
Hai la focul lui Sumedru!
pe 25 octombrie, ora 18.00
la toate şcolile din Mioveni
(Şcoala Liviu Rebreanu, Şcoala
George Topârceanu, Şcoala Marin
Sorescu, Şcoala Racoviţa de Sus,
Şcoala Clucereasa, Şcoala Făget,
Şcoala Colibaşi)

Biroul Fond Funciar anunţă:
LLooccuuiittoorriiii ccaarree ssoolliicciittăă eelliibbeerraarreeaa uunnuuii

aacctt ddee ccăăttrree BBiirroouull FFoonndd 
FFuunncciiaarr ttrreebbuuiiee ssăă ddeeccllaarree llaa

rreeggiissttrruull  aaggrriiccooll ttooaattee bbuunnuurriillee
iimmoobbiillee  îînnssooţţiittee ddee aaccttee ddoovveeddiittooaarree

Biroul Impozite şi Taxe anunţă:
LLooccuuiittoorriiii ttrreebbuuiiee  ssăă îîşşii aacchhiittee

rreessttaannţţeellee  ccăăttrree bbuuggeettuull llooccaall ppâânnăă 
llaa ffiinneellee aannuulluuii,, aallttffeell rriissccăă ssăă ffiiee 

eexxeeccuuttaaţţii ssiilliitt

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

AGRICOLĂ ARGEŞ
Săpături arheologice la
MÂNĂSTIREA VIEROŞI

Cine şi cum beneficiază de
ajutorul financiar de urgenţă
CCoonnssiilliiuull LLooccaall MMiioovveennii aa ssttaabbiilliitt îînn şşeeddiinnţţaa ppuubblliiccăă oorrddiinnaarrăă ddiinn 1199 aapprriilliiee 22001122
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pprreevveeddee ccăă aajjuuttoorruull  ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă ssee aaccoorrddăă oo ddaattăă ppee aann,, îînn aannuummiittee ccaazzuurrii
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Sărbătorim
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Starea lucrărilor pe DN73
Oficialii dau asigurări că până la iarnă se va

circula decent de la Dacia la Piteşti
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21 octombrie 2012 
Alegeri pentru CAMERA AGRICOLĂ ARGEŞ

Alegerile la Camera Agri-
colă se vor derula după
tipicul celor pentru par-

lamentare. În Argeş vor fi 102
secţii de vot şi aproximativ
38.000 de electori.

94 de candidaţi se vor lupta
pentru a fi printre cei 25 de
membri ai Camerei Agricole
Argeş. Ei se vor afla pe 48 de
liste la alegerile care urmează
să aibă loc, oficial, pe 21 oc-
tombrie 2012.

Autorităţile locale au
început demersurile
pentru desfăşurarea

alegerilor în bune condiţii:

�
secţia de votare de pe
raza oraşului Mioveni
va fi organizată la

sediul Primăriei oraşului
Mioveni, bld. Dacia, nr.1, cam-
era 28 (parter);

�
pentru componenţa
Biroului Secţiei de
Votare, reprezentanţii

Primăriei oraşului Mioveni sunt:
preşedinte: Dra. Ştefănescu
Maria (secretarul oraşului
Mioveni) şi membru: dl. Drăgan
Ion (agent agricol);

�
afişarea anunţurilor
legate de desfăşu-
rarea alegerilor şi

campaniei electorale ce se fac
la avizierul Primăriei Mioveni,
pe o suprafaţă delimitată.

Ce este Camera Agricolă?
Camerele agricole sunt instituţii

private de interes public, nonprofit,
cu personalitate juridică, create în
scopul de a reprezenta şi promova in-
teresele fermierilor agricoli, per-
soane fizice/juridice din agricultură,
cu toate ramurile ei, industrie ali-
mentară, silvicultură, piscicultură,
turism rural şi agroturism. De aseme-
nea, camerele agricole sunt create în
scopul consultanţei şi promovării
politicii agricole comune, a pro-
gramelor naţionale de dezvoltare ru-
rală, a strategiei şi politicilor
României de susţinere financiară a
agriculturii dar şi pentru intensifi-
carea absorbţiei fondurilor europene
în agricultură, industrie alimentară,
silvicultură, pescuit şi acvacultură.

