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De 11 ani se organizează la Mioveni:
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După mai bine de
100 de ani de la
ultimul meci oficial
Eveniment istoric la Mioveni!!!
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Manifestarea s-a aflat sub Înaltul Pa-
tronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I,
fiind organizat în colaborare cu Federaţia
Română de Oină şi Consiliul Local şi
Primăria oraşului Mioveni, SC S.Ed.C.
Mioveni, CS Dacia Mioveni 2012 şi Centrul
Cultural Mioveni.

Precizări...

MĂSURILE PENTRU
FINALIZAREA

PROCESULUI DE
RESTITUIRE ÎN NATURĂ
SAU PRIN ECHIVALENT

A IMOBILELOR
PRELUATE ÎN MOD

ABUZIV ÎN PERIOADA
REGIMULUI COMUNIST

SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE

MIOVENI SRL
a efectuat dezinsecţie

în tot oraşul!

DISPECERAT NON-STOP
PENTRU SESIZAREA
PROBLEMELOR LA 

SERVICIUL APĂ-CANAL ŞI
ILUMINAT PUBLIC

Parc tehnologic, industrial şi
stiinţific în oraşul Mioveni

La nivelul oraşului Mioveni se
doreşte realizarea unui Parc Tehno-
logic Industrial şi Ştiinţific, pe o
suprafaţă de aproximativ 36 ha, cu
posibilitatea de extindere în viitor,
până la 80 – 100 de ha. Primăria
oraşului Mioveni este promotorul
acestui proiect.

Locul construirii parcului va fi
vis-a-vis de SC PIROUX

Amplasarea acestui parc va fi în
zona Bemo vis-a-vis de S.C. PIROUX
SA, putându-se menţiona şi faptul că
în prezent se realizează un studiu de
oportunitate pentru crearea în zona
menţionată şi a unui parc fotovoltaic
(sunt alocate aproximativ 3 ha pen-
tru amplasarea de panouri foto-
voltaice);

Zona industrială avută în vedere,
prevazută în Planul Urbanistic Ge-
neral al oraşului Mioveni, este adec-
vată realizării unei asemenea
platforme industriale datorită pro-
ximităţii şi accesibilităţii faţă de
nodurile principale de infrastructură,
respectiv: vecinătatea cu DN 73 D,
15 km faţă de drumurile europene: E
70, E 68 şi Autostrada A1, acces la
calea ferată (CF Piteşti – Câmpu-
lung);

Zona se învecinează în partea de
nord şi cu Strada I.C. Brătianu, în
prezent, realizându-se lucrări de
modernizare a acesteia: pe strada
I.C. Brătianu se vor crea 4 benzi de
circulaţie (această lucrare
cuprinzând inclusiv modernizarea

podului peste râul Argeşel).
Se prevede asigurarea de către

Consiliul Local al oraşului Mioveni a
utilităţilor de bază necesare
derulării activităţilor economice, re-
spectiv: apă potabilă şi industrială,
canalizare, alimentare cu gaze natu-
rale, racordarea la energie electrică
(în prezent nu există decât reţea de
medie tensiune şi joasă ensiune),
reţele de comunicaţii.

Se doreşte crearea de noi
locuri de muncă

Consiliul Local Mioveni nu doreşte
să câştige direct, ci prin acest proiect
urmăreşte în special crearea de
locuri de muncă, dezvoltarea sec-
torului privat dar şi sumele obţinute
din taxele şi impozitele plătite de
agenţii economice, sume care pot
contribui în mod semnificativ la buge-
tul local al oraşului. Astfel, acest
proiect implică în concret:
• crearea de noi locuri de muncă;
• asigură activitatea firmelor de con-
strucţii;
• posibilitatea investitorilor interesaţi
de a accesa muncă necalificată ieft-
ină prin deţinuţii din cadrul Peniten-
ciarului Colibaşi;
• întărirea şi diversificarea activ-
ităţilor economice.
Lansarea proiectului va avea loc pe
4 iunie, ora 11.00 în sala Casei de
Cultură a Sindicatelor Dacia. La
eveniment vor participa peste 200
de oameni de afaceri şi oficialităţi
din judeţ şi din ţară.

ANUNŢ IMPORTANT!!!
În data de 19 iunie 2013, la Primăria oraşului Mioveni, s-a procedat la afişarea
Hotărârii nr. 309/2013 a Guvernului României şi a tabelului anexă în care sunt 
nominalizaţi proprietarii terenurilor ce au fost afectate de obiectivul de investiţii 

“Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7 + 000 - km 11+100 şi drum de
legătură cu DN 73 D”. În termen de 10 zile de la data afişării procesului verbal,

potrivit art. 5 din HG nr. 309/2013, persoanele 
fizice/juridice prevăzute în anexa la hotărâre vor depune cererile pentru plata 

despăgubirilor aferente împreună cu documentele doveditoare (în copie legalizată). 
Cererile de acordare a despăgubirilor (cereri tip) se găsesc la biroul fond funciar 

(cam 17) din cadrul Primăriei oraşului Mioveni, judeţul Argeş.

DETALII  ÎN PAGINA 4

ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2013, TARIFUL
LA APĂ POTABILĂ VA FI 3,62 RON mc

Detalii în Pagina 6



De 11 ani se organizează la Mioveni:

MIOVENII CULTURAL - 2

Cortina s-a lăsat, ecourile con-
tinuă. La cald şi la rece, de-
spre cea mai importantă

manifestare teatrală desfăşurată la
jumătatea lunii iunie, la Mioveni.

