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CONSILIUL EUROPEI a desemnat
MIOVENIUL câştigător al distincţiei

„STEAGUL DE ONOARE”

“Steagul de onoare” va ajunge la Mioveni pe 1
iunie 2013, localitatea noastră fiind singura din
ţară care primeşte acest premiu în 2013.

Concert Tudor Gheorghe
16 iunie la Mioveni
Pagina 2

Duminică, 16 iunie 2013, ora 20.00, în sala Casei de Cultură
din Mioveni va avea loc un spectacol de excepţie al artistului
Tudor Gheorghe. Preţul unui bilet: 40 lei (pentru o pers.)

Pagina 3

“

Programul Zilei Internaţionale a Copilului

 parada costumelor pe bulevardul Dacia  Festivitatea de înmânare a Steagului de Onoare  program artistic  reprezentaţii
judo, karate, darts  competiţii sportive (fotbal, tenis de masă,
karting, ciclism, cross, oină, înot)  Programul activităţilor se va
întinde pe trei zile: 30 mai - 2 iunie 2013.

UT I L : C e tr eb uie să ş tiţi
c ând ac hiziţio naţi u n
tere n p en tr u c o n s trui rea
unei locuinţe
Pagina 3
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Primul Concurs de
nataţie de la Mioveni

Începând cu 1.06.2013

ESTE INTERZISĂ CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR
CU TONAJUL MAI MARE DE 7,5 PE B-DUL DACIA,
Pagina 2
DE LA PECO LUCKY OIL, PÂNĂ LA blocul H1

Angajaţii Renault
România au oferit
cadouri de Paşte
unor copii din
familii cu situaţii
dificile

Campania
umanitară
“Venim în casa ta
de Paşte”

Campania a fost organizată de către Consiliul
Local, Primarie şi Centrul Cultural Mioveni şi
s-a desfăşurat în perioada 1 - 26 aprilie
2013.

www.primariamioveni.ro primariamioveni_arges@yahoo.com

Spectacolul caritabil
MIOZOTIS şi-a atins scopul
Bătrânii de la Centrul
Bascovele au primit alimente
pentru masa de Paşte

Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni
a organizat o nouă ediţie a spectacolului caritabil MIOZOTIS. Astfel, a făcut o supriză plăcută, în prag de Paşte, bătrânilor de la
Centrul de la Bascovele. Citiţi în pagina 4

primariamioveni@primariamioveni.ro

 Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855; NON-STOP  Tel/Fax: Of. de serv. Primăria Mioveni - 0348/455999;
NON-STOP  Tel: Primăria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444;  Fax: Primăria Mioveni - 0248/260500 
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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 blocul H1
cu excepţia transportului de călători (maxi-taxi curse ocazionale)

Consiliul Local Mioveni a hotărât în şedinţa publică ordinară din 28.03.2013, interzicerea circulaţiei, în ambele sensuri,
a autovehiculelor 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 septembrie 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.
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 încasează prin
Biroul Impozite şi Taxe din
cadrul Primăriei oraşului
Mioveni, astfel:
- 1000 lei/an calendaristic/autovehicul;
- 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
identitate al proprietarului
sau certificatul de înregis-

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

trare 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 autove-

hiculului.
HCL 30/28.03.2013, mai
prevede:
Este permisă traversarea b-dului Dacia de la
Est la Vest şi invers prin
intersecţiile ce taie bdul 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-

Concert Tudor Gheorghe
– Primăvara Simfonic –
După 10 ani, la Mioveni
Duminică,
16
iunie
2013, ora 20.00, în sala
Casei de Cultură din Mioveni
va avea loc un spectacol de
excepţie al artistului Tudor
Gheorghe.
Primăvara Simfonic ar
putea fi considerat unul dintre cele mai pasionate
fenomene ale timpului muzical, ce porneşte de la exploatarea unor dimensiuni
sonore noi şi ajunge până la
cercetarea
neobosită
a
sonorităţilor inconfundabile
specific stilului unic al lui
Tudor Gheorghe, atât de greu
de descris în cuvinte şi de încadrat în limitele unui tipar.
Primăvara Simfonic un concert ce reuşeşte să îmbine
magistral cele mai înalte
manifestări
ale
spiritului
uman prin poezie şi muzică,
note muzicale şi senzaţii

acustice înălţătoare.
Preţul unui bilet este de 40
lei şi sunt puse în vânzare la
Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni. Accesul copiilor sub 14 ani este
interzis!

