
SE LUCREAZĂ LA
RESTILIZAREA PLATOULUI
DIN CENTRUL CIVIC

În această perioadă sunt
în plină desfăşurare lu-
crările de restilizare şi
modernizare a platoului
din centrul civic.

Sfintele sărbători de Paşte să vă aducă linişte
şi pace, sănătate, bucurii şi fericire. Să aveţi
puterea să fiţi mereu mai buni, mai plini de
dragoste, iar lumina sfântă să coboare în
casă şi în sufletul nostru. Hristos a înviat!

Primarul oraşului Mioveni,
Ion GEORGESCU

Lumina Sfintei Învieri să ne reamintească să
fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima

mai caldă şi sufletul mai deschis.
Sfintele Sarbatori de Paşte să vă aducă tot
ceea ce vă doriţi, multa fericire, sănătate şi

numai bucurii. Hristos a înviat!

Membrii Consiliului Local Mioveni

Lumina Sfântă de Paşte să vă călăuzească în
viaţă, să vă dea sănătate şi fericire, putere
de muncă pentru a vă împlini visele, linişte
în suflet, căldură în inimi şi să aveţi parte

numai de bine. Paşte fericit!

Viceprimarul oraşului Mioveni,
Aurel COSTACHE
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de la Peco Lucky Oil, până la bl. H1 (cart. Racoviţa)

CS Dacia
Mioveni 2012
organizează
În data de 2 MAI

2013, începând cu orele
17:00 se desfăşoară
Concursul Local de
Nataţie în incinta Bazin-
ului de înot pentru copii
şi de Agrement Mioveni.
La concurs  vor participa
copii între 5-14 ani care
au desfăşurat cursurile
de iniţiere organizate,
numărul total al partici-

panţilor fiind de peste
240 de sportivi. 

Concursul este orga-
nizat de către Clubul
Sportiv Dacia Mioveni
2012 în colaborare cu
Primăria Oraşului
Mioveni. 

Concurenţii se vor
bucura de diplome şi
premii oferite de C.S.
DACIA MIOVENI 2012.
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1400 de
cărţi
oferite
elevilor din
Mioveni
De la înfiinţarea Cen-
trului Cultural
Mioveni, în anul 2007,
Ziua Internaţională a
Cărţii a fost marcată an
de an prin diverse ac-
tivităţi cu elevii. Anul
acesta, autorităţile lo-
cale din Mioveni, au
avut un partener im-
portant: AUTOMO-
BILE DACIA. Împreună
au oferit elevilor din
Mioveni 1400 de cărţi.
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GGUUIITTAARR CCLLUUBB MMIIOOVVEENNII 
ORGANIZEAZĂ PRESELECŢIE PENTRU SOLIŞTI VOCALI -

MUZICĂ UŞOARĂ (FETE/BĂIEŢI ÎNTRE 12 - 18 ANI)
ÎN DATA DE 16 MAI 2013, ORA 17.00 

LA CENTRUL CULTURAL MIOVENI. VĂ AŞTEPTĂM!

Începând cu 1.06.2013



Începând cu 1.06.2013

ESTE INTERZISĂ CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR CU
TONAJUL MAI MARE DE 7,5 PE B-DUL DACIA, DE LA

PECO LUCKY OIL, PÂNĂ LA H1 
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Pentru autovehiculele cu masa
maximă autorizată peste 7,5 t,
dar fără a depăşi 16 t (pentru
transport marfă perisabilă, lipsa
accesului pentru aprovizionare
marfă) se pot elibera Permise de
acces pe B-dul Dacia.

Taxele stabilite pentru elibe-
rarea Permisului de acces se în-
casează prin Biroul Impozite şi
Taxe din cadrul Primăriei oraşu-
lui Mioveni, astfel: 
- 1000 lei/an calendaristic/au-
tovehicul; 
- 500 lei/6 luni / autovehicul; 
- 100 lei/lună/autovehicul; 
- 20 lei/zi/autovehicul.