Magie, sunet şi culoare. Aşa s-a
încheiat cea de-a XI-a ediţie a Festi-
valului Naţional de Teatru pentru
Copii şi Tineret LUDICUS de la
Mioveni.

Fiecare trupă, fiecare piesă, fiecare
moment în parte ar fi meritat măcar
câteva rânduri; despre fiecare artist ar
fi trebuit să scriem câte ceva şi, cate-
goric, toţi merită din plin aplauzele
noastre, elevi, profesori, public.

Cele două zile de spectacol au fost
foarte încărcate, cu o mulţime de
spectacole la toate cele patru secţiuni
ale fesitivalului.

Festivalul - concurs de teatru este
organizat, an de an, de Primăria,
Consiliul Local şi Centrul Cultural
Mioveni, alături de partenerul de
nădejde: Casa de Cultură a Sindi-
catelor Dacia.

Cei mai talentaţi actori amatori au
fost premiaţi cu diplome şi premii în
bani.

Juriul a fost format din Cristi Iacob,
pentru al treilea an consecutiv, acesta
ocupând funcţia de preşedinte al juri-
ului, Maria Ştefănescu, secretarul
Consiliului Local Mioveni, Sorin Dănuţ
Radu, din partea C.J.C.P.C.T. Argeş,
Elisabeta Panait, directorul Casei de
Cultură a Sindicatelor, Carmen Nico-
lescu din partea Ziarului din Muscel
şi Muscel TV, şi Daniela Vlad din
partea SC Construcţii-Reparaţii
Mioveni SRL.

Iată câştigătorii festivalului:
I. Secţiunea/Monolog 10 – 14,
câştigătorii au fost:

Locul I - Octavian Gabriel Mic - Şcoala Gim-
nazială Nicolae Bălcescu – Piteşti;

Locul II – Barbu Andrei - Şcoala Gimnaziala
Colibaşi-Mioveni;

Locul III – David Drugaru, Scoala Nr. 4 Val-
cea;

Menţiune – Georgiana Andreea – Centrul
Cultural Piteşti;
II. Sectiunea /Monolog 15 – 18,
câştigătorii au fost:

Locul I – Eliza Tudor- Şcoala Generală Col-
ibaşi Mioveni;

Locul II – Corina Ştefanică - Şcoala Populară
de Arte şi Meserii Piteşti;

Locul III – Claudia Pleşa - Şcoala Populară
de Arte şi Meserii Piteşti;

Menţiune- Andreea Chira - Centrul Cultural
Piteşti;
III. Secţiunea / Trupe 10 – 14 ani,
câştigătorii au fost:

Locul I – Trupa Epic - Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Piteşti;

Locul II – Trupa Micii Actori, Liceul Teoretic
Iulia Zamfirescu Mioveni;

Locul III – Trupa Amazing, Şcoala Gimnaziala
Sfinţii Voievozi Bucureşti;

Menţiune - Clubul Veseliei, Şcoala Liviu Re-
breanu-Mioveni;

IV. Secţiune/ Trupe 15 – 18 ani,
câştigătorii au fost:

Locul I – Trupa Katharsis- Şcoala Populară de

Arte şi Meserii Piteşti;
Locul II – Trupa Gordon - Colegiul Naţional

Zinca Golescu Piteşti;
Locul III - Trupa Globus - Palatul Copiilor

Piteşti;
Premiul Special Interpretare Feminin - An-

dreea Codreanu, Trupa Zen – Colegiul Naţional
Nicolae Grigorescu – Câmpina;

Premiul Special Interpretare Masculin - Oc-
tavian Gabriel Mic - Şcoala Gimnazială Nicolae
Bălcescu – Piteşti.

Trofeul Festivalului a fost câştigat de Trupa
MYMESIS formată din Octavian Gabriel Mic-
Scoala Gimnazială Nicolae Bălcescu – Piteşti şi
David Drugaru - Şcoala Generală Nr. 4 Vâlcea.

Premiul special al juriului, oferit de Casa de
Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni: Trupa
Replici - Casa de Cultură Plopeni.

TRUPA “MYMESIS”
Câştigătorii TROFEULUI LUDICUS 2013

Primarul Ion Georgescu şi preşedintele juriului,
Cristi Iacob au înmânat premiile participanţilor

“LICURICII” de la Şcoala gimnazială “G. Topârceanu” Mioveni

FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU
COPII ŞI TINERET “LUDICUS”

Actorii de la Centrul Cultural Mioveni pregătiţi de prof. Ionuţ Vlad
Hansel şi Gretel în interpretarea

micilor actori constănţeni
Octavian Gabriel Mic,

cel mai premiat concurent



Rezultate complete juniori III:
CS Dacia Mioveni 2012 – Brigada Gherăeşti 4-0
CS Coruna – Tisa Sighet 6-0
Biruinţa Gherăeşti- Avântul Curcani 10-0
Tisa Sighet – Biruinţa Gherăeşti 4-8 
Brigada Gherăeşti- CS Coruia 0-2
Hoina Craiova- CS Dacia Mioveni 2012 0-4
CS Coruia – Hoina Craiova 0-4
Biruinţa Gherăeşti – Brigada Gherăeşti 6-0
Avântul Curcani –Tisa Sighet 4-0
Brigada Gherăeşti –Avântul Curcani 2-0
Hoina Craiova – Biruinţa Gherăeşti 0-2
CS Dacia Mioveni 2012 – CS Coruia 2-0
Biruinţa Gherăeşti – CS Dacia Mioveni 2012  4-2 
Avântul Curcani – Hoina Craiova 2-2
Tisa Sighet – Brigada Gherăeşti 2-0
Hoina Craiova - Tisa Sighet 6-0
CS Dacia Mioveni – Avântul Curcani 2-0
CS Coruia- Biruinţa Gherăeşti 0-2
Avântul Curcani - Coruia 0-2
Tisa Sighet – CS Dacia Mioveni 0-4
Brigada Gherăeşti – Hoina Craiova 0-8