Cine votează?
Dreptul de a vota este conferit  în

mod egal, oricărui cetăţean român
ori cetăţean străin al unui stat mem-
bru al Unuinii Europene, rezident în
România, care desfăşoară activităţi
cu profil agricol sau asimilat, este
agricultor, silvicultor, piscicultor ori
crescător de animale şi se regăseşte
în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, a
ocoalelor silvice private sau ale
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură şi este membru de drept
al camerei agricole judeţene.

În cazul în care alegătorul este un
reprezentant al unei structuri eco-
nomice, va prezenta o împuternicire
eliberată de aceasta.

Reguli generale:
� fiecare alegător are dreptul la

un singur vot;
� dreptul de vot se exercită numai

în baza actului de identitate valabil;
� dreptul de vot se exercită numai

în localitatea arondată secţiei de
votare în care alegătorul îşi des-
făşoară activitatea specifică.

25 de membri vor face parte
din Camera Agricolă

Din Camera Agricolă vor face
parte 25 de membri proveniţi din 9
categorii: asociaţii, patronate, sindi-
cate, veterinari, ocoale silvice,
unităţi de cercetare şi învăţământ,
fermieri independenţi şi tineri fer-

mieri. Pentru cele 10 locuri alocate
asociaţiilor au intrat în alegeri 8 can-
didaţi. Prima poziţie pe buletinul de
vot va fi Asociaţia Fermierilor din
Horticultură, Producţie Vegetală şi
Zootehnică, apoi, în ordine, Asociaţia
Zootehnică Morăreşti, Asociaţia Ci-
căneşti, Asociaţia Iezer-Lereşti, Aso-
ciaţia Albeştii de Muscel, Asociaţia
Crescătorilor de Albine din Argeş,
Asociaţia Agricolă Argeş de Nord şi
Asociaţia Fermierilor din România.
Un singur patronat şi-a depus candi-
datura: Uniunea Naţională a Pa-
tronatelor cu Capital Privat. Colegiul
Medicilor Veterinari din Argeş şi-a
depus candidatura la alegerea mem-
brilor veterinari din Camera Agricolă.
Două sindicate candidează şi ele:
Agrostar şi Meridian.

Patru cooperative agricole şi-au
depus candidatura, iar după tragerea
la sorţi, ordinea este următoarea: Co-
operativa Argeş “Bio” Sud, Coopera-
tiva “Micul Fermier Argeşean”,
Cooperativa “Danbred” şi Coopera-
tiva “Cinci Vecini Gospodari”. Două
ocoale silvice private intră în alegeri,
primul pe buletinul de vot – Ocolul
Silvic Privat “Codrii Verzi ai Argeşu-
lui”, al doilea – Ocolul Silvic Privat
“Stejarii Muscelului”. Trei unităţi de
cercetare şi învăţământ şi-au depus
şi ele candidatura: primul va fi Insti-
tutul de Cercetare de la Mărăcineni,
urmat de cel de la Albota şi ultimul
pe buletin va fi cel de la Ştefăneşti.

Aici se va da bătălia cea mai
aprigă.  18 fermieri independenţi şi-
au depus candidatura pentru cele
trei locuri din Camera Agricolă. Iată
şi ordinea lor pe buletinele de vot:
Victor Marinescu, Gheorghe Mihai,
Marin Stan, Constantin Duminică,
Tedi Gheorghe, Sorin Nicolae Boţîrcă,
Ion Bucura, Mioara Matache, Mihail
Ungurenuş, Mariana Stanciu, Florea
Aurel Mihalcea, Corneliu Oprescu,
Marinel Manea, Niculiţă Folea, Dar-
ius Morărescu, Ion Glonţ, Vasile Buz-
dugan şi Ştefan Bătăran. Tot pe trei
locuri se vor lupta şi cei 6 tineri fer-
mieri înscrişi: Gabriela Maria Simion,
urmată de Ionuţ Ciubuc, Victor
Bălăşoiu, Andrei Vasile, Lucian
Vlaicu şi, ultimul pe buletin, Marius
Pavel.