Permisul se eliberează pentru
fiecare autovehicul în parte, în
baza următoarelor documente: 

a) cerere scrisă; 
b) copie de pe actul de identi-

tate al proprietarului sau certifi-
catul de înregistrare al societăţii

comerciale; 
c) copie de pe certificatul de

înmatriculare al autovehiculului; 
d) dovada achitării taxei.
Restricţiile corespunzătoare pe

sectoarele de drum menţionate,
vor fi instituite cu avizul Poliţiei,
prin compartimentul de transport
din cadrul Primăriei. Permisele
de acces sunt eliberate de Biroul
Transporturi, din cadrul
Primăriei Mioveni şi se păstrează
numai în original la bordul au-

tovehiculului. 
HCL 30/28.03.2013, mai prevede:

Este permisă traversarea b-
dului Dacia de la Est la Vest şi
invers prin intersecţiile ce taie b-
dul Dacia: str. Col. D.
Giurescu, str. 7 septembrie
1485, str. Hanu Roşu şi str.
Dealul Viilor (bl. H1, M1).

Este interzisă traversarea b-
dului Dacia prin intersecţiile:
sens giratoriu Casa de Cultură a
Sindicatelor; str. Cărăneşti

(staţie maxi-taxi bl. M4) – str.
Mioriţei (Liceul Iulia Zam-
firescu).

Sunt exceptate de la aplicarea
prevederilor prezentei hotărâri,
vehiculele ce aparţin Ministerului
Apărării Naţionale, Serviciilor
Ambulanţă, Poliţie, Pompierilor,
Jandarmerie, Protecţie Civilă,
Ministerului Justiţiei, autove-
hiculele de intervenţie şi transport
special ce aparţin Distrigaz,
CEZ, FCN, ICN, societăţilor ce

aparţin Consiliului Local
Mioveni, precum şi locuitorii
oraşului care locuiesc la b-dul
Dacia şi nu au altă cale de acces
pentru transportul ocazional de
bunuri.
Amenzi între 500 şi 1000 lei

Constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă, de la
500 lei – 1000 lei, următoarele
fapte: accesul autovehiculelor
între 7,5 t şi 16 t inclusiv, pe b-
dul Dacia, fără a deţine Permisul
de acces, precum şi staţionarea
autovehiculelor între 7,5 t şi 16 t
inclusiv, pe b-dul Dacia, în ve-
derea încărcării/descărcării măr-
fii, fără a deţine Permisul de
acces. Constatarea contravenţi-
ilor şi aplicarea sancţiunilor se
face de către agenţii Serviciului
Poliţia Locală Mioveni, precum
şi de către ofiţerii şi agenţii din
cadrul Poliţiei oraşului Mioveni.

Consiliul Local Mioveni a hotărât în şedinţa publică ordinară
din 28.03.2013, interzicerea circulaţiei, în ambele sensuri, a au-
tovehiculelor care depăşesc masa maximă autorizată de 7,5 t pe
b-dul Dacia, de la PECO Lucky Oil, până la bl. H1, cu excepţia
transportului de călători (maxi-taxi curse ocazionale). 

Măsura va intra în vigoare începând cu data de 01.06.2013.

Circulaţia autovehiculelor care depăşesc masa maximă autorizată
de 7,5 t se deviază pe traseul: str. 1 Decembrie 1918 – str. 7 sep-
tembrie 1485 – SC Omsan Logistică SRL; str. 1 Decembrie 1918 –
str. Ion Pillat-  str. 1 Mai – str. Log Stanciu Mihoveanu – str.
Dealul Viilor – B-dul Dacia bl. H1; B-dul Dacia – Str. Părăşti – Str.
I.C. Brătianu.

cu excepţia transportului de călători (maxi-taxi curse ocazionale)

EExxppaannssiiuunneeaa tteerriittoorriiaallăă aa oorraaşşuulluuii MMiioovveennii
Oraşul, locul în care trăim

ca indivizi, ca societate,
locul în care existăm, în

care ne deplasăm, lucrăm, ne
distrăm, prezent în toate
etapele vieţii noastre repre-
zintă peisajul cotidian, peisajul
construit, dar şi peisajul cul-
tural. Noţiunea de loc, spaţiu,
cadru de viaţă, formă, definesc
cadrul peisagistic al vieţii ur-
bane şi constituie tot atâtea el-
emente care interacţionează şi
caută realizarea unui echilibru
continuu al fortelor care
acţionează pentru a defini
peisajul şi peisajele în care
evoluam ca actori ai oraşului.  