Clasament final:
1. Biruinţa Gherăeşti 
2. CS Dacia Mioveni 2012 
3. Hoina Craiova.

Rezultate complete juniori II:
CS Biruinţa Gheraesti- CS Comunitar Prima Prundeni 11-0
ACS Tisa Sighetul Marmaţiei- CS Hoina Craiova  0-4
CS Comunitar Prima Prundeni- ACS Tisa Sigh. Marmaţiei 2-6
CS Dacia Mioveni 2012 - CS Biruinţa Gherăeşti 2-6
ACS Tisa Sigh.l Marmaţiei – CS Dacia Mioveni 2012  0-4
CS Hoina Craiova - CS Comunitar Prima Prundeni  8-0
CS Dacia Mioveni 2012 – Hoina Craiova 0-2
CS Biruinţa Gherăesti - ACS Tisa Sighetul Marmaţiei  9-0
Hoina Craiova – Biruinţa Gherăeşti  2-1
CS Com. Prima Prundeni – CS Dacia Mioveni 2012 0-8

Clasament final:
1. Hoina Craiova
2. Biruinta Gherăeşti
3. CS Dacia Mioveni 2012 

Rezultate complete juniori I:
CSM Progresul Băileşti – Spicul Horia Constanţa 4-0
Laguna Constanţa – Biruinţa Gherăeşti  0-11
Biruinţa Gherăeşti – Spicul Horia Constanţa 4-2
Progresul Băilesti – Laguna Constanţa 5-0
Laguna Constanţa – Spicul Horia Constanţa 2-0
Biruinţa Gherăeşti – Progresul Băileşti 0-4

Clasament final: 
1. Progresul Băileşti 
2. Biruinta Gherăeşti 
3. Laguna Constanţa

MIOVENII EVENIMENT - 3

Eveniment istoric la Mioveni!!!
CAMPIONAT NAŢIONAL DE OINĂ

Prima competiţie oficială după 100 de ani s-a desfăşurat, sub Înaltul Patronaj al Casei Regale

Dacă până acum alte sporturi au
avut prioritate în faţa celui naţional, ei
bine, zilele trecute, la Mioveni, a avut
loc o competiţie istorică, prima ediţie a
Campionatului Naţional de Oină pen-
tru fete, pe categorii de vârstă.
Primăria Mioveni, în colaborare cu
Consiliul Local Mioveni, Consiliul
Judeţean Argeş, Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Argeş şi, nu în ul-
timul rând, Federaţia Română de Oină,
sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale
Regele Mihai I, au readus jocul de oină
în atenţia cetăţenilor din acest judeţ.
Motiv pentru care, pe 15 şi 16 iunie a
avut loc un atractiv concurs de oină re-
zervat junioarelor I, II şi III.

Au participat 12 structuri sportive
din ţară (echipele participante fiind din
judeţele Maramureş, Argeş, Constanţa,
Dolj, Vâlcea, Neamţ, Bucureşti, Sibiu,
Călăraşi). Competiţia a marcat relu-
area oinei la fete după 100 de ani.

Junioare III: CS Avântul Curcani
Călăraşi, CS Dinamic Coruia, ACS Tisa
Sighetul Marmaţiei, CS Brigada
Gherăeşti (Şcoala Bozieni), CS Dacia
Mioveni 2012, CS Hoina Craiova, CS
Biruinţa Gherăeşti;

Junioare II: CS Dacia Mioveni 2012,
CS Hoina Craiova, CS Comunitar Prima
Prundeni, CS Biruinţa Gherăeşti, ACS
Tisa Sighetul Marmaţiei;

Junioare I: CSM Progresul Băileşti,
CS Biruinţa Gherăeşti (Liceul Teoretic
“V. Alexandri” Sabaoani), CS Spicul
Horia Constanţa şi CS Laguna Con-
stanţa.

În cadrul unei conferinţe de presă,
conducătorii de la CS Dacia Mioveni
2012, preşedintele clubului Nicolae Tu-
dose, respectiv directorul administrativ
al grupării Nicolae Voiculescu, au vor-
bit despre importanţa evenimentului
care urma să aibă loc. De asemenea, l-
au avut alături şi pe preşedintele Fed-

eraţiei Române de Oină, Nicolae
Dobre, care a spus: “Oina este un sport
tradiţional românesc care a fost inventat
în perioada 1890-1899, de-a lungul tim-
pului practicându-l personalităţi de
seamă din diverse domenii de activitate,
de la Nicolae Iorga, Ion Creangă, până
la Mugur Isărescu, actualul guvernator al
Băncii Naţionale. Astfel, sperăm că toţi
participanţii de la această întrecere se
vor bucura de beneficiile practicării
sportului nostru naţional, iar oina îşi va
recâştiga popularitatea de la sfârşitul
secolului trecut. Oina e un sport vechi de
când este istoria neamului şi a ţării, este
sportul naţional românesc, cel mai româ-
nesc dintre toate. Dând naştere oinei,
românii au adus un plus de originalitate în
marea familie a sportului mondial. Cum şi
când a apărut acest sport pe meleagurile
noastre este foarte dificil de precizat,
însă, dacă avem în vedere materialele
folosite la practicarea lui (mingea şi bas-

