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Aflaţi care au fost cei mai merituoşi elevi din Mioveni

PRIMĂRIA MIOVENI AŞTEAPTĂ
SITUAŢIA ACORDĂRII
SUGESTIILE DVS. LA INFOCHIOŞCUL
BURSELOR PENTRU ANUL
AMPLASAT ÎN HOLUL INSTITUŢIEI
ŞCOLAR 2012 - 2013
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SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI
LUCREAZĂ LA AMENAJAREA CELUI DE-AL DOILEA
ADĂPOST PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN DIN MIOVENI

PE 26 AUGUST SE
REDESCHIDE BAZINUL DE ÎNOT

Pagina 2

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU
ASOCIAŢIILE DE LOCATARI

ANUNŢ CAPCANĂ
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PENTRU ADMINISTRATORII DE BLOC!!!
Pe 26 august, Bazinul de înot
pentru copii şi agrement va fi
din nou deschis publicului.
Timp de câteva săptâmâni,
bazinul a fost supus unor operaţii de igienizare, îmbunătăţirea sistemului de
ventilaţie, curăţarea filtrelor,

deratizare, lucrări de întreţinere şi reparaţie acolo
unde a fost cazul. Lucrările au
fost efectuate de către constructor, dat fiind faptul că lucrarea este în garanţie. Sunt
aşteptate înscrieri la sediul
bazinului!!!

ZILELE ORAŞULUI
MIOVENI - în imagini
Am sărbătorit ziua miovenarilor

FRANCESCO NAPOLI

Pagina 4

CONTROL LA FAŢA
LOCULUI ÎN VEDEREA
VERIFICĂRII SUPRAFEŢELOR
AGRICOLE DECLARATE DE
FERMIERI ÎN CERERILE UNICE
DE PLATĂ PENTRU ANUL 2013
APIA INFORMEAZĂ
CU PRIVIRE LA
OBLIGAŢIA
FERMIERILOR DE A
RESPECTA BUNELE
CONDIŢII
AGRICOLE ŞI DE
MEDIU

www.primariamioveni.ro primariamioveni_arges@yahoo.com
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 Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855; NON-STOP  Tel/Fax: Of. de serv. Primăria Mioveni - 0348/455999;
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SITUAŢIA ACORDĂRII
BURSELOR ŞCOLARE
ŞI SOCIALE
ELEVILOR DIN ORAŞ
MIOVENII

PRIMĂRIA MIOVENI AŞTEAPTĂ
SUGESTIILE DVS. LA INFOCHIOŞCUL
AMPLASAT ÎN HOLUL INSTITUŢIEI

Din luna iunie 2012
Primăria
oraşului
Mioveni, a venit în întâmpinarea cetăţenilor
oraşului nostru cu cea
mai u;oară metodă de
reducere a aglomeraţiei
în faţa ghişeelor de informaţii din cadrul instituţiilor publice şi nu
numai, prin achiziţionarea unui infochioşc, amplasat chiar
la intrarea în primărie.
Infochioşcul este de
fapt un calculator situat
în holul primăriei
Mioveni şi care poate fi
folosit într-un mod
foarte simplu şi gratuit.
Astfel, prin simpla
atingere a ecranului,
poţi accesa informaţii
despre
activitatea
birourilor şi compartimentelor din cadrul
primăriei precum şi despre eliberarea documentelor
specifice
primăriei.
Informaţii utile despre compartimente:
De asemenea, infochioşcul oferă o documentaţie completă în
ceea ce priveşte diverse
probleme, cum ar fi
plata taxelor sau a impozitelor, eliberarea
unei autorizaţii de construire, actele necesare
pentru încheierea unei
căsătorii etc.
Cetătenii pot adresa
întrebări primarului,
viceprimarului, secretarului, consilierilor şi
funcţionarilor
din
cadrul Primăriei oraşului Mioveni.
În cel mult 15 zile