Oraşul se defineşte astfel prin trei e-
lemente importante: spaţiul urban, teri-
toriu urban şi peisaj urban, care dau
identitate, prestigiu şi atractivitate, şi în
ultima instanţă nivelul, calitatea vieţii şi
calitatea urbanităţii sale. Anii '90 au adus
şi în oraşul Mioveni, ca şi în întreaga
Românie, schimbarea de paradigmă în
ceea ce priveşte ideea de locuire şi a de-
terminat un fenomen de reevaluare a
spaţiului de locuit. 

Pentru o mare parte din populaţia
oraşului, locuinţele nu mai reprezintă în
mod evident acea succesiune de celule in-
dividuale organizate pe verticală ci o re-
grupare materială dar şi simbolică pe
orizontală. Fuga de oraş a coincis de la
începutul perioadei amintite cu nevoia
radicală de schimbare a stilului de a
locui. 

Alegerea suprafeţelor mari de teren
implică mărirea suprafeţei de habitare in-
dividuală şi automat o altă raportare la
parametrii zonei cu funcţionalităţile sale
publice. Dezavantajele noilor grupări în
teritorii private sunt generate şi de ex-

cluderea şi indiferenţa faţã de spaţiul ex-
terior, de utilitate publică. Ele formează
comunităţi închise, întoarse către propria
interioritate, care anulează orice raport
posibil cu exteriorul, deşi tind să-l
folosească: anularea raportului cu strada,
privită doar ca o cale de acces, dificilă în
realitate tocmai datorită acestei neglijări
(prin dimensiuni reduse şi lipsa trotu-
arelor care o fac impracticabilă); inexis-
tenţa unor facilităţi edilitare (lipsa
reţelelor de alimentare cu apă şi
canalizare şi în anumite cazuri şi lipsa
reţelei de alimentare cu gaze). 

Un teren fără utilităţi, într-o zonă
mărginaşă, fără infrastructură, va avea
un preţ scăzut, dar aceste lipsuri repre-
zintă viitoare investiţii (cheltuieli), pe
care fiecare persoană care îşi doreşte
"casa visurilor" trebuie să le ia în calcul.
De asemenea, trebuie ştiut că adminis-
trarea drumurilor de utilitate privată se
face de către deţinătorii acestora, iar ex-
tinderea reţelelor de utilităţi pe drumurile
private este obligaţia proprietarilor de
terenuri. De aceea, atunci când doriţi să
achiziţionaţi un teren pentru construirea
unei locuinţe trebuie să ştiţi următoarele: 

1. Terenul pe care urmaţi să-l
cumpăraţi este situat în intravilanul
oraşului Mioveni?

2. Aveţi grijă ca terenul să nu fie sub-
traversat de conducte şi reţele de utilităţi
(energie electrică, apă, canal, gaze nat-
urale), care ar duce la imposibilitatea
construirii vreunui imobil; 

3. Atenţie! Pe teren intervin restricţii
sau interdicţii de construire (regim de
înălţime, P.O.T., C.U.T, retrageri); 

4.Verificaţi dacă în pachetul de doc-
umente necesare autentificării contractu-
lui de vânzare-cumpãrare există ataşat şi
Certificatul de urbanism, certificat ce vă
informează despre regimul juridic, eco-
nomic şi tehnic al terenurilor şi con-
strucţiilor existente la data solicitării şi
stabileşte cerinţele urbanistice care
urmează să fie îndeplinite în funcţie de
specificul amplasamentului; 

5. Asiguraţi-vă de existenţa unui
drum de acces şi deschiderea lotului de
pământ pe care îl veţi cumpăra (pentru
clădiri izolate, lăţimea nu va fi mai mică
de 12 m şi nu mai mare de 20 m, locuinţe
înşiruite lăţimea minimă a lotului este de
8 m); 

6. Administrarea drumurilor de utili-
tate publică se face de către deţinătorii

acestora (Consiliul Local, Consiliul
Judeţean, Compania Naţionala de Au-
tostrăzi şi Drumuri Naţionale din Româ-
nia S.A.);

7. DRUMUL PRIVAT NU POATE FI
TRECUT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL
ORAŞULUI MIOVENI; 

8. PRIMĂRIA NU POATE EXECUTA
EXTINDERI DE REŢELE DE UTIL-
ITĂŢI PE DRUMUL PRIVAT,
PRIMĂRIA INVESTEŞTE DOAR PE
TEREN CE APARŢINE DOMENIULUI
PUBLIC AL ORAŞULUI MIOVENI. 

