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

Construcţia catedralei a 
început în urmă cu 20 de ani

Catedrala de la Mioveni
este una dintre cele mai
mari catedrale din ţară. Con-
strucţia ei a început în urmă
cu 20 de ani, atunci a fost
pusă prima cărămidă de
către conducerea adminis-
traţiei 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, Arhiepis-
copul Argeşului şi Muscelu-
lui, alături de ierarhi din
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.

Sfânta Liturghie s-a des-
făşurat pe un podium spe-
cial amenajat sub noua
clopotniţă a catedralei. La
sfârşitul slujbei de sfinţire a
catedralei a urmat şi discur-
sul primarului Ion

Georgescu, dar şi a Înalt
Prea Sfinţitului Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi
Muscelului. Primarul Ion
Georgescu a ţinut să
mulţumească celor doi pri-
mari care au fost înainte,
Înalt Prea Sfinţitului Calinic,
sponsorilor şi locuitorilor
oraşului.

La sfinţire au venit şi del-
egaţii din Franţa, Bulgaria şi
Elveţia care au participat la
slujbă. Imediat după
sfinţirea catedralei, credin-
cioşii au intrat în catedrală
pentru a trece prin altar. Slu-
jba şi întrega manifestare a
fost supravegheată de peste
75 de jandarmi, şi zeci de
poliţişti şi poliţişti locali.

Catedrala a început să fie

PPee 11 iiuulliiee aa aavvuutt lloocc sslluujjbbaa ddee ssffiinnţţiirree aa CCaatteeddrraalleeii
„„SSffiinnţţiiii AAppoossttoollii PPeettrruu şşii PPaavveell““ ddiinn MMiioovveennii.. MMiiii ddee
ccrreeddiinncciiooşşii ss--aauu aadduunnaatt ppeennttrruu aa ppaarrttiicciippaa llaa sslluujjbbăă
şşii ppeennttrruu aa iinnttrraa îînn ccaatteeddrraallăă.. CCeell mmaaii iimmppoorrttaanntt
eevveenniimmeenntt aall aannuulluuii îînn uurrbbee aa aadduunnaatt ppeessttee 1177..000000
ddee ooaammeennii ddiinn jjuuddeeţţ,, ţţaarrăă,, ddaarr şşii ddiinn ssttrrăăiinnăăttaattee..

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 pla-
cată cu marmură albă şi
bej-aurie, iar decorul este
de inspiraţie bizantină din
secolul al XIV-lea.  
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Astfel, cu binecuvîntarea
ÎPS Părinte Arhiepiscop
Calinic al Ar   geşului şi
Muscelului, în anul 1992,
preoţii slujitori ai vechii bi s-
erici cu hramul Sfîntul Ghe-
or ghe, din o ra şul Mioveni,
au în fiinţat un co mitet de in-
iţiativă pen tru începe rea
construcţiei unei Catedrale
Ortodoxe în proaspăta urbe
ar ge şeană. (Pînă în anul
1989, ac tu alul oraş Mioveni
era comuna Colibaşi, co-
mună suburbană mu nicipiu-
lui Piteşti. Pe 19 aprilie
1989, prin decret preziden-
tial, a ceastă co mună a de-
venit oraşul Coli başi). Locul
construcţiei Ca te  dralei este

în centrul civic al o ra şului.
Sfinţirea şi punerea pie trei
de te melie au fost făcute de
ÎPS Ar hiepiscop Calinic şi de
un sobor de preoţi, pe 29
iunie 1992, de sărbătoarea
Sfinţilor A postoli Pe  tru şi
Pavel, hotărîndu-se ca hra-
mul viitoarei biserici să fie
cel al Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pa vel, dar şi al Adormirii
Maicii Dom nului. Proiectul
sfîntului a şe    zămînt, cu
demisol şi dimen siuni im-
presionante, a fost ela borat
de arhitecţii Maria şi Ale xan-
dru Mul ţescu, inginer Dumi -
trache Euge niu şi inginer
Ana-Maria Mari nes cu, de la
SC Pro iect Argeş SA. 