cetăţeanul are şansa să
găsească răspunsul la
întrebarea pe care a
adresat-o, însă numai
atâta timp cât întrebarea sa a fost pertinentă şi îşi lasă o
adresă de corespondenţă. Primăria se
obligă
să
trimită
răspuns celor care îşi
lasă adresa şi în acest
scop în cadrul compartimentelor şi birourilor
chiar şi din cadrul
celorlalte instituţii subordonate primăriei există funcţionari care se
ocupă cu acest lucru.
De la începutul anului până în prezent la
infochioşcul din holul
Primăriei
oraşului
Mioveni s-au înregistrat aproximativ 30 de
sesizări.
Dintre
cele
mai
frecvente sesizări amintim:
- locurile de parcare
din faţa, spatele şi jurul
blocurilor de locuinţe;
- maşinile abandonate
din parcările blocurilor
de locuinţe;
- amenajarea parcurilor
de distracţie din oraşul
nostru;
- amenajarea unei piste
pentru biciclete;
- problema câinilor fără
stăpân etc.
Vă aşteptăm la infochioşcul din holul
Primăriei
oraşului
Mioveni unde puteţi
scrie o reclamaţie, o
sugestie şi cu citirea informaţiilor referitoare
la birourile de specialitate ale primăriei.

DIVERS - 2

Ca în fiecare an, edilii oraşului au oferit elevilor merituoşi dar şi celor cu probleme sociale burse în sumă
totală de 280.420 lei. În anul şcolar 2012 - 2013, au fost
acordate 1308 burse şcolare (în valoare de 229.870 lei)
şi 200 burse sociale (în valoare de 50.550 lei).
Iată cum au fost distribuite acestea:

SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL LUCREAZĂ LA AMENAJAREA
CELUI DE-AL DOILEA ADĂPOST PENTRU CÂINII
FĂRĂ STĂPÂN DIN MIOVENI

În judeţul Argeş potrivit
evidenţelor Direcţiei Sanitar
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş se
află peste 130.000 de câini.
Este vorba însă doar de animalele înregistrate şi care au
fost vaccinate.
Peste 600 de câini
abandonaţi în oraş
Pe raza oraţului Mioveni
sunt înregistraţi în prezent la
cele două adăposturi peste
600 de câini abandonaţi.
S.C. S.Ed.C Mioveni a
preluat în octombrie 2012,
Fundaţia pentru Protecţia
Câinilor
Comunitari
(FPCC). Asociaţia ce activa
la nivel naţional, a rămas
fără fonduri. Sediul FPCC,
amplasat în apropierea fostei
rampe de gunoi din cartierul
Racoviţa a fost preluat cu tot
cu personal.
Odată cu deschiderea
acestui adăpost, conducerea
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.
Se lucrează la împrejmuirea noului adăpost
Angajaţii societăţii S.Ed.C
Mioveni lucrează la împrejmuirea terenului, 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 operaţii, 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 animalelor este asigurată de SC Automobile
Dacia, astfel costurile de întreţinere ale adăposturilor
sunt reduse substanţial. Am
preluat centrul de la FPCC
într-o stare destul de proastă
încă din octombrie 2012,
când ei au rămas fără fonduri. Vrem să terminăm de
amenajat noua locaţie şi să
continuăm procedura de sterilizare, pentru că până în
momentul de faţă, în absenţa
unei legislaţii clare, este
soluţia optimă. Administraţiile publice locale nu au
soluţii legale pentru rezolvarea problemei câinilor
fără stăpân. Sperăm ca legea
să fie promulgată cât mai repede” a declarat Directorul
S.Ed.C Mioveni, Nicolae
Tudose. Costurile pentru întreţinerea,
deparazitarea,
vaccinarea animalelor şi
cheltuielile de personal se
ridică la 53.000 lei pe lună.
La cele două adăposturi lucreză în prezent 12 salariaţi

care depun zilnic eforturi,
pentru a strânge câinii comunitari de pe raza oraşului atat
prin acţiuni programate dar
şi în urma sesizărilor ce vin
din partea locuitorilor oraşului.
Ciucă Oana, responsabil
la fosta Fundaţie este acum
doctor la serviciul de
ecarisaj: „Principala problemă este lipsa conştientizării
populaţiei cu privire la importanţa sterilizării animalelor, mai ales cele de pe
proprietatea privată, animalele 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, determinarea urgenţelor pentru
sterilizare şi eutanasiera
celor bolnavi (ca ultimă măsură), atunci când este
cazul”.
Pentru cei care deţin animale este important de ştiut
ca în momentul de faţă, la
fostul sediul al Fundaţiei se
fac sterilizări contracost,
preţul fiind unul mult mai
mic decât la un cabinet particular.