tonul), putem afirma că acesta îşi are
originile în modul de petrecere a timpului
liber a celor care se ocupau cu păstoritul.
La acest joc fascinează originalitatea şi
spectaculozitatea. Este un sport complet
şi complex, cu magnetismul sporturilor
arhaice. Jucătorii de oină se disting prin
forţă, viteză, rezistenţă fizică, în-
demânare, precizie în aruncarea mingii,
reflexe, spirit de observaţie şi de echipă,
inteligenţă. Jucătorul de oină trebuie să
ia decizii rapid, să anticipeze desfăşu-
rarea jocului şi să aleagă execuţia cea
mai bună”.

Manifestarea s-a aflat sub Înaltul
Patronaj al Majestăţii Sale Regele
Mihai I, fiind organizat în colaborare
cu Federaţia Română de Oină şi Con-
siliul Local şi Primăria oraşului Mioveni,
SC S.Ed.C. Mioveni, CS Dacia Mioveni
2012, Centrul Cultural Mioveni.

ACORD DE COOPERARE
ÎNTRE MUNICIPIUL ABRANTES
(PORTUGALIA) ŞI ORAŞUL
MIOVENI!!

În perioada 14-16 iunie 2013, o delegaţie
din oraşul Mioveni condusă de Viceprimarul
Aurel Costache, a onorat invitaţia primarului
Maria do Ceu Albuquerque, la Zilele Munici-
palităţii din Abrantes-Portugalia.

Din delegaţie au facut parte: Directorul
Centrului Cultural Mioveni - Argentina Culcuş,
Ion Martalogu – Cosilier Local (USL), Franţescu
Costel - Consilier Local (USL) şi Marian Berliba
- Consilier Local (PP-DD).

Cu ocazia acestei vizite, s-a semnat şi Acor-
dul de Cooperare între Municipiul Abrantes şi
oraşul Mioveni.

Prin identificarea oportunităţilor în domeni-
ile economic, cultural, social, educaţional şi
sportiv, precum şi în cel al dezvoltării demo-
cratice, Acordul de Cooperare reprezintă
baza unei mai bune cunoaşteri a modului de
viaţă şi a tradiţiilor locuitorilor, în vederea
găsirii unor elemente comune care să conducă
la apropierea acestor două oraşe.

Astfel s-a convenit că în condiţii de reci-
procitate, să fie iniţiate schimburi de expe-
rienţă şi parteneriate în următoarele domenii:
Managementul Administraţiei Publice, Servicii
Sociale, Urbanism; învăţământ, Tineret, Cul-
tură, Sport şi Turism; Dezvoltare Durabilă, Pro-
tecţia Mediului şi Afaceri. Cooperarea între
cele doua localităţi se va extinde şi la alte
domenii, considerate de interes.

Echipa gazdă CS DACIA MIOVENI 2012
pregătită de prof. Filofteia DUMITRU



MIOVENII UTIL - 4

În data de 19 iunie 2013, la Primăria oraşului Mioveni, s-a procedat la afişarea Hotărârii nr. 309/2013 a Guvernului României şi a 
tabelului anexă în care sunt nominalizaţi proprietarii terenurilor ce au fost afectate de obiectivul de investiţii:

“LĂRGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULAŢIE A DN 73 ÎNTRE KM 7 + 000 - KM 11+100 ŞI DRUM DE LEAGĂTURĂ CU DN 73 D”.
În termen de 10 zile de la data afişării procesului verbal, potrivit art. 5 din HG nr. 309/2013, persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la

hotărâre vor depune cererile pentru plata  despăgubirilor aferente împreună cu documentele doveditoare (în copie legalizată).  
Cererile de acordare a despăgubirilor (cereri tip) se găsesc la biroul fond funciar (cam 17) din cadrul Primăriei oraşului Mioveni, judeţul Argeş.

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE AU FOST 
AFECTATE DE OBIECTIVUL DE INVESTIŢII:

“LĂRGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULAŢIE A DN 73 ÎNTRE KM 
7 + 000 - KM 11+100 ŞI DRUM DE LEAGĂTURĂ CU DN 73 D”

HOTĂRÂRE nr. 309 
din 29 mai 2013
privind modificarea Hotărârii Gu-
vernului nr. 1.128/2011 pentru
modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 867/2007 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiţii
"Lărgire la 4 benzi de circulaţie a
DN 73 între km 7+000-km 11+100
şi drum de legătură cu DN 73D",
precum şi pentru declanşarea pro-
cedurilor de expropriere a imo-
bilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere
al lucrării de utilitate publică "Lăr-
gire la 4 benzi de circulaţie a DN
73 între km 7+000-km 11+100 şi
drum de legătură cu DN 73D", pre-
cum şi suplimentarea sumei pre-
văzute ca justă despăgubire pentru
imobilele proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere
al lucrării de utilitate publică "Lăr-
gire la 4 benzi de circulaţie a DN
73 între km 7+000-km 11+100 şi
drum de legătură cu DN 73D",
aprobată prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 1.128/2011
EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFI-
CIAL nr. 331 din 6 iunie 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia

României, republicată, al art. 5 alin.
(1) şi art. 8 alin. (3) din Legea nr.
255/2010 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de
interes naţional, judeţean şi local, cu

modificările şi completările ulte-
rioare, şi având în vedere preved-
erile Hotărârii Guvernului nr.
867/2007 privind aprobarea indi-
catorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii "Lărgire la 4
benzi de circulaţie a DN 73 între km
7+000-km 11+100 şi drum de
legătură cu DN 73D", cu modi-
ficările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta
hotărâre.