PPiiaattrraa ddee tteemmeelliiee aa ffoosstt ppuussăă ppee 2299 iiuunniiee ’’9922

Lucrările propriu-zise au în-
ce put în anul 1993. Con-
strucţia s-a făcut din beton
armat, turlele fi ind decorate
din structuri profile îm bră -
cate cu ta blă de aramă. Tur -
la mare a Pan tocratorului şi
alte pa tru turle mici au dea-
supra cruci din fier forjat şi
metal aurit. Dimen si u nile
bise ricii sînt: înălţi me 40 m,
lungime 65 m şi lăţime în
naos 36 m. Bi serica este pla -
ca tă cu mar mură albă şi bej-
au rie, dispusă în ben zi late
de 40 cm, decorul fiind de in-
spiraţie bi zan tină, din sec-
olul al XIV-lea. În arcadele
subliniate prin chenare de
benzi de mar mu ră bej-aurie
s-au realizat i coa ne din
mozaic. Imensa con strucţie
es te învelită cu tablă de
cupru, în dublu falt, evac-

uarea a pei pluviale efectu -
îndu-se prin jgheaburi şi prin
in termediul a 12 burlane ci -
lin drice de cupru an corate în
brăţări me talice în zid. Tâm-
plăria Cate dra lei Ortodoxe
este concepută pe un suport
de beton armat. Fi ni sarea
acesteia a implicat reali za -
rea u nor lam bri uri de mar-
mură spre naosul bi sericii.

„Înălţarea catedralei din
Mioveni re pre zintă una din-
tre cele mai arzătoare do -
rinţe pe care le-am a vut, ca
cetăţean al oraşului şi ca pri-
mar. Am pre luat de la înain-
taşii mei, primarii Ion
Stanciu şi Va sile Costescu,
sarcina continuării spri jinirii
acestei minunate con-
strucţii. Mi s-au alăturat Con-
siliul Lo cal şi vice pri marul
Aurel Costache. În mod spe -

cial, am beneficiat de un
imens ajutor din partea
preşe din telui Consiliului
Judeţean Ar geş, Constantin
Ni co lescu. Au fost alături de
noi mulţi sponsori gene roşi
şi mai ales dumneavoastră,
cinstiţi lo cuitori ai tânărului
oraş Mioveni“, Ion Georgescu. 

Câteva date despre catedrală:
� Lungime - 65 m;
� Lăţime în naos -  36 m;
� Înălţi me  - 33,45 +
demisol 5,50 m;
� Amprentă la sol interior -
800 mp;
� Suprafaţa desfă şurată a
pereţilor in teriori este de
13.400 mp, din care în jur
de 5.000 mp vor fi aco periţi
cu pictură în tehnică mozaic;
� Stil arhitectural - bizantin;
� Pictură - tehnică mo zaic;
� Pictura tîmplei rea lizată în

stil bizantin;
� Catedrala este con struită
în plan trilobat, cu două in-
trări prin cipale pe laturile de
sud şi vest. Biserica este pla-
cată cu mar mură albă şi bej
- a uriu, de cor de in spi raţie bi -
zantină din secolul al XVI-lea;
� Monumentala con strucţie
este învelită cu tablă de
cupru, în dublu fald;
� Centrul Catedralei este îm-
podobit cu un vultur bicefal
realizat din marmură şi mo -
zaic cu diametrul de 2,5 m;
� Tâmpla împreună cu mo-
bilierul Cate dralei 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 dia -
metrul de 4,63 m, a vînd 178
de becuri. 