Festival-concurs “Vreau să fiu şi eu o stea!”

Consiliul Local Mioveni, Primăria şi Centrul Cultural organizează
în ziua de 8 iunie 2013, ora 11.00, ediţia a IX-a a Festivalului
„Vreau să fiu şi eu o stea!”, manifestare dedicată preşcolarilor
din oraş şi nu numai. Ediţia din acest an va fi găzduită de sala
Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni şi se va desfăşura
pe următoarele secţiuni: teatru, grup vocal/solist – muzică
uşoară, grup vocal /solist– muzică populară, dans popular, dans
modern, dans tematic. Se aşteaptă participarea a peste 200 de
preşcolari din Mioveni şi din localităţile limitrofe. Fişele de înscriere se primesc până la 31 mai, ora 14.00, la tel/fax:
0348.445.856.

taxi bl. M4) – str. Mioriţei (Liceul Iulia Zamfirescu).
Sunt exceptate de la
aplicarea
prevederilor
prezentei hotărâri, vehiculele ce aparţin Ministerului Apărării Naţionale,
Serviciilor
Ambulanţă,
Poliţie, Pompierilor, Jandarmerie, Protecţie Civilă,
Ministerului Justiţiei, autovehiculele 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 mărfii, fără a deţine Permisul
de acces. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se face de
către agenţii Serviciului
Poliţia Locală Mioveni, precum şi de către ofiţerii şi
agenţii din cadrul Poliţiei
oraşului Mioveni.

Festivalul naţional de muzică pop şi etno pentru copii şi adolescenţi

Aurelian Temişan, preşedintele juriului
festivalului „Muzica, prietena mea” ce va
avea loc la Mioveni pe 24 şi 25 mai 2013
Festivalul naţional de muzică
pop şi etno pentru copii şi adolescenţi „Muzica, prietena mea”
îşi propune să contribuie la descoperirea şi promovarea tinerilor interpreţi de muzică pop şi
etno-pop, să aducă în lumina
refelectoarelor cei mai talentaţi
copii şi adolescenţi din toată
ţara. Din juriu vor face parte
nume sonore din domeniul
muzicii uşoare româneşti, profesori, muzicologi, producători
muzicali, impresari şi oficialităţi
locale.
Temişan va susţine şi un
recital
Preşedintele juriului şi invitatul
special al primei ediţii va fi muzicianul Aurelian Temişan, care va
susţine şi un recital extraordinar.
De asemenea, printre invitaţi şi
membrii juriului se vor regăsi soprana Adina Sima, muzicianul
Florin Apostol, Şerban Băcilă –
prof. canto-muzică uşoară, Elisabeta Panait – Director CCSD
Mioveni şi Anca Mona Marias –
prof.
canto-muzică
uşoară.
Oraşul Mioveni va fi reprezentat
de către Johnny Bădulescu, iar
evenimentul va fi prezentat de
inegalabilul Ovidiu Cuncea.

Programul festivalului:
Vineri, 24 mai
10.00 - 17.00: Concurs categoria junior (4-6/ 7-9/ 10 - 12 ani)

17.00 - 18.00: jurizare.
18.00 - Gala Laureaţilor Categoria Junior
Recital Johnny Bădulescu şi Daniel Iordachioaie.

Sâmbătă, 25 mai
10.00 - 16.00: Concurs Categoria Senior
(13 - 15/16 - 18 ani) şi Concurs Secţiunea
Creaţie
18.00 - 21.00: Gala Laureaţilor Categoria
Senior
Recital Aurelian Temişan.

