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Noul sediu al Centrului
Cultural Mioveni, va fi dat în
folosinţă în luna octombrie
(vom reveni cu amănunte)

CAZ UMANITAR

Daniela Florica Prepeliţă are urgent nevoie de ajutor deoarece a
ajuns să cântărească peste două sute
de kilograme. Soluţia salvatoare ar
fi o operaţie de micşorare a stomacului care costă 30.000 de lei. Cei
care doresc să o ajute să ducă o viaţă
normală o pot face donând din
puţinul
lor
în
contul
RO42BRDE030SV05508620300BRD Mioveni.
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În această perioadă se desfăşoară

LUCRĂRI
IMPOTANTE ÎN
CARTIERUL FĂGET
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Atenţie, şoferi!

Incepând cu data de 5 septembrie 2013, pe DN73E (centura
suspendată) din Mioveni, restricţia de 50km/h, va fi relocata de la km 1+800 la 2+560.
Ca urmare a sesizării făcute de
reprezentanţii Primăriei oraşului Mioveni către I.P.J Serviciul
Rutier, Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Bucureşti şi
S.D.N. Piteşti, s-a decis ca începând cu data de 5 septembrie 2013, indicatoarele de
localitate se vor reloca de la
km 1+800 la 2+560 respectiv la
intrarea-ieşirea din localitate.

Pe 16 septembrie 2013 începe anul şcolar!
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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ OFERĂ “PRIMUL
GHIOZDAN” BOBOCILOR DIN CLASA ZERO
Continuând acţiunile
de sprijin social iniţiate în
unităţile de învâţământ,
Consiliul Judeţean Argeş
a
iniţiat
programul
„Primul ghiozdan”(2011),
prin care se doreşte asigurarea a câte un ghiozdan
gratuit pentru toţi copiii
care vor începe clasa zero
în anul scolar 2013-2014,
venind astfel în sprijinul

părinţilor si copiilor pentru a pregăti începerea
parcursului scolar.
Scopul acestui proiect
este sprijinirea şcolarilor
în vederea accesului egal
şi sporit la educaţie, precum si crearea unui instrument
eficient
împotriva fenomenului
de abandon şcolar si de
stimulare a elevilor, fără

discriminare.
Beneficiarii programului „Primul ghiozdan”
vor fi toţi elevii înscrişi în
clasa zero la unităţile de
învăţământ de pe raza
judeţului Arges, atât din
mediul rural, cât şi urban,
fiecare şcolar urmând să
primească la început de
an şcolar câte un ghiozdan ce va conţine un set

de rechizite constând în:
caiet tip I; caiet A5, 48 file
– matematică; caiet desen
A4; creion HB; stilou;
creioane colorate; riglă 20
cm; penar neechipat, valoarea totală fiind de 30
lei/ghiozdan.
Alăturându-se programelor „Cornul şi
Laptele”,
respectiv
„Fructe în şcoli” – proiec-

www.primariamioveni.ro primariamioveni_arges@yahoo.com

tul Consiliului Judeţean
Argeş vine astfel în sprijinul elevilor şi al
părinţilor, prin asigurarea
a unor condiţii cât mai
bune în procesul educaţional pentru toţi copii,
atât din mediul rural, cât
şi urban, urmărindu-se
astfel prevenirea abandonului şcolar.

primariamioveni@primariamioveni.ro
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Noul Centru Cultural Mioveni, va
fi dat în folosinţă în luna octombrie
MIOVENII

Centrul Cultural Mioveni, se
va muta din luna octombrie în
casă nouă. Astfel, elevii şi tinerii
înscrişi la cursurile centrului îşi
vor putea desfăşura activitatea
într-un spaţiu adecvat, nou,
modern şi cu toate dotările
necesare.
Sediul nou este amplasat chiar
lângă Catedrala ortodoxă
Sediul nou al Centrului Cultural Mioveni este situat chiar în
centrul oraşului, pe Aleea înv.
Alexandru Popescu, lângă Catedrala ortodoxă – alt motiv de
mândrie pentru locuitorii şi
edilii urbei.
La un oraş aşa de frumos, cu
foarte mulţi tineri, primarul Ion
Georgescu împreună cu membrii Consiliului Local, au considerat
că
trebuie
să
construiască o clădire nouă,
încăpătoare pentru sutele de
elevi şi tineri ce îşi desfăşoară