SSlluujjiittoorriiii aaccttuuaallii aaii CCaatteeddrraalleeii OOrrttooddooxxee SSffiinnţţiiii AAppoossttoollii
PPeettrruu şşii PPaavveell ssîînntt:: PPrreeoott ppaarroohh -- DDiiaa ccoo  nneessccuu PPuuiiuu AAnn --
ddrreeii;; PPrreeoott sslluujjiittoorr --  HHeerraa PPeettrree;; PPrree   oott sslluujjiittoorr  -- MMiilliittaarruu
II ooaann GGaabbrriieell;; DDiiaa  ccoonn -- MMiihhăăiillăă GGaabbrriieell..
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Mioveniul a primit diploma
europeană la Strasbourg

Oraşul Mioveni a primit pe 28 iunie o
distincţie foarte importantă, care îi re-
cunoaşte meritele în propagarea ideii
de unitate europeană. „Diploma Euro-
peană“ 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 conti-
nent. Sighişoara este primul oraş din
ţara noastră care a fost distins cu tro-
feul „Premiul Europei“. Pentru cere-
monie, 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 re-
centă pentru a primi „Steagul de
Onoare“. Diploma se situează chiar sub
„Steagul de Onoare“, care reprezintă
următoarea treaptă în competiţia pen-
tru 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 efor-
turile în vederea câştigării tuturor aces-
tor titluri şi în acest sens va intensifica
toate activităţile care fac referire la Uni-
unea Europeană, la înfrăţiri şi partene-
riate cu alte ţări, schimburi de
experienţă, evenimente europene, in-
iţiative de solidaritate şi propagare a

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 Eu-
ropei este cea mai înaltă distincţie care
poate fi acordată unui oraş european
pentru acţiunile sale în domeniul euro-
pean. 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
SSEEMMIINNAARR LLOOCCAALL DDEE IINNFFOORRMMAARREE ŞŞII 

EEDDUUCCAARREE AA GGRRUUPPUURRIILLOORR VVUULLNNEERRAABBIILLEE
PPRRIIVVIINNDD BBEENNEEFFIICCIIIILLEE EECCOONNOOMMIIEEII SSOOCCIIAALLEE

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 Duţă-
Bunescu (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@primari-
amioveni.ro.
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CCoonndduucceerreeaa SS..CC.. SSeerrvviicciiii EEddiilliittaarree
ppeennttrruu CCoommuunniittaattee SS..RR..LL ffaaccee aappeell
ccăăttrree aassoocciiaaţţiiiillee ddee llooccaattaarrii ssăă
iinnttrree îînn lleeggaalliittaattee!!

Conform art. 2 din Legea nr.
230/06.07.2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţi-
ilor 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 Co-

munitate 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 ser-
viciilor. 

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 neîn-
deplinirii condiţiilor legale. 

Pentru a se evita sistarea servici-
ilor de apă - canal, salubritate la nivel
de asociaţie, în cazul în care propri-
etarii nu îşi dau consimţământul
pentru înfiinţarea asociaţiei de pro-
prietari, există posibilitatea încheierii
de contracte individuale cu fiecare lo-
catar. 

Cei aflaţi în această situaţie tre-
buie să se prezinte la sediul S.C. Ser-
vicii Edilitare pentru Comunitate
S.R.L pentru mai multe informaţii şi
intrarea în legalitate.

NNiiccoollaaee TTUUDDOOSSEE
SSCC SSEEDDCC MMIIOOVVEENNII SSRRLL

SSCC SSeerrvviicciiii EEddiilliittaarree ppeennttrruu CCoommuunniittaattee MMiioovveennii SSRRLL,,
ssttrraaddaa LLiivveezziilloorr,, nnrr..11,, MMiioovveennii,, jjuudd.. AArrggeeşş wwwwww..sseeddcc--mmiioovveennii..rroo

SSttaaddiiuull lluuccrrăărriilloorr ddee 
rreeaabbiilliittaarree şşii mmooddeerrnniizzaarree
aa CCaannttiinneeii SSoocciiaallee şşii aa
CCeennttrruulluuii ddee SSpprriijjiinn llaa
ddoommiicciilliiuu ddiinn oorraaşş