Potrivit art.21 alin 3 din
H.G. nr.1588/2007 ”Asociaţiile de proprietari care
optează pentru conducerea
contabilităţii în partidă simplă vor depune la compartimentele
specializate
în
sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din
cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de
activ şi pasiv, întocmită
potrivit ordinului ministrului
economiei şi finanţelor, până
la data de 1 martie pentru
situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie
pentru
situaţia
existentă la 30 iunie.”
Având în vedere cele de mai
sus, vă solicităm să depuneţi la
Compartimentul Sprijin Asociaţii de Proprietari, până la data
de 01.09.2013, următoarele

documente:
 situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv existentă la data de 30.06.2013;
 listele de întreţinere
aferente lunilor mai şi iunie
2013 (copii xerox);
 extras cont bancă la
30.06.2013 (copii xerox);
 situaţia fondului de rulment;
 situaţia fondului de
reparaţii;
 copii xerox la filele registrului de casă de la data de
01.06.2013 - 30.06.2013.
Neîndeplinirea atribuţiilor
de către administrator,
potrivit art.56, alin. 1, lit.b
din Legea nr. 230/2007, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
500 lei la 3.000 lei.

În atenţia Asociaţiilor de locatari din Mioveni!

MIOVENII
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CONTROL LA FAŢA
LOCULUI ÎN VEDEREA
VERIFICĂRII
SUPRAFEŢELOR AGRICOLE
DECLARATE DE FERMIERI
ÎN CERERILE UNICE DE
PLATĂ PENTRU ANUL 2013
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA- CJ Arges) informează
că în această perioadă se desfăşoară controlul la faţa locului
în
vederea
verificării
suprafe elor agricole declarate
de fermieri în cererile unice de
plată pentru anul 2013.
Condiţiile şi modalităţile de
acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene
şi naţionale pe care trebuie să
le respecte fermierii, sunt:
• exploatarea unui teren agricol
cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha,
cu suprafaţa parcelei agricole
de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole,
pepinierelor viticole, arbuştilor
fructiferi, suprafaţa minimă a
parcelei este de cel puţin 0,1 ha
(conform art.7 alin.1 lit..a din
O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare); în cazul livezilor
tradiţionale, suprafaţa minimă
eligibilă a parcelelor pentru Pachetele 1 şi 2 ale Măsurii 214
este de 0,3 ha (conf. PNDR

2007-2013, versiunea consolidată);
• respectarea cerinţelor de ecocondiţionalitate reglementate
prin legislaţia naţională, pe
toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, respectiv: Bunele
condi ii agricole şi de mediu
(GAEC), Cerinţele legale în
materie de gestionare (SMR),
Cerinţele minime (relevante
pentru măsura de agro-mediu);
• respectarea cerinţelor specifice pachetelor de agro-mediu
solicitate; pentru măsura 214 –
plăţi de agro-mediu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole
(caietul de agro-mediu trebuie
completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei in
vigoare), fiind condiţie de eligibilitate.
În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul
în exploataţie a reprezentanţilor
APIA-Centrul Judetean Arges,
pentru efectuarea controlului la
faţa locului, cererea prin care
s-a solicitat sprijin pe suprafata
devine neeligibilă.

Anunţ capcană pentru
administratorii de bloc!!! APIA INFORMEAZĂ CU PRIVIRE
La fiecare scară a blocurilor aceste “lucrări” nu sunt autoLA OBLIGAŢIA FERMIERILOR DE
din Mioveni a fost postat un rizaţi. Autorităţile îi averafiş prin care asociaţiile sunt tizează pe locatari, dar şi pe
A RESPECTA BUNELE CONDIŢII
informate că li se pot efectua administratorii de asociaţii să
diferite lucrări doar în schim- nu se încreadă în astfel de
AGRICOLE ŞI DE MEDIU (GAEC 5
bul fierului vechi din subsolul anunţuri înşelătoare.
imobilului.
Având în vedere regimul juŞI GAEC 8)
Anunţul sună astfel:
ridic al conductelor termice,
“Echipă
specializată
în
curăţenia de subsoluri execută: curăţenia subsolurilor,
măturarea păienjenilor, transportarea molozului, deratizare
cu var la subsol şi repararea
conductelor. Preţul constă în
contravaloarea fierului vechi
nefolosit din subsol.
Lucrarea mai sus menţionată
se face fără alte costuri din
partea proprietarilor în afară
de fierul vechi din subsolul
blocului.
Relaţii la:
0746.819.825; 0741.264.730”
Prin acest anunţ administratorii de bloc sunt ademeniţi să
efectueze lucrări “pe gratis”.
Cum nimic nu este gratis, aceştia pot cădea într-o capcană
deoarece cei care efectuează

