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Lucrările la Podul peste Râul
Argeşel sunt în plină desfăşurare

De la începutul lunii martie
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Atenţie părinţi!
Au început înscrierile la 
grădiniţele din Mioveni
TIC - PITIC �� CAMPIONII �� FLORILE SOARELUIpag.3pag.3

Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni va înfiinţa un

CONVOCARE
În conformitate cu dispoziţiile art. 39, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, re-
publicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Mioveni,
în şedinţă publică, ordinară, în data de joi, 28.03.2013, ora 1700, în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Aflaţi ordinea de zi în pag. 4.
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Festivalul
Primăverii

Sâmbătă, 30 martie
2013, ora 10.00, în sala
de spectacole a Casei de
Cultură a Sindicatelor
Dacia, are loc ediţia a VI-
a a Festivalului
Primăverii, concurs între
elevii şcolilor din judeţ.
Se aşteaptă participarea a
peste 300 de elevi ce se
vor întrece pe 6 secţiuni. 

Festivalul - concurs,
devenit deja tradiţie la
Mioveni, este organizat
de Şcoala gimazială
“Liviu Rebreanu”, In-
spectoratul Judeţean
Argeş având drept
parteneri Consiliul Local,
Primăria şi Centrul Cul-
tural Mioveni. 

Centru de supraveghere
a micuţilor după orele
de şcoală, la Mioveni

PROGRAMUL DE LUCRU AL 
PRIMĂRIEI ORAŞULUI MIOVENI

ÎN ACEST WEEKEND
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor în ved-

erea evitării aglomeraţiei la Biroul de Impozite şi
Taxe, edilii urbei au hotărât ca ghişeele să fie de-
schise publicului şi sâmbătă,  30 martie, între orele
08.00 – 13.00 şi duminică, 31 martie, între orele
08.00 – 13.00. 

Această măsură a fost luată pentru a le oferi
contribuabililor ocazia să îşi plătească impozitele şi
taxele aferente anului 2013 până la 31 martie şi să
profite astfel de bonificaţia de 10 % pentru per-
soanele fizice şi 5% pentru cele juridice.

Fiţi alături de noi în campania umanitară:
“Venim în casa ta de Paşte”

Consiliul Local Mioveni, Primăria şi Centrul Cultural, în
parteneriat cu şcolile şi liceele din oraş, organizează o nouă campanie
umanitară sub genericul: “Venim în casa ta de Paşte!”. Acţiunea are
drept scop sprijinirea mai multor familii defavorizate din oraş şi se va
derula în perioada 1 – 26 aprilie 2013. Ajutoarele colectate de la popu-

laţie vor fi distribuite nevoiaşilor în pragul sărbătorii Pascale. 

Vrei să ajuţi şi tu?
Vino la Centrul Cultural Mioveni, în strada Tudor Muşatescu, bl.
V2B, parter (lângă Poliţia Locală), de Luni – Vineri, între orele

08.00 – 16.00 şi donează haine şi jucării noi, alimente greu perisabile,
sau ce consideri tu ca le-ar putea fi de folos celor mai nevoiaşi. 



MIOVENII INVESITII - 2

Lucrările la Podul peste Râul
Argeşel sunt în plină desfăşurare

De la începutul lunii martie

Având în vedere imple-
mentarea proiectului cu fi-
nanţare europeană
„Modernizarea podului peste
Râul Argeşel prin crearea a
două benzi suplimentare de
acces în oraşul Mioveni” în-
cepând cu data de 05.03.2013
a fost întreruptă circulaţia pe
strada I.C. Brătianu pentru o
perioadă de cel mult 6 luni de
zile. Se va permite circulaţia
doar de la sensul giratoriu
până la supermarketul KAU-
FLAND şi de la Bemo până la
SC PIROUX, în zona dintre
Kaufland şi Piroux neper-
miţându-se accesul (peste râul
Argeşel).

Se vor utiliza variantele: varianta autostrada nouă de la SC Automobile Dacia la DN 73 (Piteşti-
Câmpulung); varianta Mioveni - Racoviţa – Clucereasa; varianta Mioveni - Colibaşi – Ciumeşti.
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Sistemul after-school, căci aşa
este denumit, este din ce în ce
mai cunoscut şi la noi, fiind un
ajutor de nădejde pentru părinţii
ocupaţi cu serviciul până seara.
Centrul de supraveghere din
Mioveni va oferi drept servicii
principale: 
�� preluarea copiilor după
orele de curs de către un cadru
didactic şi deplasarea acestora
cu un mijloc de transport de la
şcoală la Centru;
�� servirea mesei de prânz;
�� somn timp de o oră;
�� activităţi intelectuale – 2 ore;
�� gustare;
�� activităţi recreative – 2 ore;
Servicii opţionale:
�� transportul copiilor la domi-
ciliu (opţional);
�� înot;
�� limbi străine;
Centrul dispune de 
personal calificat pentru 
astfel de activităţi

Centrul dispune de personal
calificat, şi de o capacitate limi-
tată (36 – 40 de locuri). 