Sursa: Curierul Zilei

Cristiana BUNESCU
preşedintele Biroului Electoral al

alegerilor pentru Camera Agricolă
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Biroul Impozite şi Taxe anunţă:
Locuitorii trebuie să îşi achite restanţele
către bugetul local până la finele anului,
altfel riscă să fie executaţi silit

Salariaţii biroului Impozite şi
Taxe din cadrul Primăriei oraş
Mioveni anunţă că la momentul de
faţă mai sunt de încasat aproxima-
tiv 580.000 de lei (58 miliarde de lei
vechi) reprezentând impozite şi taxe
inclusiv amenzi de circulaţie afe-
rente atât anilor trecuţi cât şi anului
2012 datorate de către persoanele
fizce şi juridice către bugetul local
al oraşului Mioveni.

Aducem la cunoştinţă celor care
încă nu ştiu că ultimul termen până
la care contribuabilii au putut să-şi
achite fără penalizări impozitele pe
clădiri, terenuri şi autoturisme a
fost acela de 30.09.2012. Deşi ex-
perienţa anilor trecuţi ne-a demon-
strat că la acest termen de plată
contribuabilii nu s-au înghesuit să-
şi achite datoriile, noi am aşteptat
ca cetăţenii să vină la ghişeele
noastre într-un număr cât mai mare. 

Impozitele şi taxele locale se
constituie venituri proprii la
bugetele locale, fapt pentru care se
poate spune că, în funcţie de gradul
de încasare a acestor sume, se pot
sau nu materializa o serie de obiec-
tive de interes public local.

Fiecare dintre noi trebuie să
conştientizăm faptul că fără a ne

achita obligaţiile către comunitatea
în care trăim,  obiectivele de inters
public nu se pot realiza, obiective
care sunt în folosul nostru şi al copi-
ilor noştri.

Informăm spre cunoştinţă gener-
ală că pentru cei care nu şi-au plătit
de bunăvoie obligaţiile fiscale da-
torate, pentru stingerea acestora se
vor lua măsurile legale de executare
silită constând în popriri pe veni-
turile realizate şi chiar în seches-
trarea bunurile aflate în proprietate. 

În consecinţă, pe cei care nu şi-
au achitat încă datoriile către buge-
tul local, pentru a evita sa fie supuşi
acţiunilor de executare silită, îi in-
vităm  să-şi onoreze obligaţiile fis-
cale până cel târziu la finele anului
în curs.

Pentru a obţine informaţii referi-
toare la sumele de plată cei intere-
saţi se pota adresa direct
salariaţilor biroului Impozite şi taxe
din cadrul Primăriei oraşului
Mioveni sau pot vizualiza Lista sol-
durilor la data de 09.10.2012 pe
site-ul instituţiei noastre, wwww.pri-
mariamioveni.ro.

Inspector,
Ec. Doina CATRINESCU

Biroul Fond Funciar anunţă:
Locuitorii care solicită 
eliberarea unui act de către
Biroul Fond Funciar 
trebuie să declare la registrul
agricol toate bunurile imobile
însoţite de acte doveditoare

În vederea completării şi actualizării reg-
istrelor agricole, toţi cetăţenii care solicită
adeverinţe de rol, avize, certificate de producă-
tor, bilet de adeverire a proprietăţii animalelor,
avize, schiţe cadastrale, procese verbale de
punere în posesie, titluri de proprietate, sau
alte acte legate de activitatea biroului, AU
OBLIGAŢIA, conform legislaţiei în vigoare, SĂ
DECLARE LA REGISTRUL AGRICOL TOATE
BUNURILE IMOBILE pe care le deţin ÎNSOŢITE
DE ACTE DOVEDITOARE (acte de proprietate,
documentaţie cadastrală, copie acte de iden-
titate CI / BI sau certificate de naştere în cazul
minorilor).

În cazul în care aceste acte nu vor fi
prezentate într-un dosar care să
cuprindă copii ale acestora NU se va
mai elibera nici un act, avize, deoarece
acestea nu se regăsesc în registrul
agricol însoţite de acte doveditoare de
proprietate.