9. Persoanele fizice sau juridice care
achiziţionează terenuri de la persoane
fizice sau juridice sunt rugate să clarifice
situaţia tuturor utilităţilor şi a drumului
de acces  (de servitute sau public), pentru
eliminarea viitoarelor neînţelegeri cu
proprietarul (dezvoltatorul), sau
Primãria Mioveni. 

10. Pentru orice neînţelegere şi clar-
ificare vă puteţi adresa personal Biroului
Urbanism sau Biroului Fond Funciar,
zilnic în timpul programului de lucru,
sau la e-mail: 
primariamioveni@primariamioveni.ro

BIROU URBANISM,

DAN POPESCU  

Ce trebuie să ştiţi atunci când doriţi să achiziţionaţi un teren pentru construirea unei locuinţe

Bulevardul DACIA, principala arteră de cirtculaţie din oraş nu va mai fi tranzitată de autovehiculele de peste 7,5 t

(cart. Racoviţa)
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Având în vedere prognoza evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru
perioada imediat următoare, precum şi de posibilitatea producerii in-
undaţiilor specifice primăverii,  în vederea diminuării producerii even-
tualelor efecte asupra populaţiei şi bunurilor acesteia, se impune
intensificarea acţiunilor preventive la nivelul fiecărei localităţi.

MMĂĂSSUURRII DDEE PPRREEVVEENNIIRREE
AA IINNUUNNDDAAŢŢIIIILLOORR

În acest sens,  la nivelul  Comitetelor Lo-
cale pentru Situaţii de Urgenţă, se iau urmă-
toarele măsuri:
- instituirea serviciului de permanenţă;
- afişarea la primărie (atât la avizier, cât şi
prin mijloace informatice disponibile) a
hărţilor cu zonele potenţial inundabile (inun-
date la viiturile istorice) şi a semnificaţiei
codului de culori folosit pentru avertizările
hidrometeorologice;
- organizarea periodica a unor acţiuni de
conştientizare a populaţiei asupra riscului pe
care îl prezintă inundaţiile şi asupra mă-
surilor care trebuie întreprinse de fiecare
cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
- realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a
şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor
pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi
a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din
secţiunile de scurgere a podurilor şi
podeţelor;
- supravegherea permanentă, pe timpul
apelor mari, a secţiunilor podurilor şi
podeţelor subdimensionate de pe raza local-
ităţii pentru prevenirea inundaţiilor;
- identificarea şi pregătirea unor locaţii sig-
ure pentru preluarea persoanelor, bunurilor

acestora şi animalelor din gospodăriile care
ar putea suferi avarii în urma producerii in-
undaţiilor, precum şi identificarea posibil-
ităţilor de cazare şi hrana pe termen scurt şi
mediu, până la refacerea locuinţelor grav
afectate în cazul producerii unor inundaţii ;
- completarea stocurilor de materiale şi mi-
jloace de apărare împotriva inundaţiilor la
nivelul primăriilor;
În cazul apariţiei unor evenimente ca urmare
a manifestării fenomenelor hidrometeorolog-
ice, se va informa imediat  Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nico-
lae” al judeţului Argeş.

Campania de informare 
“PNDR VINE ÎN SATUL TĂU“

Oficiul Judetean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit (OJPDRP) Argeş a platit beneficiarilor
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-
2013 (PNDR), până în Aprilie 2013, peste 61 de mil-
ioane de euro. Numărul total al proiectelor în
judeţul Argeş este de 1.579 cu o valoare neram-
bursabilă de aproximativ 120 de milioane de euro.
Pe baza analizei detaliate pe măsuri de investiţii
pentru judeţul Argeş, s-au plătit peste 61 de miloane
de euro. 

Şi Agenţia de Plăţi pentru
Dezvolare Rurală şi Pescuit
(APDRP), a plătit până în Aprilie
2013, peste 4,91 miliarde de euro
din fondurile alocate de Uniunea
Europeană pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013. Astfel, procentul de
absorbţie a fondurilor neram-
bursabile acordate prin Progra-
mul Naţional de Dezvolate
Rurală este de peste 54%.

Din 2008 până în prezent,
Agenţia de Plăţi pentru Dez-
voltare Rurală şi Pescuit,  a ges-
tionat 140.913 cereri de
finanţare, aproximativ jumătate
dintre acestea, fiind selectate
pentru a primi finanţare neram-
burasbilă, fiind vorba de o val-
oare de 5,75 miliarde euro, ceea
ce reprezintă un grad de angajare
de 78% a fondurilor publice
disponibile (finanţare a Uniunii
Europene şi cofinanţare a Guver-
nului României).