Cei interesaţi pentru în-
scrieri, se pot înscrie până la
15.05.2013. Relaţii supli-
mentare la telefon:
0248.262.535, L – V: 0800 –
16.00, persoană de contact: Ră-
ducu Marilena.

Dacă are succes, Centrul
ar putea funcţiona şi pe
perioada vacanţei de vară

Dacă Centrul va avea impactul
dorit în privinţa solicitărilor,
acesta ar putea funcţiona şi pe pe-

rioada vacanţei de vară în baza
unui program ce va fi stabilit de
comun acord cu beneficiarii.

Fundaţia Consorţiul pentru
Dezvoltare Locală Mioveni este
preocupată de dezvoltarea unei
atitudini responsabile şi angajante
în cadrul comunităţii locale şi re-
zolvarea problemelor acesteia.

În urma unei analize de nevoi,
s-a constatat că multe familii
tinere din oraş simt lipsa unei in-
stituţii care să supravegheze
copiii după orele de şcoală, şi în
mod deosebit cei de la clasele 0 –
a IV-a.
Copiii vor beneficia de 
transport de la şcoală la
Centru şi de o masă caldă

Dacă pentru cei de vârstă
preşcolară problema este rezol-
vată urmare a existenţei unui
număr suficient de creşe, pentru
micii şcolari care au nevoie de

supraveghere şi îndrumare după
orele de şcoală, cand părinţii sunt
la serviciu, nu s-a gasit re-
zolvare.

Pentru a veni în sprijinul aces-
tor familii, Consiliul Director al
Fundaţiei, în colaborare cu Pri-
marul şi Consiliul Local, a luat
hotărarea de a înfiinţa un centru
de supraveghere, în care copiii,
după terminarea programului de
şcoală vor fi preluaţi de un mijloc
de transport şi adusi în Centru,
unde vor beneficia de o masă
caldă şi asistenţă calificată.

Cadrele didactice împreună cu
conducerea Fundaţiei, vor ame-
naja sălile de clasă într-un mod
plăcut, în aşa fel încât curăţenia
şi decorul să constituie un mediu
prielnic pentru dezvoltarea
simţului estetic al copiilor şi să le
dezvolte gustul pentru frumos.

Copiii vor executa lucrări care

să le dezvolte capacitatea cre-
atoare, respectiv modelaj în plas-
tilină şi decupări în carton,
dezvoltând gustul pentru frumos
prin grija pentru forma lor, dar
îşi vor efectua şi temele pentru
ziua ce urmează.

Săli de clasă vis-a-vis 
de Parcul Tineretului

În ansamblul influenţelor ed-
ucative, o mare importanţă va fi
acordată educaţiei fizice, dar şi
culturii fizice, ambele con-
tribuind la fortificarea organis-
mului, gustul pentru mişcari bine
executate, formând îndemanare
şi siguranţă în mişcări.

“Faptul că sălile de clasă se
află vis-a-vis de Parcul Tineretu-
lui, ne permite să scoatem copiii
cu regularitate în mijlocul na-
turii, ca mijloc de divertisment
sau de odihna activă, sub îndru-
marea cadrelor didactice. Dorim

ca între şcoală, familie şi Centru
să existe unitate de acţiune,
aceasta fiind de fapt o cerinţă de
bază pentru buna educare a copi-
ilor” a preecizat Stanciu Ion, Di-
rector FCDL Mioveni.

Cadrele didactice din Centru
şi conducerea Fundaţiei vor ţine
permanent legatura cu părinţii şi
le va cere să sprijine activitatea
educativă, să trezească în copil
dragostea de a fi şcolar, de a în-
văţa, de a afla lucruri noi, de a
respecta cadrele didactice, de a
vorbi frumos şi de a se comporta
cuviincios cu colegii. Copilul tre-
buie să ştie sa se îmbrace şi să se
dezbrace, să-şi pună cărţile în or-
dine, să se spele pe mâini dacă s-
a murdărit, să mănânce frumos,
etc. 