ANUNŢ
Clubul Veselie al Centrului Cultural Mioveni organizează

preselecţie pentru formarea unei trupe de teatru
Înscrierile vor avea loc la sediul Centrului Cultural Mioveni şi la telefon

0724.267.473 (prof. Vlad Ion) sau 0348.445.856          

CURSURILE SUNT GRATUITE!!!

DDooccuummeenntteellee nneecceessaarree eemmiitteerriiii
cceerrttiiffiiccaattuulluuii ddee uurrbbaanniissmm::
� cerere-tip (formularul - model F1 -„Cerere pentru emiterea cer-
tificatului de urbanism”);
� planuri topografice sau cadastrale la scările 1 : 500, 1 : 2000
sau 1:10000, după caz, vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară al judeţului, cu indicarea imobilului - teren şi/sau con-
strucţii; 
� documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de ur-
banism (copie);
OBS. - opţional se cere şi actul doveditor al titlului asupra imobilu-
lui. Avizele şi acordurile cerute prin certificatul de urbanism.

AANNUUNNŢŢ IIMMPPOORRTTAANNTT!!
Persoanele care pot da relaţii de-
spre JIANU CONSTANTIN CRISTINEL
(persoană declarată dispărută), năs-
cut la data de 16.05.1974 în mu-
nicipiul Piteşti, cu ultimul domiciliu
în oraşul Mioveni, str. Dogarilor, bl.
A20, ap.9, judeţul Argeş, sunt rugate
să sune la tel: 0348.455.444.
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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..

II.. ppeerrssooaanneelloorr bboollnnaavvee ddee ccaanncceerr
((nneeooppllaassmm)) ddoovveeddiitt ccuu cceerrttiiffiiccaatt mmeeddiiccaall
eelliibbeerraatt ddee mmeeddiiccuull ddee ssppeecciiaalliittaattee,
aflate în următoarele condiţii: � inter-
venţie chirurgicală cu recomandarea
medicului de specialitate; � deplasare
pentru control medical cu recoman-
darea medicului de specialitate; 

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

IIIIII.. ffaammiilliiiilloorr ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii
ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonnccuubbiinnăă ccaarree aauu îînn îînn--
ttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 33 ccooppiiii, aflate în ur-
mătoarele 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 en-
ergie electrică, gaze naturale şi a insta-
laţiei de apă; � efectuarea navetei de
către un membru de familie pe ruta in-
terurbană;

IIVV.. ffaammiilliiiilloorr ccuu îînnttrreeţţiinnăăttoorr uunniicc
((ppeerrssooaannăă ddiivvoorrţţaattăă,, vvăădduuvvăă,, nneeccăăssăă--
ttoorriittăă,, ssooţţ//ssooţţiiee aarreessttaatt ((ăă)))) ccaarree aauu îînn îînn--
ttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiiii , 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 in-
stalaţiei de apă; � efectuarea navetei de
către un membru de familie pe ruta in-
terurbană;

VV.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa aallee
ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddeeffiinniittiivv ddee
îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii îînn ppllaassaammeenntt,,
aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ffaammiilliiii ccoommpplleemmeennttaarree
((ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonn--
ccuubbiinnăă)) ccaarree aauu îînn îînnggrriijjiirree mmaaii mmuulltt ddee
22 ccooppiiii, aflate în următoarele condiţii: �
internarea unui membru de familie,
dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � începerea an-
ului şcolar, de către un membru al fami-

liei; � condiţii improprii de locuit, da-
torate de lipsa instalaţiei de energie
electrică, gaze naturale şi a instalaţiei
de apă; � efectuarea navetei de către
un membru de familie pe ruta interur-
bană;

VVII.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa
aallee ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddeeffiinniittiivv
ddee îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii îînn ppllaassaa--
mmeenntt,, aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ccaarree aauu îînn îînn--
ttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiiii mmiinnoorrii,
aflate în următoarele situaţii: �in-
ternarea 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 interur-
bană;

Ajutorul financiar de urgenţă se
acordă în cazurile de mai sus dacă ven-
itul mediu pe membru de familie nu de-
păşeşte 337700 lleeii. Limitele de acordare a
ajutorului de urgenţă se situează între
550000 –– 33000000 lleeii. 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 Pri-
marului oraşului Mioveni în baza an-
chetei sociale întocmită de personalul
de specialitate. Plata ajutorului finan-
ciar de urgenţă se face prin dispoziţie a
primarului.

