţile care fac referire la Uniunea Europeană, la înfrăţiri şi parteneriate cu alte ţări, schimburi de
experienţă, evenimente europene, iniţiative de solidaritate şi propagare a
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ideilor europene.

Premiul Europei 2012 a revenit
oraşelor Sighişoare şi Corciano,
Italia

Diploma Europeană a fost acordată
anul acesta către 12 oraşe din diferite
ţări, precum: Franţa, Germania, Italia,
Polonia, Portugalia, Turcia şi România.
Premiul Europei 2012 a fost acordat
oraşelor Corciano, din Italia şi oraşului
Sighişoara, din România.
Creat de PACE în 1995, Premiul Europei este cea mai înaltă distincţie care
poate fi acordată unui oraş european
pentru acţiunile sale în domeniul european. Premiul constă într-un trofeu, o
medalie, o dilpomă şi o bursă pentru o
vizită de studii în Europa pentru tinerii
din oraşele înfrăţite.

INVITAŢIE

SEMINAR LOCAL DE INFORMARE ŞI
EDUCARE A GRUPURILOR VULNERABILE
PRIVIND BENEFICIILE ECONOMIEI SOCIALE
Mioveni, 12 iulie 2012

Proiectul: Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu SC
Eco-Rom Ambalaje SA cu sprijinul Centrului de Informare
Europa al Primăriei Oraşului Mioveni vă invită joi, 12 iulie
2012 ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local
Mioveni, la seminarul privind beneficiile economiei sociale
şi întreprinderilor sociale.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe doamna Sorina DuţăBunescu (expert economie socială, Salvaţi Dunărea şi Delta) telefon 0723 580 231,
email sorinabunescu@yahoo.com. sau doamna Maria Comănescu (consilier Centrul
de Informare Europa) la telefon 0744527481, email integrareeuropeana@primariamioveni.ro.
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Conducerea S.C. Ser vicii Edilitare
pentru Comunitate S.R.L face apel
către asociaţiile de locatari să
intre în legalitate!

Nicolae TUDOSE
SC SEDC MIOVENI SRL

Conform art. 2 din Legea nr.
230/06.07.2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, proprietarii au
obligaţia să ia măsurile prevăzute de
lege pentru constituirea în asociaţii
de proprietari.
La nivelul oraşului Mioveni mai
funcţioneaza încă un număr de 75
de asociaţii care nu s-au transformat
din asociaţii de locatari în asociaţii

de proprietari.
S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate S.R.L a transmis înştiinţări
din anul 2011 cu privire la intrarea în
legalitate a asociaţiilor şi a atras
atenţia că funcţionarea asociaţiilor
de locatari nu mai are temei legal şi
de aici, incapacitatea de a încheia
contracte legale de furnizare a serviciilor.
În acest caz, societatea se vede
pusă în situaţia de a nu mai putea
furniza servicii de apă-canal, gunoi,
deoarece contractele încheiate vor
deveni nule ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale.
Pentru a se evita sistarea serviciilor de apă - canal, salubritate la nivel
de asociaţie, în cazul în care proprietarii nu îşi dau consimţământul
pentru înfiinţarea asociaţiei de proprietari, există posibilitatea încheierii
de contracte individuale cu fiecare locatar.
Cei aflaţi în această situaţie trebuie să se prezinte la sediul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate
S.R.L pentru mai multe informaţii şi
intrarea în legalitate.