Acestea sunt motivele pentru
care ADRP a lansat cu sprijinul
Ministerului Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale (MADR) şi al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA)  pe 15
Aprilie 2013, la Topoloveni,
Campania „Caravana Fondurilor
Europene pentru Satul Româ-
nesc, desfăşurată sub sloganul
PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”,
fiind cea mai amplă campanie de

informare desfăşurată de agenţie,
în cadrul căreia se doreşte a se
discuta cu peste 200.000 de fer-
mieri, cu investitori si autorităţi
locale, care au beneficiat sau pot
beneficia de fondurile europene
acordate pentru dezvoltare ru-
rală. 

Pentru a susţine această cam-
panie a fost creată  pagina de in-
ternet www.caravanapndr.ro,
unde se regăsesc: traseul şi datele
privind prezenţa caravanelor
PNDR în ţară. Pe parcursul celor
10 luni de campanie, sunt progra-
mate deplasări săptămânale ale
rutelor expoziţionale în peste
3200 de localităţi. Participanţii
vor putea vizita rulota expoz-
iţională, vor primi informaţii
specifice in funcţie de situaţiile
cu care se confruntă în exe-
cutarea proiectelor şi întocmirea
cererilor de plată,  şi  de aseme-
nea, vor putea oferi sugestii de
îmbunătăţire a mijloacelor de in-
formare destinate beneficiarilor
şi partenerilor de la nivelurile
central şi local. 

Scopul principal al campaniei
este creşterea indicelui de ab-
sorbţie efectivă şi corectă a fon-
durilor neramburasbile acordate
din PNDR, în sensul creşterii
gradului de acurateţe şi corectitu-
dine a întocmirii cererilor de
plată, precum şi a cererilor de fi-
nanţare.

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI

BAZINUL DE ÎNOT 
PENTRU COPII ŞI AGREMENT 

TELEFON  - 0725104856 SAU 0348807080
PROGRAM DE FUNCŢIONARE  
LUNI – DUMINICĂ  08.00 – 22.00

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

- Copie certificat naştere;
-  Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu
menţiunea “Apt pentru efort fizic”, iar la momentul ex-
aminării nu există în evidenţă cu boli dermatologice  (val-
abilitatea adeverinţei 6 luni);
- Cerere tip de înscriere;
-  Declaraţie tip pe propria răspundere din partea părin-
telui precum că a luat la cunoştinţă de Regulamentul Baz-
inului, Norme de Comportare, Interdicţii şi Obligaţii;
-  Dosar cu şină.

Tarife:
ABONAMENT AGREMENT: 
10 şedinte / 30 zile - 100 RON
ABONAMENT INIŢIERE: 
12 şedinte în max.40 zile - 120 RON
TAXĂ INTRARE FĂRĂ ABONAMENT
15 RON/sedinţa (1oră)
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Consiliul Local
Mioveni,
Primăria şi Cen-
trul Cultural
Mioveni  orga-
nizează un con-
cert extraordinar
al trupelor IRIS
şi PACT  (cu Leo
Iorga şi Adi Or-
dean), joi, 9 mai
2013, ora 19.30,
în sala mare a
Casei de Cultură
a Sindicatelor
Dacia Mioveni.
Preţul unui bilet
este de 20 de lei
(preţul întreg al
biletului este de
40 lei, jumătate
din sumă fiind
subvenţionată).
Evenimentul este
organizat în
parteneriat cu
Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia Mioveni şi Absolut TV.
Biletele sunt puse în vânzare la

Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia. 
Vă aşteptăm!

11440000 ddee ccăărrţţii ppeennttrruu
eelleevviiii ddiinn MMiioovveennii

De la înfiinţarea Centrului Cultural
Mioveni, în anul 2007, această zi a fost
marcată an de an prin diverse activităţi
cu elevii. Anul acesta, autorităţile locale
din Mioveni, au avut un partener impor-
tant: AUTOMOBILE DACIA.

Astfel, în dimineaţa zilei de 23
aprilie, 10 voluntari de la Dacia şi Cen-
trul Cultural Mioveni, au mers în şcolile

şi liceele din oraş unde au dăruit elevilor
cele 1400 de cărţi, opere ale unor autori
români. De la Mihail Sadoveanu la
Liviu Rebreanu şi de la George Coşbuc
la George Bacovia, în lista de cărţi
dăruite copiilor de la gimnaziile şcolilor
din Mioveni figurează cărţi care ar fi
bine să se regăsească în orice bibliotecă
personală. 