C e tr e bu ie să ş ti ţi c â n d a c hi z iţ io n a ţi u n
ter e n p en t r u co n s tr u ir e a u n ei l o cu in ţ e
MIOVENII
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Un teren fără utilităţi, într-o
zonă mărginaşă, fără infrastructură, va avea un preţ scăzut, dar
aceste lipsuri reprezintă viitoare
investiţii (cheltuieli), pe care
fiecare persoană care îşi doreşte
"casa visurilor" trebuie să le ia în
calcul. De asemenea, trebuie ştiut
că administrarea drumurilor de
utilitate privată se face de către
deţinătorii acestora, iar extinderea 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?

Scrisori de la cetăţeni

2. Aveţi grijă ca terenul să nu
fie subtraversat de conducte şi
reţele de utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaze naturale),
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
documente necesare autentificării
contractului
de
vânzarecumpãrare există ataşat şi Certificatul de urbanism, certificat ce
vă informează despre regimul juridic, economic şi tehnic al
terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabileşte cerinţele urbanistice care
urmează să fie îndeplinite în
funcţie de specificul amplasamen-

tului;
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
utilitate publică se face de către
deţinătorii acestora (Consiliul
Local, Consiliul Judeţean, Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.);
7. DRUMUL PRIVAT NU POATE
FI TRECUT ÎN DOMENIUL PUBLIC
AL ORAŞULUI MIOVENI;
8. PRIMĂRIA NU POATE EXECUTA EXTINDERI DE REŢELE DE
UTILITĂŢI PE DRUMUL PRIVAT,
PRIMĂRIA INVESTEŞTE DOAR PE

Un subiect mai puţin abordat, dar extrem
de important: civilizarea cetăţenilor

B

una ziua Stimate Domnule Primar, Domule
Viceprimar şi Domnişoară Secretar
Mă numesc •••••••• ••••••
şi împreună cu familia mea
suntem cetăţeni ai oraşului
Mioveni şi ca majoritatea
locuitorilor suntem angajaţi la
una din societăţile firmei
•••••••. Aş fi dorit să am posibilitatea dezbaterii acestui
subiect într-o audienţă, dar
cum serviciul meu este la
•••••••••, îmi este foarte dificil să ajung în orarul de audienţe. Vreau să vă transmit
aprecierile
mele
pentru
reuşitele pe diverse planuri şi
pentru implicarea de care daţi
dovadă la toate nivelurile societăţii din Mioveni: infrastructură, educaţie, sport, sănătate,
cultură, social. În fine, ca locatar mă bucură faptul că
oraşul are vigoare şi prosperitate, este curat şi se mândreşte cu parcuri cochete şi
locuri plăcute. Ca să reuşim totuşi să ne bucurăm cu toţii din
plin de toate aceste lucruri
parcă mai trebuie ceva. După
părerea mea trebuie lucrat şi la
mentalitatea
şi
educaţia
cetăţenilor. Sunt o serie de
comportamente şi obiceiuri,
deloc izolate, ale populaţiei
majoritare care fac ca viaţa în
oraş sa fie dezagreabilă uneori
pentru o altă categorie a populaţiei iubitoare de civilizaţie.
Iată câteva din obiceiurile care
nu-şi au locul într-o urbe cu
pretenţii: adunările de la grătarul din faţa blocurilor. Imaginaţi-vă cum e pleci de acasă şi
să laşi geamul deschis pentru
a aerisi apartamentul în timp
ce vecinul face grătar; scuturatul covoarelor de către
vecinul de deasupra în timp ce
geamul apartamentului meu
este deschis; mâncatul seminţelor în parcuri şi pe băncile
pe care tocmai le-aţi amplasat
pe aleile din centru - Un mare
BRAVO!!! pentru plăcuţele din
parcuri care interzic aruncarea
cojilor de seminte pe jos; chefuri cu muzică tare după ora 10
seara (fenomen în scădere din
fericire); expectoratul pe alei;
aruncarea gunoaielor de la balcon - deunăzi chiar am atras
atenţia unei vecine care îşi
aruncase serveţelul pe geam.
Mi-a răspuns sec, că numai pe