SC Ser vicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL,

strada Livezilor, nr.1, Mioveni, jud. Argeş www.sedc-mioveni.ro

Accesul la informaţie se poate face acum mai uşor prin
intermediul infochişcului amplasat la Primăria Mioveni

De curând Primăria oraşului
Mioveni, au venit în întâmpinarea
locuitorilor cu cea mai uşoară metodă
de reducere a aglomeraţiei în faţa
ghişeelor de informaţii din cadrul instituţiilor publice şi nu numai, prin achiziţionarea unui infochioşc, amplasat
chiar la intrarea în Primărie.
Infochioşcul este de fapt un calculator situat la intrarea în primăria
Mioveni şi care poate fi folosit într-un
mod foarte simplu şi gratuit. Astfel,
prin simpla atingere a ecranului, se pot
accesa informaţii despre activitatea
birourilor şi compartimentelor din
cadrul primăriei precum şi despre eliberarea
documentelor
specifice
primăriei. De asemenea, infochioscul
oferă o documentaţie completă în ceea
ce priveşte diverse probleme, cum ar fi

plata taxelor sau a impozitelor, eliberarea unei autorizaţii de construire,
actele necesare pentru încheierea unei
căsătorii etc.
Cetăţenii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului,
consilierilor şi funcţionarilor din cadrul
Primăriei oraşului Mioveni.
În cel mult 15 zile cetăţeanul va
găsi răspunsul la întrebarea pe care a
adresat-o, însă numai atâta timp cât întrebarea sa a fost pertinentă.
Primăria se obligă să trimită
răspuns celor care îşi lasă adresa şi în
acest scop în cadrul compartimentelor
şi birourilor chiar şi din cadrul celorlalte
instituţii subordonate primăriei există
funcţionari care se ocupă cu acest
lucru.
Maria COMĂNESCU
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Stadiul lucrărilor de
reabilitare şi modernizare
a Cantinei Sociale şi a
Centrului de Sprijin la
domiciliu din oraş

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Cantinei Sociale din oraşul Mioveni şi a
Centrului de Sprijin la domiciliu pentru persoane
vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş” se desfăşoară
în bune condiţii şi în conformitate cu planul activităţilor aprobat de către Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia.
Au fost finalizate achiziţiile serviciilor de
audit, publicitate şi supervizare, precum şi pentru
lucrări, contractul de lucrări fiind semnat la data
de 17.05.2012.
Efectiv lucrările au început la 01.06.2012, realizându-se până în prezent următoarele lucrări:
La Cantină:
 lucrări de decopertare a pereţilor exteriori (din
spatele clădirii).
La Centrul de Sprijin la domiciliu pentru persoane
vârstnice:
 decopertarea pereţilor exteriori;
 săpături de jur împrejurul clădirii pentru
crearea trotuarului;
 demontarea centralei şi instalaţiei termice;
 curăţarea gletului şi a tencuielii la pereţii interiori;
Vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin
montarea de panouri temporare la fiecare dintre
obiective şi transmiterea de spoturi TV.

Maşinile abandonate pe
domeniul public vor fi ridicate!!!

MIOVENII

6

Potrivit şefului Poliţiei Locale Mioveni, Cornel Moise, toate maşinile abandonate (sau presupus a fi
abandonate) în parcările publice din or aşul Mioveni, vor f i ridicate şi valorificate de către Primăria
Mioveni conform legii 421/2002, dacă proprietarii acestora nu pot dovedi că sunt înscrise în circulaţie şi au toate taxele plătite.

Iată o listă a maşinilor presupuse a fi abandonate:

1. Nova Albastră, AG – 09 – XSP
In parcarea din spatele magazinului Penny
2. Dacia Albastră, AG – 01 – DBT
Parcarea blocului P9
3. DACIA 1304 ALBA, AG – 04 – AUA
Parcarea blocului P13
4. Nova Galbenă, AG – 14 – ANC
Parcarea blocului T7
5. Dacia Albă, AG – 05 - SIT
Parcarea blocului T6
6. Dacia Albă, AG – 19 - NEL
Parcarea blocului P3A
7. Dacia Albastră, VL – 03 - HIR
Parcarea blocului P12
8. Dacia 1310 albă, AG – 19 –MEC
Parcarea blocului P3A
9. DACIA 1310
AG – 18 - BBA
Parcarea blocului H33
10. DACIA GRI, AG – 07 – HJY
Parcarea blocului P2C
11. DACIA GRI, AG – 08 – YFI