Centru de supraveghere a micuţilor
după orele de şcoală, la Mioveni

Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni va înfiinţa un

Fundaţia ,,Consorţiul pentru Dezvoltare Locală'' Mioveni (FDCL) în parteneriat cu Primăria Mioveni şi Con-
siliul Local Mioveni, vin în sprijinul familiilor care nu pot avea grijă de copii după orele de şcoală prin în-
fiinţarea unui centru de supraveghere după modelul centrelor after-school.

CENTRUL VA
AVEA UN 

PROGRAM BINE
STABILIT PENTRU
COPIII ÎNSCRIŞI
Programul se desfăşoară de

la ora 1200 la ora 1800, astfel: 
- după terminarea orelor de
şcoală copiii vin în Centru;
- se alocă o oră şi jumătate
pentru servirea mesei şi ac-
tivităţi recreative în aer
liber;
- clasa 0 şi clasa I – obligato-
riu o oră de somn, 2 ore de
pregătit teme;
- clasele a II-a şi a IV-a
pregătesc teme 3 ore, pauză
între ore 15 minute;
- gustare;
- activităţi recreative o oră şi
jumătate.

Atenţie părinţi!

Au început înscrierile la
grădiniţele din Mioveni
Grădiniţa “FLORILE SOARELUI”, cu sediul în str.
Logofăt Stanciu Mihoveanu – nr. 11 (zona A-uri) şi
Grădiniţa “CAMPIONII”, cu sediul în strada
Părăşti, (zona P-uri), anunţă începerea înscrierilor
copiilor pentru anul şcolar 2013 – 2014, începând cu
data de 20.03.2013. Cererile se primesc de luni până
vineri, orele 1200 – 1300, la sediul grădiniţelor.
Grădiniţa “TIC - PITIC” din zona Pieţei Dacia
primeşte în perioada 15.04 - 30.04 cererile pentru
reînscriere a preşcolarilor în anul şcolar 2013 - 2014,
iar în perioada 13.05 - 31.05 aprilie cele de înscriere.
Acte necesare pentru înscriere/reînscriere:
a) cerere tip pentru înscriere/reînscriere;
b) fişa de înscriere/reînscriere (tip);
c) contract de prestări servicii (tip);
d) copie certificat de naştere al copilului;
e) copie cărţi de identitate ale părinţilor;
f) adeverinţe de la locul de muncă al ambilor părinţi;
g) dosar de plastic.

Dosarele pentru reînscrieri se depun
la educatoarea grupei, iar cele pentru
înscriere la Directorul unităţii. Ana-
lizele pentru dosarul medical se aduc
în luna septembrie 2013.!!

Joi, 21.03.2013 a avut loc
primul meci amical, din cadrul
turneului de trei zile, între se-
lecţionatele de handbal feminin
de tineret ale României şi
Norvegiei. Meciul s-a disputat la
sala Universităţii din Piteşti de
pe Gheorghe Doja. Vineri, 22
martie partida s-a disputat la
Sala Sporturilor din Trivale, iar
sâmbătă la Topoloveni. Toate
jocurile au fost transmise în di-
rect de Absolut TV.

Autorităţile locale de la Mioveni
au fost gazdele selecţionatei
norvegiene vineri, când handbalis-
tele au efectuat un antrenament în
sala de sport de la Şcoala gim-
nazială “Liviu Rebreanu”
Ambele echipe sînt calificate la
turneul final al Campionatului
Mondial de anul viitor, precum şi
la turneul final al Campio na tului
European din Danemarca, în pe -
rioada 1- 8 august 2013. Ac  ţiunea
este organizată de Fe  de raţia
Română de Handbal, în co labo-
rare cu Consiliul Jude ţean Argeş.

Două victorii şi un eşec

Selecţionatele de handbal feminin de tineret ale
României şi Norvegiei au disputat 3 meciuri în Argeş

Rezultatele celor trei meciuri:
ROMÂNIA - NORVEGIA:
35 - 30 (18 - 11 la pauză)
28 - 23 (14 - 14 la pauză)
22 - 29 (10 - 13 la pauză)
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CONTACT: 
Mioveni, str. Tudor Muşatescu, bl. V2B, 

parter în incinta
CENTRULUI CULTURAL MIOVENI 

tel/fax: 0348.445.856
www.primariamioveni.ro

Redactor coordonator:
IULIANA NEDELCU

Redactor:
FLORINA OPREA

Membrii fondatori:

Vasile COSTESCU Ion Horia GLINIASTEI

În vederea realizării igi-
enizării terenurilor prin
ardere, cetăţenii au obli-
gaţia de a solicita şi obţine
de la autorităţile competente,
următoarele documente:

� Accept de la Agenţia
pentru Protecţia Mediului
Piteşti;

�� Permis de lucru cu
focul de la ISU Mioveni.