mine mă deranjează şi nu
înţelege ce văd anormal; şi cel
mai grav şi uimitor cum poate
fi tolerat de primărie: arogarea
dreptului de proprietate asupra
parcărilor PUBLICE din faţa
blocurilor prin scrierea numerelor maşinilor pe ele (aici
s-ar impune o acţiune urgentă
din partea poliţiei şi cu amenzi
în forţă); lucrări în apartamente neanunţate şi care se
întind după orele de odihnă.
Sunt de acord că toate
aceste comportamente sunt
adânc normalizate în mentalitatea oamenilor, mentalitate
care este greu de schimbat şi
orice încercare de schimbare
este luată drept ofensă la existenţa lor. Totuşi dacă nu se
face nimic din partea autorităţilor pentru ameliorare
este imposibil să se rezolve
ceva de la sine, iar aceste
comportamente se vor transmite copiilor noştri şi nepotilor
ş.a.m.d. Poate sună cinic şi
puţin arogant ce vă spun acum
dar, dacă această ordine continuă, Mioveniul nu va depăşi
stadiul de oraş "muncitoresc"
(a nu se înţelege termenul
"muncitoresc" ca o insultă la
adresa muncitorilor care duc
greul contribuţiilor la buget),
iar
mica
populaţie
care
pretinde o viaţă civilizată va
folosi Mioveniul ca pe un oraş
de tranzit cu scopul de a se
muta pe parcurs în Piteşti (fapt
auzit şi întâlnit în anturajul
meu), ceea ce eu unul nu aş
dori pentru ca un oraş fără intelectuali, fără modele de civilizaţie rămâne în mediocritate.
Este normal ca nivelul de
civilizaţie din Mioveni să nu fie
ca acel al oraşului Piteşti care
a cumulat o experienţă de stil
de viată orăşenesc de mai bine
de 500 de ani,
pe când
Mioveni este un oraş tânăr
care încă învaţă traiul în
comun. Reacţia civică a unora
ca mine nu este nici pe departe
suficientă fără sprijinul autorităţilor. Eu unul, precum şi
alţi semeni de-ai mei m-am
aflat în situaţia în care am
apelat la poliţia locală în diverse situaţii date ca exemplu
mai sus, dar apoi m-am gândit
că ce vină are bietul cetăţean
reclamat de mine daca el aşa a
pomenit viaţa la bloc (cu
grătare, cu manele la 12

noaptea, aruncând gunoaie pe
geam, etc). Nu inţelege ce i se
întimplă deodată, cum de până
acum tatăl, mama lui, şi el însuşi au avut aceste drepturi şi
deodată se vede restricţionat.
Putem totuşi grăbi, prin intervenţia autorităţilor, îndreptarea stării de fapt şi
crearea unei stări de bine în
oraşul nostru, în care libertatea unora să nu afecteze
confortul altora .
Vă propun ca un bun început
în acest sens: promovarea
acestor idei subforma unui
ghid al bunei convieţuiri care
să fie difuzat şi susţinut de
primărie prin diverse canale de
comunicare: asociaţii de locatari, televiziunea locală,
ziarul local, afişe, biserică,
şcoli, etc; pentru fiecare
manieră necivilizată să fie creată o acţiune specifică de urmărire a ameliorarii situaţiei.
Ex: parcări luate sub proprietate abuzivă: puse afise explicite în parcare în care să se
specifice clar că aceste parcări
sunt publice şi nu aparţin celor
care au parcat primii maşina în
locul respectiv (lege care
funcţioneaza
actualmente);
scuturatul
covoarelor
pe
geam:
patrularea
printre
blocuri a unor echipe de poliţie,
pe o perioadă determinată,
pentru a urmări astfel de comportamente; pentru expectorat
(am citit ca în Tailanda se dau
amenzi usturătoare sau zile de
arest pentru aşa ceva); sensibilizarea populaţiei prin împărţirea de şervetele nazale.
Se poate arăta ca e mai drăguţ
să te foloseşti de şerveţel şi
apoi să-l arunci la tomberon
decât să laşi urme pe alei ca
necuvântătoarele.
Trebuie
să
spun,
în
încheiere, că am reuşit să găsesc răgazul necesar compunerii acestui lung mesaj în
ziua de Paşte. Sper că şi dvs să
găsiţi timpul şi resursele necesare pentru luarea în considerare a acestui demers şi să-i
acordaţi importanţa cuvenită.
De asemenea sunt conştient că
pe lângă marile probleme şi
actiuni cu care vă confruntaţi
prezentul
subiect
supus
atenţiei, nu este unul urgent
dar este vital pentru dezvoltarea durabilă a oraşului.