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 ac-
tivităţilor  aprobat de către Organismul Interme-
diar – 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, re-
alizându-se până în prezent următoarele lucrări:
LLaa CCaannttiinnăă::
� lucrări de decopertare a pereţilor exteriori (din
spatele clădirii).
LLaa CCeennttrruull ddee SSpprriijjiinn llaa ddoommiicciilliiuu ppeennttrruu ppeerrssooaannee
vvâârrssttnniiccee::
� decopertarea  pereţilor exteriori;
� săpături de jur împrejurul clădirii pentru
crearea trotuarului;
� demontarea centralei şi instalaţiei termice;
� curăţarea gletului şi a tencuielii la pereţii inte-
riori;

Vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin
montarea de panouri temporare la fiecare dintre
obiective şi transmiterea de spoturi TV.

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 insti-
tuţiilor publice şi nu numai, prin achiz-
iţionarea unui infochioşc, amplasat
chiar la intrarea în Primărie.

Infochioşcul este de fapt un calcu-
lator 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 elib-
erarea documentelor specifice
primăriei. De asemenea, infochioscul
oferă o documentaţie completă în ceea
ce priveşte diverse probleme, cum ar fi

plata taxelor sau a impozitelor, elibe-
rarea unei autorizaţii de construire,
actele necesare pentru încheierea unei
căsătorii etc. 

Cetăţenii pot adresa întrebări pri-
marului, 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 în-
trebarea 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

AAcccceessuull llaa iinnffoorrmmaaţţiiee ssee ppooaattee ffaaccee aaccuumm mmaaii uuşşoorr pprriinn 
iinntteerrmmeeddiiuull iinnffoocchhiişşccuulluuii aammppllaassaatt llaa PPrriimmăărriiaa MMiioovveennii



MIOVENII 6

LLaa nniivveelluull oorraaşşuulluuii MMiioovveennii aauu
ffoosstt ccoonnssttiittuuiittee 55 ppuunnccttee ddee
pprriimm--aajjuuttoorr ppeennttrruu ppeerriiooaaddaa
ccaanniiccuullaarrăă ccuu pprrooggrraamm îînnttrree
oorreellee 11000000 –– 11880000 ddee lluunnii ppâânnăă
vviinneerrii.. AAcceesstteeaa ppuunnccttee ddee pprriimm
aajjuuttoorr ssee ggăăsseesscc îînn iinncciinnttaa uurrmmăă--
ttooaarreelloorr iinnssttiittuuţţiiii:: 

11.. PPrriimmăărriiaa MMiioovveennii;; 
22.. CCăămmiinn CCrreeşşăă –– PPiiaaţţăă;; 
33.. DDiissppeennssaarruull UUmmaann;;   
44.. SSppiittaattuull SSff.. SSppiirriiddoonn
-- RRaaccoovviiţţaa;;
55.. DDiissppeennssaarr CCoolliibbaaşşii.. 

Au fost constiuite 5 puncte de prim ajutor în oraşul Mioveni

MMaaşşiinniillee aabbaannddoonnaattee ppee
ddoommeenniiuull ppuubblliicc vvoorr ffii rriiddiiccaattee!!!!!!
PPoottrriivviitt şşeeffuulluuii PPoolliiţţiieeii LLooccaallee MMiioovveennii,, CCoorrnneell MMooiissee,, ttooaattee mmaaşşiinniillee aabbaannddoonnaattee ((ssaauu pprreessuuppuuss aa ffii
aabbaannddoonnaattee)) îînn ppaarrccăărriillee ppuubblliiccee ddiinn oorraaşşuull MMiioovveennii,, vvoorr ffii rriiddiiccaattee şşii vvaalloorriiffiiccaattee ddee ccăăttrree PPrriimmăărriiaa
MMiioovveennii ccoonnffoorrmm lleeggiiii 442211//22000022,, ddaaccăă pprroopprriieettaarriiii aacceessttoorraa nnuu ppoott ddoovveeddii ccăă ssuunntt îînnssccrriissee îînn cciirrccuu--
llaaţţiiee şşii aauu ttooaattee ttaaxxeellee ppllăăttiittee..