ART. I Hotărârea Guvernului nr.
1.128/2011 pentru modificarea
anexei la Hotărârea Guvernului nr.
867/2007 privind aprobarea indi-
catorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii "Lărgire la 4
benzi de circulaţie a DN 73 între km
7+000- km 11+100 şi drum de
legătură cu DN 73D", precum şi
pentru declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor propri-
etate privată care constituie cori-
dorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică "Lărgire la 4 benzi
de circulaţie a DN 73 între km
7+000-km 11+100 şi drum de
legătură cu DN 73D", publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 833 din 24 noiembrie
2011, se modifică după cum
urmează:

- Anexa nr. 3 se modifică şi se în-
locuieşte cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II Se aprobă suplimentarea
sumelor individuale estimate de
către expropriator, aferente de-

spăgubirilor pentru imobilele propri-
etate privată care constituie cori-
dorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică "Lărgire la 4 benzi
de circulaţie a DN 73 între km
7+000-km 11+100 şi drum de
legătură cu DN 73D", aflat pe raza
localităţilor Mărăcineni, Miceşti, Dăr-
măneşti şi Mioveni, judeţul Argeş, cu
suma în cuantum total de 27 mii lei,
care se alocă de la bugetul de stat,
prin bugetul Secretariatului General
al Guvernului, pentru Departamentul
pentru proiecte de infrastructură şi
investiţii străine, în limita prevederilor
anuale aprobate prin Legea buge-
tului de stat pe anul 2013 nr.
5/2013, la capitolul 84.01 "Trans-
porturi", titlul "Alte transferuri", alin-
eatul "Investiţii ale agenţilor

economici cu capital de stat".
ART. III Departamentul pentru

proiecte de infrastructură şi investiţii
străine, prin Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A., răspunde de reali-
tatea datelor înscrise în lista
cuprinzând imobilele proprietate pri-
vată situate pe amplasamentul lu-
crării de utilitate publică, de
corectitudinea datelor înscrise în doc-
umentele care au stat la baza sta-
bilirii acestora, precum şi de modul
de utilizare, în conformitate cu dis-
poziţiile legale, a sumei alocate
potrivit prevederilor prezentei
hotărâri.

ART. IV Sumele prevăzute la art.
II se virează de către Departamentul
pentru proiecte de infrastructură şi

investiţii străine, în termen de cel mult
30 de zile de la data solicitării aces-
tora, într-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naţionale de Au-
tostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A. la dispoziţia propri-
etarilor şi/sau deţinătorilor imo-
bilelor, în vederea efectuării
despăgubirilor în cadrul procedurilor
de expropriere, în condiţiile legii.

ART. V Persoanele fizice/juridice
prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre vor depune cererile pentru
plata despăgubirilor aferente, îm-
preună cu documentele doveditoare,
în termen de 10 zile de la data
aducerii la cunoştinţa publică prin
afişare la sediile consiliilor locale pe
raza cărora se află imobilele, în
condiţiile legii.                                          

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 331/6.VI.2013
Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr 1.128/2011



ANSALBLUL DORULEŢUL
NE-A REPREZANTAT LA
FESTIVALUL DE LA BALŞ

Primăria oraşului Balş a organizat ediţia ju-
biliară a Festivalului “Pomul vieţii”, la care, în
ultimii ani Mioveniul a fost reprezentat de
Ansamblul “Doruleţul” al Centrului Cultural
Mioveni. Ediţia a XX-a a festivalului a avut
drept participanţi, grupuri folclorice şi ansam-
bluri din Topoloveni - Argeş, Băbeni, Govora,
Horezu - Vâlcea, Bălileşti - Dolj.

Cele 25 de membre ale ansamblului
“Doruleţul” au încântat, ca de fiecare dată, au-
dienţa şi au plecat cu amintiri frumoase de la
Balş. 
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În Monitorul Oficial al României nr.
278/17.05.2013 a fost publicată Legea
nr. 165/16.05.2013 privind măsurile pen-
tru finalizarea procesului de restituire în
natură sau prin echivalent a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România. Tinând cont
de nevoia de interpretare uniformă a
noului act normativ de către autorităţle
centrale şi locale, vă informăm, până la
apariţia normelor metodologice de apli-
care a legii, o serie de îndrumări necesare
instituţiilor publice responsabile de apli-
care a legislaţiei în materia restituirilor. 