Parcarea blocului P3A
12. DACIA, AG – 48 - LEC
Parcarea bloculuiP3D
13. NOVA ALBASTRĂ, AG – 67 - RSG
Parcarea blocului H39
14. DUBA VOLSWAGEN, AG – 05 – FIA
Parcarea blocului T5
15. DACIA ALBĂ, AG – 05 – UHV
Parcarea blocului A7
16. DACIA ALBA, AG – 03 – JYC
Parcarea blocului A9
17. DACIA 1310, AG – 01 - CAZ
Parcarea blocului M7
18. DACIA NEAGRĂ, AG – 06 - GLY
Parcarea blocului E2
19. DACIA ALBĂ, AG – 06 – CGG
Parcarea blocului M4
20. DACIA BREAK, AG -03 - TWZ
In zona statiei de gaz I2
21. TICO ALB, AG – 08 – KBY
Parcarea blocului M4

22. DACIA ALBĂ, AG – 05 – HGK
Parcarea blocului N1B
23. DACIA CAMIONETĂ ALBĂ AG – 08 - WSB
Parcare zona Cresa–Piata Dacia
24. SUPERNOVA ROŞIE, AG – 63 – MYG
Parcarea blocului L1
25. DACIA BREAK, AG – 26 - CGE
Parcarea blocului E1
26. DACIA ALBĂ, AG – 74 – AMO
Parcarea blocului E6
27. DACIA ALBĂ, AG – 27 – ADM
Parcarea blocului B6
28. DACIA ROŞIE, AG – 22 – TOR
Parcarea blocului A22
29. SUPERNOVA, AG – 08 – RHC
In zona statiei de gaz I2
30.DACIA ALBA, AG – 02 - ALT
Parcarea blocului H2
31. DACIA VERDE, AG – 04 - AWM
Parcarea blocului D1

Toate aceste autovehicule
sunt părăsite de cel puţin
un an de zile de către proprietari şi au ajuns adevărate epave care nu mai
folosesc nimănui, dar
ocupă locurile de parcare
atât de preţioase pentru
miovenari.

Au fost constiuite 5 puncte de prim ajutor în oraşul Mioveni
La nivelul or aşului Mioveni au
fost constituite 5 punct e de
p r i m - a j u t o r p en t r u p er i o a d a
ca n i c u l a r ă c u p r o g r a m î n t r e
orele 1000 – 1800 de luni până
v i n e r i . A c e s t e a p u n ct e d e p r i m
ajutor se găsesc în incinta următoarelor instituţii:

1. Primăria Mioveni;
2. Cămin Creşă – Piaţă;
3. Dispensarul Uman;
4. Spitatul Sf. Spiridon
- Racoviţa;
5. Dispensar Colibaşi.
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La 1 septembrie 2012 va
intra în vigoare noul Cod
de procedură civilă Legea 134/2010

Potrivit art. 158 din noul Cod de procedură civilă,
când domiciliul/reşedinţa/sediul destinatarului
actului de procedură nu se află în localitatea
unde îşi are sediul instanţa de judecată, primăriile, prin funcţionarii anume împuterniciţi, au
obligaţia de a înmâna citaţia sau un alt act de
procedură destinatarului înştiinţat de agentul
procedural, prin afişare pe uşa locuinţei sale, că
trebuie să se prezinte la sediul primăriei în a cărei
rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul. De
asemenea, funcţionarul anume desemnat de
primărie are obligaţia de a întocmi dovada de înmânare a actului de procedură sau, după caz,
procesul verbal (cu respectarea dispoziţiilor art.
159 din noul Cod de procedură civilă) şi de a le
comunica instanţei de judecată.
Pentru aplicarea acestor dispoziţii procedurale, în
cuprinsul art. 77 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 134/2012 privind Codul de
procedură civilă, se prevede faptul că primarul
desemnează funcţionarii anume împuterniciţi să
aducă la îndeplinire obligaţiile privind comuncarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în
condiţiile Codului de procedură civilă (art. 148 şi
următoarele).