Sărbătorim Ziua
Armatei Române!

Pe 25 octombrie, la Crucea Eroilor de pe platoul
Casei de Cultură a Sindicatelor, va fi organizată o
ceremonie dedicată Zilei Armatei Române. Astfel,
la ora 14.00, va fi oficiată o slujbă de pomenire a
eroilor neamului, urmată de depunerea de
coroane şi de un program artistic susţinut de
Corala „Sf. Maria” a Centrului Cultural Mioveni.

Vor participa la eveniment: reprezentanţi de la
Garnizoana Piteşti, Jandarmeria Argeş, ISU Argeş,
Univeristatea din Piteşti – Departamentul de Isto-
rie, Fundaţia „Valeriu Florin Dobrinescu”, Asoci-
aţia Naţională de Vexilologie „Tricolorul” precum
şi elevi şi cadre didactice din oraş.

95 de tineri urmează cursuri
de master în Mioveni

De anul acesta încă 45 de tineri din Miove

De anul acesta încă 45 de tineri vor urma cursurile de mas-
ter chiar la ei acasa. Facultatea de Energetică din cadrul Uni-
versităţii Politehnica din Bucureşti aduce în oraş două
specializări: Managementul Mediului şi Dezvoltării durabile,
Concepţie şi Management în Productica. La deschidere au
fost prezente personalităţi din mediul universitar şi politic.
Studenţii din anul I cât şi cei din anul II au fost prezenţi luni,
8 octombrie 2012, ora 16.00 în Sala de Consiliu a Primăriei
oraşului Mioveni la deschiderea oficială a programelor de
Master. În prezent 95 de studenţi beneficiază de aceste pro-
grame. 
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Strângere de obiecte pentru 
înfiinţarea Muzeului Etnografic Vieroşi

Consiliul Local, Primăria şi Centrul Cultural
Mioveni vă solicită ajutorul în vederea strângerii
de obiecte vechi (obiecte folosite în gospodărie,
textile, sticlă, ceramică, etc.) - mărturii ale civi-
lizaţiei tradiţionale din spaţiul românesc ce vor

face parte din colecţia Muzeului Etnografic
Vieroşi. Muzeul va fi amenajat 
la Căminul Cultural din Făget.

Obiectele trebuie să fie însoţite de o descriere
precum şi de numele donatorului.

Marian BANU, noul delegat
sătesc pentru Clucereasa

Pe 23 septembrie a.c. a avut loc Adunarea
Sătească la Clucereasa, adunare la care cetăţenii
cu drept de vot şi-au exprimat opţiunea în ceea ce
priveşte alegerea unui nou delegat sătesc. Pentru
perioada 2012 - 2016, a fost ales să reprezinte
satul Clucereasa dl. Marian Banu, un tânăr de 36
de ani, cu o slujbă de analist servicii client la Trans-
porturi Dacia. Proaspătul delegat sătesc, licenţiat
în ştiinţele economice şi cu un master în manage-
mentul organizaţiilor publice, a fost ales cu un
număr de 43 de voturi, faţă de cei 2 contracandi-
daţi care au obţinut 23, respectiv 3 voturi.

Ca locuitor al satului Clucereasa, noul delegat
sătesc ştie exact care sunt problemele cu care se
confruntă locuitorii din această zonă. “Am identifi-
cat deja câteva probleme majore, pe care le-am şi
discutat cu autorităţile locale. În privinţa bisericii
şi cimitirului ştiu că sunt în plan a fi realizate şi că
s-a achiziţionat teren pentru a se realiza investiţia.
Sper ca în timp să găsim rezolvare şi pentru alte
probleme: iluminat public, gaze, un parc pentru
copii şi sper că activitatea mea să fie de folos în-
tregii comunităţi”, a declarat acesta. 