Iată câteva aspecte de  însemnatate
deosebită:
I. În materia restituirii proprietăţilor fun-
ciare şi în materia restituirii proprietăţilor
în Baza Legii nr. 10/2001.

a) este important să se înţeleagă de
către membrii comisiilor locale şi judeţene
că în situaţia în care autorul sau moşteni-
torii legali sau testamentari ai acestuia au
înstrăinat drepturile ce li se cuvin, portivit
art. 1 din lege, singura măsură reparatorie
care se acrordă noilor beneficiari
(cumpărători, cesionari, cedenţi, etc.) este
compensarea prin puncte. Retrocedările în
natură se fac doar către proprietarii care
nu şi-au cesionat drepturile şi către moşten-
itorii lor;

b) În vederea punerii în aplicare a
principiului prevalenţei restituirii în natură,
legea prevede la alin. 1 al art.7 obligativ-
itatea suspendării activităţii comisiilor
judeţene sau după caz, a Comisiei muncip-
iului Bucureşti, până la întocmirea unei situ-
aţii centralizatoare la nivelul fiecărei
unităţi administrativ teritoriale, aflate pe
raza de competenţă a comisiei judeţene
de fond funciar.

c) Pentru întocmirea acestei situaţii cen-
tralizatoare, dispoziţiile art.5 alin.1 din
lege stabilesc că în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a acesteia, la
nivelul fiecărei unităţi administrativ terito-
riale s econstituie, prin ordin al Prefectului,
o comisie locală pentru inventarierea
terenurilor. Desemnarea specialiştilor şi a
reprezentanţilor în comisii prevăzuţi la
art.5 se face de către conducerile
unităţilor din care aceştia fac parte şi se
comunică în scris instituţiei prefectului. Per-
soanele desemnate de prefect pot avea
calitatea de mebru în mai multe comisii lo-
cale de la nivelul judeţului.

d) O altă obligaţie de importanţă este
cea care revine comisiilor locale de fond

funciar constituite portivit prevederilor
H.G. nr.890/2005, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, care, în termen de 120
de zile de la data intrării în vigoare a noii
legi trebuie să centralizeze toate cererile
de restituire nesoluţionate, în vederea sta-
bilirii suprafeţei de teren necesare fina-
lizării procesului de restituire.

e) La soluţionarea cererilor vizând
restituirea terenurilor intravilane, agricole
la data preluării abuzive au fost formulate
potrivit Legii nr.10/2001, se va avea în
vedere obligaţia respectării limitei de 50
ha de proprietar deposedat. În acest sens
se impune o verificare atentă prin care să
se înlăture posibilitatea acordării de drep-
turi în cazul în care această suprafaţă a
fost restituită prin aplicarea legilor fondu-
lui funciar.

f) Entităţile învestite de lege au obli-
gaţia de a soluţiona cererile formulate
portivit Legii nr.10/2001 în termene
stricte, care încep să recurgă de la 1 ian-
uarie 2014. Pentru a se putea verifica re-
spectarea termenelor de soluţionare a
cererilor, entităţile învestite de lege au
obligaţia de a stabili numărul cererilor în-
registrate, de a afişa aceste date la sediul
lor şi de a le comunica Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

g) Pentru garantarea aplicării eficiente
a legii s-a instituit un sistem specific de
sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor
care izvorăsc din acestea. În aplicarea
sancţiunilor, un rol esenţial îl vor avea
prefecţii. Noile prerogative sunt prevăzute
detaliat de lege. De asemenea, dispoziţiile
referitoare la exercitarea controlului de
legalitate de către prefect rămân aplica-
bile.

h) Legea nu a instituit un nou termen
pentru depunerea cererilor de restituire a
proprietăţilor, ea aplicându-se cererilor
depuse, în termenele legale, la entităţile
legal învestite. Pentru a veni în sprijinul fi-
nalizării procesului de restituire în natură,
se prevede la art.32 alin.1 un termen de
decădere de 90 de zile în care per-
soanele care se consideră îndreptăţite pot
completa cu înscrisuri dosarele la entităţile
învestite de lege. Entităţile învestite de lege
au obligaţia de a informa titularii cererilor
de restituire cu privire la înscrisurile pe
care le apreciază ca fiind necesare pentru
soluţionarea cererilor punându-le în
vedere atât faptul că termenul de
depunere a documentaţiei solicitate este
de maxim 90 de zile, precum şi posibili-

tatea de a solicita prelungirea termenului
pentru o perioadă de 60 de zile în situaţia
în care se face dovada efecturării unor
demersuri pentru completarea dosarului,
în raport cu alte instituţii.

i) În ceea ce priveşte dosarele înregis-
trate la Secretariatul Comisiei Centrale
pentru Stabilirea despăguribilor, potrivit
dispoziţiilor art. 42, alin.1, acestea pot fi
returnate comisiilor locale ca urmare a
opţiunii autorilor sau moştenitorilor legali
şi/sau testamentari ai acestora, opţiune
care se poate concretiza într-o cerere de-
pusă la sediul Autoprităţii Naţionale pen-
tru Restituirea Proprietăţilor, în termen de
60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
În termenul menţionat, pot opta pentru re-
turnarea dosarelor la comisiile locale de
fond funciar şi persoanele care nu au va-
lorificat titlurile de despăgubire emise de
Comisia Centrală pentru Stabilirea De-
spăgubirilor iar procedura de returnare a
dosarelor va fi descrisă în normele
metodologice la prezenta lege.

II. În materia restituirii proprietăţilor către
culte şi minorităţi

Una din prevederile importante ale
legii, care va avea un impact semnificativ
asupra unor activităţi de interes public din
învăţământ, sănătate, cultură este cuprinsă
la art. 45 şi stabileşte în sarcina beneficia-
rilor retrocedării obligativitatea menţinerii
afectaţiunii de interes public pe o pe-
rioadă de 10 ani, în cazul imobilelor în
care funcţionează în prezent şcoli, licee,
sedii de universităţi, spitale, instituţii de cul-
tură, care urmează a fi restituite.