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
clarificare 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

Primul Concurs de
nataţie de la Mioveni

În data de 2 MAI
2013, începând cu
orele 17.00 s-a desfăşurat concursul local
de natatie in incinta
Bazinului Didactic şi
de Agrement Mioveni.
La concurs au participat copii între 5-14
ani care au desfăşurat
cursurile de iniţiere
organizate, numărul
total al participanţilor

fiind de peste 150 de
sportivi. Concursul a
fost organizat de catre
Clubul Sportiv Dacia
Mioveni 2012 în colaborare cu Primăria şi
Consiliul Local Mioveni
şi SC S Ed C Mioveni.
Concurenţii se au
primit tricouri,
diplome şi premii
oferite de C.S. DACIA
MIOVENI 2012.

Cei 150 de participanţi au participat la 4 tipuri
de probe: 25 m. CRAUL, 25 m. PICIOARE
SPATE, 25 m. Picioare CRAUL şi 25 m. SPATE.
Cele mai bune rezultate au fost obţinute de:
Dobra Andrei, Guinea Ionuţ, Hănescu Andrei,
Pirvu Codruţ, Badea Denisa, Tudose Ştefan,
Moraru Iulia, Tudora Laura, Jugănaru Valentin
şi Scarlat Răzvan.

GUITAR CLUB MIOVENI
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!

MIOVENII
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CONSILIUL EUROPEI a desemnat
MIOVENIUL câştigător al distincţiei

Campania umanitară

„STEAGUL DE ONOARE”

Steagul de onoare va ajunge la Mioveni pe 1 iunie
2013, localitatea noastră fiind singura din ţară
care primeşte acest premiu în 2013.
Distincţia este a doua pe care o
primeşte oraşul Mioveni, anul
trecut oraşul constructorilor de
maşini fiind premiat cu Diploma
Europei. Drapelul de onoare a
fost câştigat anul acesta de 18
localităţi din ţări precum:
Franţa, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Rusia,
Turcia şi Mioveni – România.
Decizia a fost luată la Strasbourg pe 23 aprilie 2013, distincţia fiind obţinută în cadrul
aplicaţiei „Premiul Europei”.
Diploma europeană câştigată în
2012 de către oraşul Mioveni
este situată chiar sub distincţia
Steagul de onoare din acest an,
următorii paşi fiind obţinerea
distincţiilor: Placa de onoare şi
Premiul Europei. Acestea vin ca
o recunoaştere a meritelor în
propagarea ideilor europene
prin activităţile cultural-artistice

organizate, înfrăţiri cu oraşe din
Europa (Franţa, Portugalia, Bulgaria, Elveţia), schimburi culturale, parteneriate cu alte ţări şi
schimburi de experienţă. Autorităţile din Mioveni vor depune
toate eforturile în vederea
obţinerii celorlalte premii.
Ceremonia de înmânare a
„Steagului de onoare” va fi organizată la Mioveni pe 1 iunie,
în prezenţa unui reprezentant
de la Consiliul Europei.
Cu această ocazie autorităţile
locale au pregătit ample manifestări cultural-artistice: spectacole, competiţii sportive, o
expoziţie de fotografie cu titlul:
“Călător prin Europa” precum şi
o frumoasă paradă a costumelor
organizată în parteneriat cu instituţiile de învăţământ din oraş,
pe Bulevardul Dacia.