Obţinerea permisului de
lucru se face după ce propri-
etarul terenului a primit ac-
ceptul de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Piteşti, în
baza următoarelor acte:

 Act doveditor de la Di-
recţia Fitosanitară privind
prezenţa bolilor sau dăună-
torilor de pe terenurile ce
fac obiectul solicitării;

 Notificare către ISUJ
(din care să reiasă
asumarea conformării cu

prevederilor în domeniul ale
Ordinul Ministrului Admin-
istraţiei şi Internelor nr.
163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de
apărare împotriva incendi-
ilor).

Emiterea permisului de
lucru cu focul se face prin
grija primarului de către
şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă
Mioveni  sau persoana de-
semnată în acest sens.

La terminarea lucrului,
permisul de lucru cu foc se
predă de către executant
emitentului.

Conform din OUG nr.
195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată prin
Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările
ulterioare, protecţia mediu-
lui constituie o obligaţie a tu-

turor persoanelor fizice şi
juridice, în care scop: nu ard
miriştile, stuful, tufărişurile
sau vegetaţia ierboasă fără
acceptul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediu-
lui şi fără informarea în
prealabil a serviciilor pub-
lice comunitare pentru situ-
aţii de urgenţă.

!Constituie contra-
venţie şi se
sancţionează cu

amendă de 3.000 lei la
6.000 lei pentru per-
soanele fizice şi de la
25.000 lei la 50.000 lei
pentru persoanele ju-
ridice, încălcarea
prevederilor legale con-
form OUG nr. 195/2005
privind protecţia mediu-
lui cu modificările şi
completările ulterioare.

ANUNŢ referitor la: 
arderea miriştilor, a vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale

Fostul sediu al FPCC preluat de SC Servicii Edilitare

Noua locaţie unde vafi amenajat adăpos-tul pentru câini(în cart. Racoviţa)

SC S Ed.C Mioveni SRL
va înfiinţa în cartierul
Racoviţa un nou adăpost
pentru câinii fără stăpân

CONVOCARE
În conformitate cu dispoziţiile

art. 39, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare,
se convoacă Consiliul Local al
Oraşului Mioveni, în şedinţă 

publică, ordinară, în data de joi,
28.03.2013, ora 1700, în sala de

şedinţe a Consiliului Local, cu ur-
mătoarea ordine de zi:

1. Procesul-verbal al şedinţei publice,
ordinare a Consiliului Local al oraşu-
lui Mioveni, din data de 21.02.2013.
2. Raport şi proiect de hotărâre cu
privire la asocierea oraşului Mioveni
cu localităţi cu utilităţi nucleare, în
vederea constituirii Asociaţiei Local-
ităţilor cu Utilităţi Nucleare –
A.L.U.N.
3. Raport şi proiect de hotărâre cu
privire la instituirea restricţiilor de
acces în oraşul Mioveni, pentru au-
tovehiculele cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7,5t, destinate
transportului de mărfuri.
4. Raport şi proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de
vânzare a locuinţelor din fondul locativ
de stat către chiriaşi, persoane fizice.
5. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni privind
aprobarea Regulamentului pentru efec-
tuarea transportului  public local de
persoane prin curse regulate speciale.
6. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni cu
privire la întocmirea unui studiu de
prefezabilitate pentru realizarea unui
parc industrial-tehnologic în oraşul
Mioveni, judeţul Argeş.
7. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni cu
privire la completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.
47/1999 cu imobilul „teren-parc foto-
voltaic”  în suprafaţă de 42.210 mp.
8. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni cu
privire la aprobarea contului de exe-
cuţie al Oraşului Mioveni pe trimestrul
IV al anului 2012.
9. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni cu
privire la acceptarea donaţiei făcute de
Comisia Naţională pentru Controlul
Activităţilor Nucleare oraşului
Mioveni, având ca obiect autovehicu-
lul marca Daewo, tipul Damas.
10. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni privind
aprobarea organigramei aparatului de
specialitate al primarului oraşului
Mioveni, pentru anul 2013.
11. Raport şi proiect de hotârâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni cu
privire la desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în Consiliile de Ad-
ministraţie ale unităţilor de învăţământ
de pe raza unităţii administrativ-terito-
riale – Oraş Mioveni.
12. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat
de Primarul oraşului Mioveni cu
privire la aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru anul 2013, a
listei de investiţii şi a anexelor la
buget.
13. Alte probleme.