DIVERS - 2

activitatea la unul din cursurile oferite gratuit de
Centrul Cultural Mioveni.
Directorul Centrului
Cultural Mioveni, Argentina Culcuş, a declarat:
“Noul sediu al centrului cultural este binevenit deoarece,
în actuala locaţie, spaţiul este

limitat, însă în noua locaţie
cursanţii ce ne vor trece
pragul vor beneficia de spaţii
cu toate condiţiile de desfăşurare a activităţilor culturale,
fie că vorbim de cursurile de
limba engleză şi franceză, de
dans popular, mandolină,
teatru, canto popular, fo-

tografie, chitară, sau orice altă
activitate culturală desfăşurată de noi.”
Sală de spectacol
de 150 de locuri
Noul sediu este prevăzut cu o sală de spectacole cu 150 de locuri, scenă,
foayer, cabine, depozite

pentru recuzită şi vestiare,
grupuri sanitare pentru
spectatori, 10 săli de cursuri spaţioase şi o sală de
consiliu.
Clădirea are un aspect
modern şi este ridicată pe 3
etaje, după cele mai noi
cerinţe în domeniu.
(vom reveni cu amănunte)

Garda de Mediu Argeş va
organiza acţiuni de
promovare către populaţie
a legislaţiei de mediu!

Pentru o mai bună colaborare
cu autorităţile locale, Comisariatul Judeţean Argeş al Gărzii
Naţionale de Mediu (CJ Argeş
al GNM) a constituit 7 echipe de
comisari cu responsabilitate
privind verificarea stării de
salubritate a localităţilor (pe
zone).
CJ Argeş al GNM, cu sprijinul autorităţilor, va organiza
la sediile primăriilor instruiri cu
toţi agenţii economici de pe
raza localităţilor rurale, pentru
atenţionarea şi prevenirea de-

pozitării
necontrolate
a
deşeurilor provenite din activitatea acestora, precum şi a verificării existenţei documentelor
privind gestionarea deşeurilor.
Se vor organiza de asemenea
acţiuni de conştientizare a populaţiei, privind colectarea selectică a deşeurilor din plastic,
hârtie, sticlă, metal, în colaborare cu ADI SERVSAL ARGES
şi ONG-uri, în vederea respectării
prevederilor
Legii
nr.211/2011, privind gestionarea deşeurilor.

CAZ UMANITAR
Ajutor pentru o viaţă normală!!!

Daniela Florica Prepeliţă are
urgent nevoie de ajutor
deoarece a ajuns să cântărească
peste două sute de kilograme.
Femeia a început să ia în
greutate în unor grave probleme
de sănătate, iar în prezent, este
practic imobilizata în casă.
Soluţia salvatoare ar fi o operaţie de micşorare a stomacului care costă 30.000 de lei. Cei
care doresc să o ajute să ducă o
viaţă normală
o pot face
donând din puţinul lor în cont
u
l
RO42BRDE030SV05508620300BRD Mioveni.

Despre obezitatea morbidă

faţa ghişeelor de informaţii din cadrul instituţiilor
PRIMĂRIA MIOVENI AŞTEAPTĂ
publice şi nu numai, prin achiziţionarea unui infoSUGESTIILE DVS. LA INFOCHIOŞCUL
chioşc, amplasat chiar la intrarea în primărie. InfoAMPLASAT ÎN HOLUL INSTITUŢIEI ŞI
chioşcul este de fapt un calculator situat în holul
PE SITE-UL INSTITUŢIEI:
primăriei Mioveni şi care poate fi folosit într-un
WWW.PRIMARIAMIOVENI.RO
mod foarte simplu şi gratuit. Astfel, prin simpla
atingere a ecranului, poţi accesa informaţii despre
Din luna iunie 2012 Primăria oraşului Mioveni, a activitatea birourilor şi compartimentelor din
venit în întâmpinarea cetăţenilor oraşului nostru cu cadrul primăriei precum şi despre eliberarea doccea mai uşoară metodă de reducere a aglomeraţiei în umentelor specifice primăriei. Vă aşteptăm!