Săpături arheologice la
MÂNĂSTIREA VIEROŞI
Mânăstirea Vieroşi a intrat în

atenţia autorităţilor locale, fiind
deja inclusă într-un proiect de re-
punere în valoare, de revalorifi-
care a vechiului centru
monastic. O echipă de la muzeul
Judeţean Argeş realizează de
câteva săptămâni săpături arhe-
ologice în curtea mânăstirii, însă
acestea ar putea dura până la 3
ani. Până în momentul de faţă au
fost scoase la lumină fundaţiile
vechilor clădiri din secolul XVI,
un sistem de aducţiune a apei
precum şi diverse obiecte.

Lucrările sunt efectuate de
Consiliul Local Mioveni şi
Primăria oraşului, care au în plan
restaurarea întregului ansamblu
mânăstiresc, toate acestea însă
numai după finalizarea săpă-
turilor şi întocmirea proiectului
de restaurare.

Izvorul din apropierea Mânăstirii datează din aceeaşi
perioadă cu aceasta şi se crede de către localnici că
apa are proprietăţi de vindecare a bolilor.
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Starea lucrărilor de pe DN73
Oficialii dau asigurări că până la iarnă se va 

circula decent de la Dacia la Piteşti

UUrrmmeeaazzăă TTrraannssffăăggăărrăăşşaannuull,,
aappooii rreessttuull ddiinn DDNN 7733 ppâânnăă llaa
BBrraaşşoovv

Jean Paul Tucan, directorul re-
gionalei Bucureşti- cea care a orga-
nizat licitaţia- a precizat că până la
1 decembrie tronsonul pe care se
lucrează deja va fi dat în folosinţă.
În prezent este realizat în proporţie
de 80%, valoarea totală a investiţiei
fiind de 70 milioane lei, din care
5.5 milioane lei reprezentând lu-
crări suplimentare. Pe noua
pasarelă vor putea circula
camioanele pentru Dacia, dar şi
celelalte mijloace de transport. Cât
priveşte celelalte 2 tronsoane,
adică legătura dintre Piteşti şi
Mioveni şi cei 3 kilometri, Tucan a
menţionat că până la căderea
zăpezii va fi turnat cel puţin un
strat de asfalt.  Tronsonul 1 şi 7 km
a fost câştigat de Tel Drum SA, cel
dintre km 11 şi 13,7 de Gecor. "Pe
tronsoanele unde se lucrează, con-
structorul ne-a dat asigurări că vor
fi terminate lucrările până pe 1 de-
cembrie. Pe această pasarelă pot
circula şi celelalte autoturisme, nu
va fi exclusiv destinata traficului de
la Dacia.

Pe porţiunea 1-7 km, termenul
de finalizare este de 4 luni, la tron-
sonul 11-13,7 km termenul este de
3 luni. Până la căderea zăpezii va fi
cel puţin un strat de asfalt şi prelu-
area apei şi podeţele pe tronsonul
dintre Piteşti şi Mioveni. Dacă ne
ajută vremea, am putea avea toate
cele 3 straturi. Vom schimba şi
parapetul cu unul din beton, mod-
ern. 

Necesarul de fonduri a fost asig-
urat de guvern. Finanţarea este
asigurată, nu credem că există
acum probleme pentru finalizarea
lucrărilor. Vor fi 3 straturi de asfalt.
Şi accesul la porţi va fi asigurat.
Preşedintele Nicolescu şi subpre-

fectul au făcut toate demersurile,
s-au interesat în fiecare zi de
evoluţia proiectelor", a precizat
Tucan.  Şeful regionalei Bucureşti a
precizat că restul DN 73, până spre
Braşov, va intra în lucru la anul, tot
atunci când vor începe licitaţiile şi
pentru Transfăgărăşan, care a de-
venit o urgenţă majoră pentru re-
gională, dar şi drumul naţional
Curtea de Argeş - Câmpulung.