Dispoziţiile art. 45, alin. 4 şi 5 din lege
prevăd că, la propunerea motivată a
deţinătorilor actuali, Guvernul, prin
hotărâre, stabileşte imobilele pentru care
foştii proprietari sau, după caz, moşteni-
torii acestora au obligaţia de a menţine
afectaţiunea de interes public.

Cu privire la acest aspect, dorim să
atragem atenţia asupra faptului că, în
lipsa comunicării propunerilor motivate de
către deţinătorii actuali ai imobilelor afec-
tate unor activităţi de interes public, aces-
tea vor fi retrocedate în natură fără
obligativitatea menţinerii de către noul
proprietar a activităţii de interes public pe
o perioadă de 10 ani.

Materialul integral se găseşte pe
www.primariamioveni.ro.

Precizări...
MĂSURILE PENTRU FINALIZAREA PROCESULUI DE RESTITUIRE
ÎN NATURĂ SAU PRIN ECHIVALENT A IMOBILELOR PRELUATE

ÎN MOD ABUZIV ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST
OCPI informază că în monitorul Oficial al

României nr.278/17.05.2013, partea I, a fost
publicatră Legea nr. 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist
în România. 

Conform prevederilor art. 7 din legea mai sus
menţionată, până la întocmirea situaţiei central-
izatoare a terenurilor agricole, cu sau fără in-
vestiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public

sau privat al statului său, după caz, al unităţii
administrativ-teritoriale, care pot face obiectul
reconstituirii dreptului de proprietate, se sus-
pendă emiterea hotărârilor de validare/invali-
dare de către comisiile judeţene de fond fucniar,
eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în
posesie de către comisiile locale de fond funciar,
precum şi orice alte proceduri administrative în
domeniul restituirii fondului funciar. Aceste dis-
poziţii nu sunt aplicabile în cazul hotărârilor
judecătoreşti definitive şi irevocabile.

SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE -
dezinsecţie în tot oraşul!

Este cunoscut faptul că, odată cu venirea
căldurii, apare şi pericolul înţepăturilor de in-
secte, motiv pentru care conducerea Primăriei
Mioveni a decis ca în oraşul nostru sa înceapă
o amplă acţiune de dezinsecţie. Un alt motiv
pentru care autorităţile locale s-au gândit să
demareze această acţiune este şi isteria creată
de căpuşe, isterie care a speriat populaţia
României anul trecut. 

Deşi nu s-a înregistrat nici un caz până în
prezent, conducerea Primăriei Mioveni a
preferat să înceapă această campanie de
dezinsecţie pentru a preveni eventualele ne-
plăceri.

Operatorul S.C Servicii Edilitare Pentru Co-
munitate Mioveni SRL, a efectuat în perioada
05.06.2013 - 16.06.2013, dezinsecţia a
domeniului public şi privat în oraşul Mioveni,
pentru a elimina ţânţarii şi căpuşele.

Substanţele folosite pentru dezinsecţie sunt
în conformitate cu normele legale, nu sunt
dăunătoare oamenilor şi animalelor, nu lasă
reziduuri şi sunt exceptate de la cerinţele de
toleranţă pentru reziduuri pesticide. 

DISPECERAT NON-STOP
SC S.Ed.C.MIOVENI SRL

Locuitorii oraşului Mioveni, pot să sesizeze
problemele ce ţin de serviciul apă-canal şi ilu-
minat public printr-un simplu apel la numerele
de telefon 0348/457.102; 0736. 202.067. Din
15 mai 2013, a intrat în funcţiune Dispeceratul
Central care funcţionează NON-STOP. Acesta
va permite operatorilor din cadrul S.C S.Ed.C
Mioveni SRL să preia informaţiile transmise de
cetăţeni, să le trimită mai departe către ser-
viciile care au atribuţia să le rezolve. În acelaşi
timp, prin intermediul dispeceratului, cetăţenii
vor fi la curent în orice moment cu stadiul în
care se află sesizarea lor. 

Cea mai mare lingură de lemn din lume este la Mioveni!

Cea mai mare lingură de lemn din lume a fost construită la
Mioveni, urmând a fi depusă documentaţia pentru a intra în ce-
lebra Carte a Recordurilor. Lucrările s-au desfăşurat în faţa Cen-
trului Cultural din Mioveni, iar echipa ce lucrează la acest proiect
s-a deplasat special într-o pădure de unde s-au  adus doi arbori
de tei din care a fost sculptată lingura. Meşterul Rodoş a vrut ca
lucrarea să fie de o lungime nemaiîntîlnită, dar şi frumoasă, pe
care a înscrustat motive populare româneşti. Recordul actual este

detinut de India cu o lingură de 12 metri si şapte centimetri
lungime şi are lăţimea căuşului de un metru şi şapte centimetri.
Noi ne-am propus să o facem de 16 metri lungime şi un metru şi
16 centimetri lăţime", spunea meşterul. Însă estimarea iniţială nu
a fost şi cea reală, lingura a ieşit mai mare. După măsurători
aceasta are 17 metri şi 80 de centimetri. Lingura va fi amplasată
la muzeul etnografic "Constantin Năstase" din Mioveni, în exteri-
orul acestuia, pentru că este mai înaltă decât muzeul. 