IIaattăă oo lliissttăă aa mmaaşşiinniilloorr pprreessuuppuussee aa ffii aabbaannddoonnaattee::
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 pro-

prietari şi au ajuns ade-
vărate epave care nu mai

folosesc nimănui, dar
ocupă locurile de parcare
atât de preţioase pentru

miovenari.
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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..

LLaa 11 sseepptteemmbbrriiee 22001122 vvaa
iinnttrraa îînn vviiggooaarree nnoouull CCoodd
ddee pprroocceedduurrăă cciivviillăă --
LLeeggeeaa 113344//22001100
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, primări-
ile, 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 în-
mânare 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 comple-
tată 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 co-
muncarea 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 pro-
prietari să îşi achite restanţele, pănă în
prezent fiind emise peste 300 de so-
maţii individuale pentru consumatorii
rău-platnici.
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Manifestări de Ziua Naţională a Franţei la Mioveni

Consiliul Local,
Primăria şi Centrul
Cultural Mioveni în
parteneriat cu Auto-
mobile Dacia Renault,
Logan Club Mioveni,
Logan Club Piteşti şi
Asociaţia Sportivă
Sprint Club Piteşti or-
ganizează 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.
PPrrooggrraamm::

VViinneerrii 1133 iiuulliiee
� Vizita la Automobile
Dacia Renault a lo-
ganiştilor din ţară;
� Instalare corturi
participanţi la Region-
ală în Zona Bemo.
SSââmmbbăăttăă 1144 iiuulliiee
OOrraa 1100..0000
Deplasarea lo-
ganiştilor de la Piteşti
la Mioveni;

OOrraa 1111..0000
Înscrierea în concurs
a participanţilor;
OOrraa 1122..0000 -- 1144..0000
Desfăşurarea con-
cursului de accelerare
(drumul de legătură
de la Uzina Dacia Re-
nault – Poarta 2 şi
Poarta 3)
OOrraa 1155..0000
Expoziţie de maşini pe

platotul Casei Sindi-
catelor Dacia.
OOrraa 1177..0000
Festivitatea de pre-
miere a concurenţilor
pe scena amplasată
în centrul civic al
oraşului Mioveni.
OOrraa 2200..3300
CCoonncceerrtt TTRRUUPPAA VVAAMMAA
îînn cceennttrruull cciivviicc..

RREEGGIIOONNAALLAA LLOOGGAANN CCLLUUBB AARRGGEEŞŞ

� 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 ventila-
toarele dacă tempe-
ratura aerului
depăşeşte 320C;

� Purtaţi pălării de
soare, haine lejere şi
ample, din fibre natu-
rale, de culori de-
schise;

� 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 reco-
mandă consumul
unui pahar de apă
(sau echivalentul
acestuia) la fiecare
15 - 20 de minute;

� Nu consumaţi al-
cool (inclusiv bere
sau vin) deoarece
acesta  favorizează
deshidratarea;

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

SSFFAATTUURRII PPEENNTTRRUU PPEERRIIOOAADDAA CCAANNIICCUULLAARRĂĂ
carbogazoase) deoarece
acestea sunt diuretice;

� Consumaţi fructe şi
legume proaspete (pepene
galben, roşu, prune, cas-
traveţi, roşii) deoarece
acestea conţin o mare can-
titate de apă;

� Evitaţi activităţile în ex-
terior care necesită un con-
sum mare de energie
(sport, grădinărit, etc).

� Utilizarea focului deschis
pentru arderea resturilor
vegetale, gunoaielor,
deşeurilor şi a altor materi-
ale combustibile se exe-
cută numai în baza
permisului de lucru cu foc,
emis de către Serviciul
pentru Situaţii de Urgenţă;

SSEERRVVIICCIIUULL PPEENNTTRRUU SSIITTUUAAŢŢIIII DDEE
UURRGGEENNŢŢĂĂ MMIIOOVVEENNII