ATENŢIE!!!

S-a scumpit apa
potabilă în Mioveni!

Furnizorul Automobile Dacia a majorat
preţul apei potabile. Dacă până acum
miovenarii plăteau 3,26 lei pentru
metrul cub de apă consumat, de la 1
iunie a.c., preţul a fost majorat la 3,42
lei. Excepţie de la această creştere fac
locuitorii cartierului Racoviţa, care au o
alta sursă de apă.
Acestă majorare a apei va atrage de la
sine restanţe către furnizori, de aceea
conducerea SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL
face apel către toate asociaţiile de proprietari să îşi achite restanţele, pănă în
prezent fiind emise peste 300 de somaţii individuale pentru consumatorii
rău-platnici.

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.
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Manifestări de Ziua Naţională a Franţei la Mioveni

REGIONALA LOGAN CLUB ARGEŞ
Consiliul
Local,
Primăria şi Centrul
Cultural Mioveni în
parteneriat cu Automobile Dacia Renault,
Logan Club Mioveni,
Logan Club Piteşti şi
Asociaţia
Sportivă
Sprint Club Piteşti organizează în data de

14 iulie 2012, ediţia a
III a Regionalei Logan
Club Argeş.
Peste 80 de vehicule
Dacia şi două sute de
fani Logan din marile
oraşe ale ţării sunt
aşteptaţi la Regionala
Logan Club Argeş.
Program:

Vineri 13 iulie
 Vizita la Automobile
Dacia Renault a loganiştilor din ţară;
 Instalare corturi
participanţi la Regională în Zona Bemo.
Sâmbătă 14 iulie
Ora 10.00
Deplasarea
loganiştilor de la Piteşti
la Mioveni;

Ora 11.00
Înscrierea în concurs
a participanţilor;
Ora 12.00 - 14.00
Desfăşurarea
concursului de accelerare
(drumul de legătură
de la Uzina Dacia Renault – Poarta 2 şi
Poarta 3)
Ora 15.00
Expoziţie de maşini pe

platotul Casei Sindicatelor Dacia.
Ora 17.00
Festivitatea de premiere a concurenţilor
pe scena amplasată
în centrul civic al
oraşului Mioveni.
Ora 20.30
Concer t TRUPA VAMA
în centrul civic.

SFATURI PENTRU PERIOADA CANICULARĂ
SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ MIOVENI

 Evitaţi expunerea
prelungită la soare
între orele 1100 –
1800;

 Dacă aveţi aer
condiţionat, reglaţi
aparatul astfel încât
temperatura să fie cu
5 grade mai mică
decât temperatura
ambientală;
 Nu folosiţi ventilatoarele dacă temperatura aerului
depăşeşte 320C;

 Purtaţi pălării de
soare, haine lejere şi
ample, din fibre naturale, de culori deschise;
 Pe parcursul zilei
faceţi duşuri călduţe,

fără a vă şterge de
apă;

 Beţi zilnic între 1,5
– 2 litri de lichide,
fără a aştepta să
apară senzaţia de
sete. În perioadele de
caniculă se recomandă consumul
unui pahar de apă
(sau echivalentul
acestuia) la fiecare
15 - 20 de minute;
 Nu consumaţi alcool (inclusiv bere
sau vin) deoarece
acesta favorizează
deshidratarea;

 Evitaţi băuturile cu
conţinut ridicat de
cofeină (cafea, ceai,
cola) sau de zahăr
(sucuri răcoritoare

carbogazoase) deoarece
acestea sunt diuretice;

 Consumaţi fructe şi
legume proaspete (pepene
galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece
acestea conţin o mare cantitate de apă;

 Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie
(sport, grădinărit, etc).
 Utilizarea focului deschis
pentru arderea resturilor
vegetale, gunoaielor,
deşeurilor şi a altor materiale combustibile se execută numai în baza
permisului de lucru cu foc,
emis de către Serviciul
pentru Situaţii de Urgenţă;
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