FPCC a fost preluată
de SC S.Ed.C Mioveni

În luna octombrie anului
trecut, FPCC (Fundaţia pen-
tru Protecţia Câinilor Comu-
nitari), asociaţie ce activa la
nivel naţional, a rămas fără
fonduri aşa că a fost preluată

de către SC S.Ed.C.
Mioveni SRL. Sediul FPCC,
amplasat în apropierea fostei
rampe de gunoi din cartierul
Racoviţa a fost preluat cu tot
cu personal. Ciucă Oana, re-
sponsabil la fosta Fundaţie
este acum doctor la serviciul
de ecarisaj: 

„Principala problemă
este lipsa conştientizării
populaţiei cu privire la im-
portanţa sterilizării ani-
malelor, mai ales cele de pe
proprietatea privată, ani-
malele din curte. Tot timpul
apar animale noi, care, cel
mai probabil, provin din

zonele rurale limitrofe.
Odată intraţi în adăpost, se
urmează nişte paşi clari:
sortarea animalelor, deter-
minarea urgenţelor pentru
sterilizare şi eutanasiera
celor bolnavi (ca ultimă mă-
sură), atunci când este
cazul”.

În momentul de faţă, la
fostul sediul al Fundaţiei
se fac sterilizări contra-

cost, preţul fiind unul mult mai
mic decât la un cabinet partic-
ular, 60 lei.

Odată cu deschiderea celui
de-al doilea adăpost, condu-
cerea S.Ed.C Mioveni (având
deja un serviciu de ecarisaj şi
un adăpost în zona staţiei de
epurare a oraşului), speră într-
o rezolvare cât mai grabnică a
acestei probleme stringente a
comunităţii.

În momentul de faţă se lu-
crează la împrejmuirea terenu-
lui, ce însumează circa 485
mp. Gardul de împrejmuire al
adăpostului va fi unul rezistent,
din grilaj metalic, cu fundaţie
şi temelie de 1 m. Noul adăpost
va fi dotat şi amenajat cu o sală
de consultaţii şi una de ope-
raţii, cuşti rezistente şi spaţiu
mai mult pentru animale.

„În momentul de faţă,
fără o legislaţie în
domeniu, nu putem

face mare lucru. Aş vrea însă
să precizez că hrana ani-
malelor este asigurată de SC
Automobile Dacia, astfel cos-
turile de întreţinere ale adă-
posturilor sunt reduse
substanţial. Am preluat cen-
trul de la FPCC într-o stare
destul de proastă încă din oc-
tombrie 2012, când ei au
rămas fără fonduri. În două
luni vrem să terminăm de
amenajat noua locaţie şi să
continuăm procedura de ste-
rilizare, pentru că până în mo-
mentul de faţă, în absenţa
unei legislaţii clare, este
soluţia optimă. Administraţiile
publice locale nu au soluţii
legale pentru rezolvarea pro-
blemei câinilor fără stăpân.
Sperăm ca legea să fie pro-
mulgată cât mai repede” a de-
clarat Directorul S.Ed.C
Mioveni, Nicolae Tudose.

CATEGORIILE DE 
PERSOANE SCUTITE DE
LA TAXA PENTRU
GUNOIUL MENAJER

Deşi taxa de gunoi a
crescut considerabil
ajungând până la 7,5 lei de
membru de familie, Consil-
iul Local Mioveni a găsit o
soluţie de a ajuta categoriile
de locuitori defavotizate. 

Taxa specială de
colectare, transport şi de-
pozitare a gunoiului mena-
jer nu se aplică
următoarelor categorii de
persoane: veteranii de
război şi văduvele acestora,
luptătorii pentru victoria
Revoluţiei din decembrie
1989, urmaşii de eroi mar-
tiri, persoanele beneficiare
de ajutor social, persoanele
cu handicap grav, per-

soanele cu handicap accen-
tuat şi persoanele invalide
gradul 1. 

De la începutul lunii feb-
ruarie, Biroul de Impozite
şi Taxe Locale din Mioveni
funcţionează în incinta
Primăriei la parter, şi este
deschis pentru toţi con-
tribuabilii în vederea
achitării datoriilor către
bugetul local. Persoanele
fizice  care îşi vor plăti tax-
ele în primele 3 luni ale an-
ului, vor beneficia de
bonificaţie de 10%, iar per-
soanele juridice de 5% la
plata impozitului pe clădiri,
terenuri şi mijloace de
transport.

BIBLIOTECA
ORĂŞENEASCĂ
DIN MIOVENI
este deschisă publicului luni
şi miercuri între orele 1200-
1900 şi marţi, joi şi vineri de
la ora 800 până la ora 1500.
Pentru pensionarii intere-
saţi să afle tainele internetu-
lui, biblioteca orăşenească
organizează cursuri de in-
iţiere în utilizarea calcula-
torului. 