asociaţiile de locatari/proprietari trebuie să cunoască faptul
că vor exista consecinţe dacă
vor fi dezafectate subsolurile şi
că lucrările de demolare se vor
face numai cu autorizaţia de
desfiinţare şi cu documentaţia
tehnică, potrivit articolului 37
din
“Regulamentul
/21.11.1997, privind urmărirea
comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea a construcţiilor”,
potrivit HG 766/1997.
Autorităţile au sezizat deja
organele abilitate care vor
efectua cercetări în acest sens,
iar asociaţiile de locatari/proprietari trebuie să fie mai vigilente în alegerea firmelor cu
care vor să efectueze diverse
lucrări.

ANUNŢ DE MEDIU

SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL a solicitat autorizaţie de
mediu pentru RESTAURNAT CLUB MIOVENI.
Eventualele sugestii sau reclamaţii trebuie depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş,
strada Egalităţii, nr. 50, Piteşti, judeţul Argeş.

Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie
pentru
Agricultură (APIA-CJ
Arges) informează cu
privire la obligaţia fermierilor de a respecta
Bunele condiţii agricole
şi de mediu (GAEC 5
şi GAEC 8), conform
cărora nu este permisă
arderea miriştilor şi a
resturilor vegetale pe
terenul arabil, precum
şi a vegetaţiei pajiştilor
permanente.
Referitor la GAEC
5: precizăm că nu este
permisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil, obiectivul acestei
condiţii
fiind
menţinerea materiei organice în sol prin aplicarea măsurilor de
gestionare minimă a
miriştilor.
Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv
pajişti
temporare) nu trebuie
să ardă miriştile şi/sau
resturile vegetale rezultate după recoltarea
culturilor (paie de cereale păioase, vreji de

plante proteice sau de
cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea
soarelui, rapiţă ş.a.),
inclusiv miriştile sau
iarba rămasă după
cosirea pajiştilor temporare.
Agricultorilor care
nu respectă condiţia
GAEC 5 li se vor
aplica reduceri la suma
totală de plată, conform
modului de aplicare a
sancţiunilor
pentru
nerespectarea GAEC,
indiferent de suprafaţa
arsă.
Referitor la GAEC
8: precizăm că nu este
permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente,
obiectivul
acestei condiţii fiind
menţinerea unui nivel
minim de întreţinere a
solului prin protejarea
pajiştilor permanente.
Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă
vegetaţia, inclusiv iarba
rămasă după cositul pajiştilor.
Agricultorilor care
nu respectă această

condiţie li se vor aplica
reduceri la suma totală
de plată, conform modului de aplicare a reducerilor
şi
excluderilor
pentru
nerespectarea GAEC,
indiferent de suprafaţa
arsă.
Precizăm că Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură a
încheiat cu Garda
Naţională de Mediu
(GNM) şi cu Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă
(IGSU) Protocolul de
colaborare
nr.
26/726/30470
din
29.02.2012
privind
acţiunile de monitorizare a modului de respectare
de
către
fermieri a bunelor
condiţii agricole şi de
mediu referitoare la
arderea miriştilor şi a
resturilor vegetale pe
terenul arabil (GAEC
5) şi la arderea pajiştilor
permanente
(GAEC 8).
Se urmăreşte, prin
acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere

a miriştilor şi a vegetaţiei, prin sancţionarea
celor care încalcă
aceste dispoziţii, de
către toate cele trei instituţii semnatare ale
protocolului.
Ca
urmare
a
numărului mare de incendieri din anii precedenti, ca masură de
prevenire şi combatere
a fenomenului, APIACentrul Judetean Arges
a luat decizia ca nerespectarea GAEC 5 şi
GAEC 8 să fie încadrată automat la
gravitate mare şi să-i
fie atribuită sancţiunea
maximă în acest sens,
prevazută de Regulamentul
(CE)
nr.
73/2009 de stabilire a
unor norme comune
pentru sistemele de ajutor
direct
pentru
agricultori în cadrul
politicii agricole comune şi de instituire a
anumitor sisteme de
ajutor pentru agricultor.