0348/457.102
0736.202.067
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SC Automobile Dacia, principalul
furnizor de apă potabilă anunţă că
începând cu 1 iunie 2013, va fi majo-
rat ta-riful la apă potabilă, însă majo-
rarea va intra în vigoare cu data de 1
iulie, după cum precizează primarul
Ion Georgescu. Oficialii de la Dacia
au explicat creşterea cu 9,5% a
preţului apei potabilizate prin
creşterea cheltuielilor variabile/mc
potabilizat cu 2,8% şi cheltuielilor
fixe/mc potabilizat cu 14,1%. Toate
acestea au fost generate mai mulţi
factori. Unul dintre aceştia este de
creşterea cheltuielilor cu amortizarea
în 2012 cu 30% faţă de 2011, având
în vedere că au fost modernizate fil-
trele construite la nivelul anilor 1969
– 1970 şi cerinţa legală pentru
menţinerea calităţii apei.

Un alt factor a fost creşeterea cheltu-
ielilor cu munca vie, cu 10,5% în 2012, faţă

de anul 2011, lucru ce se referă la cheltu-
ielile cu salariile muncitorilor de la Dacia.
Ultimul factor amintit de oficialii de pe
platformă este scăderea în 2012 a volu-
mului total de apă potabilizată cu 5,3%
faţă de 2011, scădere datorată micşorării
consumului Dacia cu 16,5%.

Astfel, Primăria oraşului Mioveni  in-
formează că începând cu data de
01.07.2013 preţul/tariful la apa potabilă
pentru utilizatorii din MIOVENI va fi de
2,92 lei /mc fără TVA, respectiv 3,62
lei/mc cu TVA.

Această modificare se datorează creş-
terii tarifului de potabilizare comunicat de
S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. cu cca. 9%,
ca urmare a evoluţiei preţurilor. 

Noul tarif a fost avizat de Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Servici-
ile Comunitare de Utilităţi Publice Bucureşti
cu Avizul nr. 6582/07.03.2013.

Menţionăm că preţul apei potabile din
cartieruele Racoviţa şi Făget, precum şi tar-
ifele la canalizare – epurare  la nivelul în-
tregului oraş rămân nemodificate.  

Evoluţia tarifului la apă potabilă în perioada 01.01.2005 - 31.03.2013, în valori absolute

Câteva date statistice privind evoluţia preţului apei potabile

Evoluţia tarifului la apă potabilă în perioada 01.01.2005 - 31.03.2013, în procente

ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2013, TARIFUL LA
APĂ POTABILĂ VA FI 3,62 RON mc
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SMILEY - în concert la MIOVENI
de ZIUA NAŢIONALĂ A FRANŢEI

Aşa cum ne-a obişnuit, SC
Automobile Dacia, orga-
nizează în fiecare an un
spectacol pentru locuitorii
urbei, foarte mulţi dintre
aceştia fiind angajaţi pe
platforma uzinei. Concertul
ocazionat de Ziua Naţională
a Franţei va fi susţinut de
piteşteanul Smiley, pe scena
ce va fi amplasată în faţa
Primăriei oraşului, programul
urmând să se desfăşoare

sâmbătă 13 iulie, ora 21.00.
Oraşul Mioveni este cunos-

cut ca oraşul constructorilor
de maşini, având în vedere
că o mare parte a populaţiei
lucrează în domeniu. 

Un eveniment important
desfăşurat de câţiva ani în
Mioveni este Regionala
Logan Club ce va fi organi-
zată şi în acest an în pe-
rioada 12 - 14 iulie, pentru
al IV-lea an consecutiv. Con-

siliul Local Mioveni, Primăria,
Centrul Cultural şi-au dat
mâna cu partenerii: Logan
Club Piteşti şi Asociaţia
Sportivă Sprint Club Piteşti
pentru a organiza o nouă
ediţie a Regionalei.

Peste 80 de vehicule
marca Dacia şi 200 de fani
Logan din marile oraşe ale
ţării sunt aşteptaţi la Region-
ala Logan Club.

Vineri, 12 iulie 2013
• Vizită la Automobile Dacia Renault a loganiştilor din ţară;
• Instalare corturi participanţi la Regională în Zona BEMO.
Sâmbătă, 13 iulie 2013
Ora 09.30: Deplasarea loganiştilor de la Piteşti la Mioveni;
Ora 10.00: Înscrierea în concurs a participanţilor;
Ora 10.30-12.30: Desfăşurarea concursului de accelerare 
(drumul de legătură de la Uzina Dacia Renault – Poarta 2 şi Poarta 3)
Ora 13.00: Înscrierea în concurs a participanţilor la proba de îndem-
anare;
Ora 13.30-14.30: Desfăşurarea concursului de îndemânare 
(parcarea Eurest);
Ora 21.00: Concert Smiley organizat de Automobile Dacia Renault cu
ocazia Zilei Naţionale a Franţei.
Ora 23.00: Minicampionat de fotbal intre cluburile Logan din ţară;
Locul de desfăşurare: Terenul sintetic de la Bemo.
Duminică 14 iulie 2013
Ora 11.00: Expoziţie de Maşini Retro;
Loc de desfăşurare: Strada Tudor Muşatescu 
(în faţa Centrului Cultural Mioveni);
Ora 13.00: Festivitatea de premiere a celor două probe.