Programul Zilei Internaţionale a Copilului

30 Mai 2013: Conferinţă de presă
în Sala de Consiliu a Primăriei
oraşului Mioveni
1 Iunie 2013:
Ora 10.00 – 12.00:
Deschiderea festivităţilor Zilei
Internaţionale a Copilului
“Parada costumelor” – defilare
(traseu: M-uri - Primăria oraşului
Mioveni);
Ora 11.00 – 12.00:
– Înmânarea “Steagului de
Onoare” de către un reprezentant al Consiliului Europei;
Ora 12.00 – 13.30:
– Program artistic : filarmonica,
fanfară, recitări;
- Reprezentaţii judo, karate şi
darts.
Ora 14.00 – 15.00: Fotbal grupuri de copii la Stadionul Orăşenesc Mioveni;
Ora 15.00 – 17.00: Tenis de masă
– competiţie - sala de sport a Şcolii
Gimnaziale “Liviu Rebreanu”;
Ora 17.00 – 18.00: Expoziţie foto
“Călător prin Europa” în holul
Primăriei oraşului Mioveni expun
membrii FotoClub Mioveni.
Ora 18.00 – 24.00: Spectacol pe
scena din faţa Primăriei: Ansamblul
de mandoline NOVA al Centrului
Cultural Mioveni; Trupa de majorete
a Centrului Cultural Mioveni; Fanfara Centrului Cultural Mioveni;
Trupa de teatru “Clubul Veseliei” a

CONTACT:

Mioveni, str. Tudor Muşatescu, bl. V2B,
parter în incinta
CENTRULUI CULTURAL MIOVENI
tel/fax: 0348.445.856
www.primariamioveni.ro

Centrului Cultural Mioveni- momente umoristice; Guitar Club
Mioveni; Valentin Poenariu; Andrei
Vilău; Claudia Ghena; Ivaşcu Eduard; Trupa de dans popular –
modern a Centrului Cultural
Mioveni; Flora Sturz; Ştefania
Vorovenci; Voicescu Octavian;
Flavia Popescu; Grupul Aristocratique al Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni; Ramona
Bălăşoiu; Dans modern al Casei de
Cultură a Sindicatelor Dacia
Mioveni; Trupa de majorete “Buburuzele” a Şcolii Gimnaziale George
Topârceanu Mioveni; Mara Bratu –
GPN “Campionii” Mioveni; Gabriela
Panait; Ingrid Lisandru din partea
Clubului Copiilor Mioveni; Amalia
Preda din partea Clubului Copiilor
Mioveni; Ion Moise Bădulescu;
Seara va fi încheiată de ANTONIA.
2 Iunie 2013:
Ora 9.00 – 12.00 – Karting - sensul giratoriu al oraşului;
Ora 13.30 – 15.00 – Concursuri
Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012 –
Izorul Tâmăduirii Stadion Făget: Ciclism; Mersul în 3 picioare (copii
legaţi între ei); Cursa în saci (concurs organizat pentru familii – copii
şi părinţi); Aşezarea mingii de oină
cu extensorul; Fotbal – Tenis;
Cross; Ştafeta; Aruncări la coş de
baschet; Aruncări/Lovituri de oină;
Frânghia.
Ora 17.00 – 20.00 – Concurs
Nataţie - Bazinul de înot pentru
copii şi adulţi;
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“Venim în casa ta de Paşte”