PPaassaarreellaa,, vviittaallăă ppeennttrruu DDaacciiaa
şşii MMiioovveennii

Preşedintele CJ Argeş Constan-
tin Nicolescu a precizat că princi-
palii beneficiari ai reabilitării DN 73

rămân oraşul Mioveni şi uzina
Dacia. Iar noua pasarelă se va
dovedi vitală pentru asigurarea
fluxului  "Insistenţa CJ şi a

Joi 11.10.2012, directorul general adjunct
CNADNR Radu Bănuţă şi directorul regionalei Bu-
cureşti, Jean Paul Tucan au efectuat o vizită de
lucru pe tronsoanele unde se lucrează la DN 73.
Pe pasarela cea nouă, de la Piscani, unde se face

noua legătură între uzina Dacia şi DN 73, au fost
întâmpinaţi de preşedintele CJ Argeş Constantin
Nicolescu, prefectul Cristian Soare, vicepreşedin-
tele CJ Ion Popa, subprefectul Gheorghe Marin şi
primarul Ion Georgescu. 
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primăriei Mioveni pentru a rezolva
problema transportului greu pentru
uzina Dacia a început după inun-
daţiile din 2005, când toate po-
durile de intrare în Mioveni au fost
afectate şi au restricţii de tonaj de
peste 4 tone sau 3,5 tone. Singura
soluţie de rezolvare era această
pasarelă. Peste 750 de camioane
intră şi ies zilnic de la Dacia cu
CKD-uri şi autoturisme. Pe lângă
problema transportului de la Dacia
se rezolvă şi cea a transportului
greu care de obicei trecea prin cen-
trul oraşului Mioveni, afectând
străzile şi imobilele. 

DDeesspprree cceeii 77 kkmm,, ddee llaa PPiitteeşşttii
ppâânnăă llaa iinnttrraarreeaa îînn MMiioovveennii 

S-a vorbit mult despre acest tron-
son, dar investiţia a început după
venirea lui Victor Ponta la Mioveni.
Cei de la Drumurile Naţionale au
meritul că au urgentat procedurile,
pentru că nu erau nici proiectaţi,
nici licitaţi. Acum s-a semnat şi
contractul pentru lucrări. Vor intra
şi cei 2 km de drum rămaşi de

asemenea pe dinafară, între kilo-
metri 11-13,7", a menţionat Con-
stantin Nicolescu.

CCoonndduucceerreeaa DDaacciiaa,, iinntteerreessaattăă
ddee DDNN 7733

Prefectul Cristian Soare a pre-
cizat că problema DN 73 a fost ridi-
cată şi la întâlnirea cu conducerea
Dacia de către directorul general
Jerome Olive, "M-am bucurat că i-
am putut da o veste bună, în sensul
că până la iarnă se va putea circula
în condiţii civilizate, iar după aceea
să se finalizeze restul lucrărilor".

LLuuccrrăărrii ccuu pprreemmiieerree 
Bogdan Stancu manager proiect

Straco, a precizat că proiectul a
avut câteva lucrări în premieră.
"Am avut probleme cu reţelele elec-
trice dar au fost rezolvate. Licitaţia
pentru semnalizare a fost pe 4 oc-
tombrie, acum s-a semnat contrac-
tul, deci în maximum 2 săptămâni
vor apărea şi marcajele şi para-
petul montat pe toţi cei 7 km. Am
avut parte şi de ceva spectaculos,

la podul de la km zero, acolo unde
este sensul giratoriu de pe DN 73,
unde am folosit în premieră în ţară
grinzi de 40 de metri netronsonate
montate pentru un şantier. Mai difi-
cil a fost şi podul care face legătura
cu Dacia, de aproape 500 metri cu
tot cu rampe: este şi în curbă, şi cu
schimbare de pantă. În maximum o
lună şi jumătate, putem da drumul
la circulaţie", a dat asigurări
reprezentantul constructorului.