ZILELE ORAŞULUI MIOVENI 2013, în imagini
MIOVENII
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imp de cinci zile,
oraşul a îmbrăcat
straie de sărbătoare. Manifestările prilejuite de Zilele oraşului
Mioveni desfăşurate sub
egida
Sărbătorilor
Argeşului şi Muscelului, sau bucurat de aprecieri din
partea cetăţenilor şi a invitaţilor. “Am oferit locuitorilor oraşului Mioveni dar
şi argeşenilor 5 zile de
manifestări încărcate de
semnificaţii: de la decernarea titlurilor de
cetăţeni de onoare ai oraşului, la spectacolele oferite
tuturor ca-tegoriilor de
public unde am avut o
prezenţă foarte mare (în jur
de 12000 de oameni la
fiecare spectacol) la vizita
celor şase delegaţii (Bulgaria – oraşele Petrich,
Debovo şi Nikopole, Grecia - Salamina, Turcia –Isparta,
Franţa
Landerneau) care au ţinut
să fie alături de noi la ceas
aniversar, la competiţiile
sportive desfăşurate în
fiecare zi, la expoziţiile de
fotografie, până la Festivalul Internaţional de Folclor Carpaţi” aflat anul
acesta la ediţia cu numărul
XXX. Făcând bilanţul
acestor zile, doresc să
mulţumesc tuturor celor
implicaţi în desfăşurarea
acestor manifestări dar şi
reprezentanţilor
massmedia pentru promovarea
facută, să îi asigur că în
oraşul Mioveni vor avea
întodeauna parte de evenimente, cu activităţi cultural-artistice şi sportive
variate şi că nu vom
neglija
investiţiile
în
domeniile importante pentru cetăţenii noştri: sănătate, învătământ, parcări,
reţele de distribuţie” a declarat Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni.
În cadrul festivităţii de
deschidere a sărbătorii
oraşului au primit titlul de
cetăţean de onoare: parlamentarii Ecaterina Andronescu şi Şerban Valeca,
Miron Zapciu, profesor
universitar
la
„Politehnica”, George Darie,
rector la „ Universitatea
Politehnică„,
Adrian
Alexandru Badea, prodecan la „Universitatea Politehnică”, Vasile Moraru,
medic primar pediatru la
Spitalul Racoviţa, Adrian
Duţă, profesor, Gheorghe
Chiliment, preot Parohia
Racoviţa, Aurel Banu, profesor, Maria Teordoreanu,
profesor, Ion Grădinaru,
veteran
de
război,
Evdochia Udrescu, profesor, Ion Stanciu, fost primar al oraşului, Marilena
Popescu, profesor şi Mihail Robea, profesor.
Cetăţenii de onoare au fost
premiaţi pentru prestigiul
moral, profesional şi civic,
în baza unei hotărâri de
Consiliu Local.
Cele trei diplome de
excelenţă au fost acordate
de către primarul Ion
Georgescu
doamnelor
Florica Arsenescu şi Maria
Comănoiu, precum şi
sportivului Bogdan Andrei
Scarlat, pentru contribuţia
adusă la dezvoltarea şi promovarea oraşului Mioveni.

Am sărbătorit majoratul tinerilor din Mioveni

Concert extraordinar SORE şi FRANCESCO NAPOLI

Festivalul Internaţional de Folclor “CARPAŢI”, ediţia XXX

Deschiderea oficială a ZILELOR ORAŞULUI MIOVENI

Concert extraordinar IONUŢ şi DOINIŢA DOLĂNESCU,
alături de marea doamnă a muzicii populare MARIA CIOBANU

Cadou oferit de reprezentanţii PENITENCIARULUI COLBAŞI

Competiţii sportive: RALLYCROSS, etapa naţională

ŞERBAN VALECA - cetăţean de onoare al oraşului Mioveni

Primul concurs de ciclism pentru amatori desfăşurat la Mioveni

ECATERINA ANDRONESCU - cetăţean de onoare al oraşului

Ansamblul din Mexic participant la Festivalul “CARPAŢI”