20 de familii din Mioveni au primit
pachete cu haine, jucării şi alimente pentru a le asigura o masă
bogată de Paşte. Ajutoarele au fost
strânse de la populaţie, un aport
important avându-l elevii şi cadrele
didactice de la şcolile din oraş. Zeci
de elevi de la Şcoala “George
Topârceanu”, “Liviu Rebreanu”,
Liceul teoretic “Iulia Zamfirescu”,
G.P.P. Tic-Pitic Mioveni şi simpli
cetăţeni au donat pentru familiile
nevoiaşe. Mulţumiri speciale Firmei
Iulian Style pentru aportul în campanie. Campania a fost organizată de
către Consiliul Local, Primarie şi Centrul Cultural Mioveni şi s-a desfăşurat în perioada 1 - 26 aprilie 2013.
Spectacolul caritabil MIOZOTIS “Floare de Nu-mă-uita!” s-a desfăşurat pe 13 aprilie, evenimentul având drept organizatori: Casa de
Cultură “DACIA” Mioveni, Clubul “GALATEEA”, Asociaţia de Prietenie
Mioveni-Landerneau, Clubul de Dans “Aristocratique” Piteşti, Centrul
Cultural Mioveni. Au încântat publicul: Corul Catedralei "Sfânta Vineri"
Piteşti - dirijor prof. Valentina Iorga; Corul "FANTASIA" al Casei de Cultură "Adriana Trandafir" - Bascov; Trupa de dans "Aristocratique"
Mioveni - coregraf prof. Mirela Creţu; Trupa de dans "Picături de Rouă"
Piteşti; Guitar Club Mioveni; Iorga Valentina; Ion Moise Bădulescu;
Croitoru Adelina; Dună Anca; Radu Petruţa; Varban Georgeta; Boroi
Letiţia; Turcilă George. Banii strânşi din evenimentul caritabil au fost
folosiţi pentru a le face o bucurie celor de la Centrul de îngrijire şi asistenţă Bascovele, comuna Cotmeana. Aceştia au primit alimente pentru
masa de Paşte. Evenimentul este la a III-a ediţie, după cum ne spune
Directorul CCSD, Elisabeta Panait: “Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia din Mioveni şi-a făcut un frumos obicei în fiecare an de a organiza câte un spectacol caritabil, atât de Paşte cât şi de Crăciun. In
această iniţiativă şiau dat mâna mai
multe instituţii, unde
aş aminti, ca de
fiecare dată sprijinul
Consiliului Local şi al
Primăriei Mioveni.
Anul acesta am mers
la centrul de la Bascovele. Sper că le-am
facut sărbătorile un
pic mai frumoase!”

Angajaţii Renault România au oferit cadouri de
Paşti unor copii din familii cu situaţii dificile

U

11 elevi cu merite deosebite au fost răsplătiţi de angajaţii de la Dacia

n grup de 11 elevi din
Mioveni cu rezultate bune
la învăţătură au primit
marţi, 30 aprilie, cadouri de Paşti
din partea a 300 de angajaţi ai Renault România, la iniţiativa reţelei
de femei din cadrul companiei,
Women@Renault.
Copiii au fost selectaţi, cu sprijinul Primăriei Mioveni, din evidenţa
familiilor cu situaţii financiare dificile, în baza rezultatelor şcolare
obţinute de aceştia.
Cadourile, înmânate în cadrul
unei întâlniri informale, la Centrul
de Conferinţe de pe platforma Dacia
de la Mioveni, au constat în laptopuri (fiecare cu geantă pentru transport),
dulciuri
şi
obiecte
promoţionale. Valoarea totală a
donaţiilor făcute de cei 300 de angajaţi ai Renault România a fost de
13.000 lei, la care s-au adăugat şi
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bonuri valorice de 375 lei.
Elevii provin de la Şcoala Racoviţa, Şcoala George Topârceanu,
Grupul Agricol Mărăcineni, Colegiul
Naţional I.C. Brătianu, Şcoala gimnazială Colibaşi, Liceul Teoretic Iulia
Zamfirescu, Liceul Tehnologic de
Maşini Colibaşi. Printre ei figurează
şi doi olimpici naţionali la matematică – Adrian Dina (clasa a XI) şi
Narcisa Vasile (clasa a XI-a), dar
unii dintre ei s-au remarcat în concursuri de interpretare la pian, chitară, canto sau în competiţii
sportive (fotbal, box).
Reţeaua Women@Renault România a fost creată în 2010 şi reuneşte
angajate din toate entităţile grupului în România. În urmă cu doi ani,
membrele reţelei au mai organizat
o acţiune umanitară de Paşti, în
Mioveni, prin care au oferit alimente
unor familii nevoiaşe din localitate.
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