“Principalii beneficiari ai reabilitării DN
73 sunt oraşul Mioveni şi uzina Dacia”

Constantin Nicolescu,
Preşedinte CJ Argeş
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EEcchhiippaa ddee mmaajjoorreettee aa ŞŞccoolliiii 
GG.. TTooppâârrcceeaannuu aa ffoosstt iinnvviittaattăă llaa 

SSiimmppoozziioonnuull NNaaţţiioonnaall 
““PPaarrtteenneerriiaatt îînn EEdduuccaaţţiiaa ppeennttrruu

MMeeddiiuull ÎÎnnccoonnjjuurrăăttoorr””

Data de 20 octombrie
2012 va fi un prilej de bu-
curie pentru toţi
“ecologiştii” din toată ţara,
întrucât la Bucureşti se va
desfăşura Seminarul
Naţional  „Parteneriat în
educaţia pentru mediul în-
conjurător”, manifestare la
care vor participa peste
500 de inspectori şcolari,
directori de şcoli, cadre di-
dactice şi reprezentanţi ai
societăţii civile precum şi
reprezentanţi ai minis-
terelor partenere, inspec-
toratelor şcolare, agenţiilor
de mediu, primăriilor, spon-
sori şi presă.

Centrul Carpato-Danu-
bian de Geoecologie, mem-

bru cu drepturi depline al
Fundaţiei Mondiale de Edu-
caţie a ales ca în acest an,
la seminar, echipa de ma-
jorete a Eco-Şcolii George
Topârceanu să prezinte un
moment artistic, situaţie
destul de rar întâlnită în
cadrul acestui eveniment.

Şcoala George
Topârceanu a fost premiată
în anul 2007 cu distincţia
STEAGUL VERDE şi, im-
plicit, titlul de "Eco-
Şcoală".

Steagul verde este acor-
dat şcolilor sau grădiniţelor
care implementează cu
succes programul şi reprez-
intă un certifcat al perfor-
manţelor de mediu.

ANUNŢ IMPORTANT!!!
SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL reaminteşte proprietarilor din
asociaţiile de locatari că sunt obligaţi să ia
măsurile prevăzute de art. 3 din Legea
nr.230/2007 pentru constituirea în asociaţii
de proprietari.  În situaţia în care nu aţi final-
izat demersurile pentru transformarea în aso-
ciaţie de proprietari şi obţinerea
personalităţii juridice, sau nu aţi încheiat
contracte individuale pentru apă-canal şi
gunoi, începând cu data de 1 ianuarie 2013
nu se vor mai furniza aceste servicii către
asociaţiile de locatari deoarece contractele
încheiate vor deveni nule ca urmare a neîn-
deplinirii condiţiilor legale.

HHaaii llaa FFooccuu lluuii SSuummeeddrruu!!

ÎÎnn ffiieeccaarree aann,, îînn aajjuunn ddee
SSffâânnttuull DDuummiittrruu,, llooccaall--
nniicciiii ddiinn zzoonnaa nnooaassttrrăă
aapprriinndd ffooccuull ccaa ssăă aalluunnggee
ssppiirriitteellee rreellee şşii ssăă vvaaddăă
ccuumm vvaa ffii iiaarrnnaa ccee vviinnee.. 

Nu există an în care, în
seara de 25 octombrie,
înainte cu o zi de Sfântul
Dumitru, localnicii să nu se
strângă la „focul lui Sume-
dru". Sărbătoarea
marchează încheierea un
an agricol şi pastoral şi
anunţă sosirea iernii.

În trecut, după ce toată
recolta era fost strânsă şi
pusă la adăpost, se
curăţau grădinile de uscă-
turile rămase. Rugii de la
cartofi, crengile, frunzele şi

paiele uscate erau strânse
în căpiţe mari pentru a fi
arse într-un mare foc, pe
care copiii îl făceau în
seara de 25 octombrie.

Tradiţia s-a păstrat până
în zilele noastre, astfel că,
an de an, Primăria Mioveni
şi Consiliul Local orga-
nizează astfel de focuri la
şcolile din oraş, unde îm-
part şi covrigi. Anul acesta,
pe 25 octombrie începând
cu ora 18.00 se vor aprinde
focuri la: Şcoala Liviu Re-
breanu, Şcoala George
Topârceanu, Şcoala Marin
Sorescu, Şcoala Racoviţa
de Sus, Şcoala Colibaşi,
Şcoala Făget, Şcoala
Clucereasa  şi la Liceul
Teoretic Iulia Zamfirescu. 