Aflată sub patronaj UNESCO, Ziua Internaţională a Cărţii
este cea mai mare sărbătoare mondială a cărţilor şi a lec-
turii, marcată în peste 100 de ţări din toată lumea. Unul din-
tre obiectivele principale ale acestei sărbători este de a
încuraja copiii şi tinerii să exploreze lumea cărţilor şi lec-
tura, facilitându-le, astfel, dezvoltarea imaginaţiei şi cre-
ativităţii şi progresul personal. 

Sărbători fericite încărcate de lumină,
seninătate, bucurie şi dragoste! 

Urăm membrilor de sindicat şi tuturor 
colaboratorilor un Paşte fericit!

Conducerea Filialei Sindicale S.P. Colibaşi
Preşedinte Valerică Gigi TĂNASE

Fie ca Lumina Sfântă a acestei mari sărbători să vă
călăuzească paşii, să vă aducă sănătate şi fericire care

să dăinuie veşnic în preajma voastră! 
HRISTOS A ÎNVIAT!

Director SC SEd.C Mioveni SRL
Nicolae TUDOSE

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse
asupra voastră sănătate, belşug şi bucurii.

Un Paşte fericit alături de cei dragi!

Director SC Construcţii - Reparaţii Mioveni SRL
Bogdan UDROIU

Ou înroşit, miel rumenit, cozonac aurit, Paşte fericit!
Fie ca această sărbătoare să vă aducă numai bucurii,

multă fericire şi pace. Sărbători fericite!

Director Centrul Cultural Mioveni
Argentina CULCUŞ

Sfintele Sărbători pascale să vă inunde sufletul de pace
şi credinţă, să vă umple casa de lumină şi să vă aducă

mai aproape de cei dragi!

Director Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia
Elisabeta PANAIT

E timpul să fim împreună de Învierea Domnului! 
Fie ca binecuvântarea cerească să se răsfrângă asupra
noastră a tuturor şi sa ne faca mai buni, mai darnici şi

mai întelepţi!

Poliţia oraşului Mioveni
Comisar Şef Cristian MIHALCEA

Fie ca Lumina Sfintei Învieri să vă lumineze sufletele şi
casa. Dumnezeu să vă binecuvinteze şi îngerii să vă

ocrotească. Să aveţi parte numai de sănătate şi belsug! 

Poliţia Locală Mioveni
Şef Serviciu Nicu GHEORGHE

SSEE LLUUCCRREEAAZZĂĂ LLAA RREESSTTIILLIIZZAARREEAA
PPLLAATTOOUULLUUII DDIINN CCEENNTTRRUULL CCIIVVIICC

În această pe-
rioadă sunt în plină
desfăşurare lucrările
de restilizare şi mod-
ernizare a platoului
din centrul civic.

Proiectul va păstra
în mare parte aleile
importante cât şi căile
de acces pe platou şi
se vor creea zone de
interes, zone umbrite
cu pergole, spaţii
plantate cu flori,
două fântâni
arteziene şi loc de
joacă pentru copii
diferenţiat pe grupe
de vârstă. 

Fântâni publice
şi toaletă
subterană

Datorită gradului
de aglomerare ridi-
cat, mai ales pe tim-
pul verii, noul platou
restilizat va fi pre-
văzut cu fântâni pub-

lice pentru băut apă şi
o toaletă subterană la
care vor avea acces şi
persoanele cu dizabi-
lităţi locomotoare
printr-un ascensor
special. 

Scuarurile de pe
bulevard vor fi şi
ele reamenajate

Nici scuarurile de
pe bulevardul Dacia
nu vor rămâne
neschimbate. Acestea
vor fi reamenajate,
păstrându-se doar
ansamblul decorativ
„Ezoterica” care va
fi pus în valoare prin
iluminarea pe timp de
noapte. Scuarul cen-
tral va fi de asemenea
restilizat, aici urmând
să fie amplasat un
ceas analogic placat
cu piatră şi o fântână
arteziană.

CCOONNCCEERRTT EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARR IIRRIISS ŞŞII PPAACCTT
(by Leo Iorga şi Adi Ordean) 