Obezitatea morbidă creşte
riscul de moarte prematură şi
scurtează speranţa de viaţă. Pe
lângă afecţiunile fizice pe care le
declanşează, obezitatea morbidă
are efecte şi asupra psihicului.
Unele dintre cele mai dureroase
efecte ale obezităţii sunt suferinţa emoţionala şi excluderea
din societate. Multe persoane nu

înţeleg cauzele şi efectele obezităţii, iar ideile preconcepute
duc la discriminarea persoanelor obeze care sunt excluse
din cercul de prieteni, colegi de
şcoala sau serviciu. Persoanele
obeze se simt respinse, au sentimente puternice de vinovăţie şi
ruşine şi trec prin perioade
acute de depresie.
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ATENŢIE ŞOFERI!

RESTRICŢII PENTRU TRAFICUL DE MARE TONAJ PE
BULEVARDUL DACIA DIN ORAŞUL MIOVENI!

Conform Hotărârii nr.80 adoptată în şedinţa publică
ordinară a Consiliului Local Mioveni din data de
18.07.2013, s-a hotărât ca începând cu data de 01.09.2013
se interzice circulaţia, 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, cursele ce transportă salariaţi platformei Automobile Dacia Renault SA, ICN-FCN, PIROUX, etc).

Circulaţia autovehiculelor
care depăşesc masa maximă
autorizată de 7,5 t se deviază
pe traseul:
1. str. 1 Decembrie 1918- str.
7 Sept 1485 – SC Omsan Logistică SRL ;
2. str. 1Decembrie 1918 - str.
Ion Pillat - str. 1 Mai - str. Log.
Stanciu Mihoveanu - str.
Dealul Viilor - b-dul Dacia bl.
H1;
3. b-dul Dacia- str. Părăşti str. I.C.Brătianu
(1) Autovehiculele cu masa
maximă autorizată peste 7,5 t
ce transportă marfă/produse,
subansamble, transportoare,
etc, şi deservesc platformele industriale din oraşul Mioveni
(Dacia, Vama, CKD, ICN,
FCN, ANDRAD) PE SENSUL
DUS-ÎNTORS
Piteşti/Bucureşti - Câmpulung-Braşov
vor circula pe următoarele
artere de circulaţie, în ambele
sensuri:
• Platforma Dacia – DN
73E(autostrada suspendată)DN 73(Piteşti-Braşov);
• Platformă ICN-FCN– DN
73D – Valea Stânii – DN 73
(Piteşti - Braşov).
(2) Pentru autovehiculele
menţionate la art. 2 este interzisă circulaţia pe str. Valea

Neagră(cartier Colibaşi – zona
locuinţă de case) – DN 73 D DN 73 (Piteşti – Braşov – Sens
Giratoriu Mărăcineni).
(3) Fac excepţie de la
prevederile alin. (1) şi (2) al
acestui articol transporturile
speciale, agabaritice, de persoane, inclusiv transportul
prin curse regulate al salariaţilor instituţiilor menţionate.
Pentru autovehiculele cu
masa maximă autorizată peste
7,5 t, utilizate pentru transport
marfă perisabilă, lipsa accesului pentru aprovizionare
marfă, materiale/ produse etc.
se pot elibera Permise de acces
pe b-dul Dacia.
TAXE PENTRU
ELIBERAREA PERMISULUI
DE ACCES
Taxele stabilite pentru eliberarea Permisului de acces se
încasează prin biroul Impozite
şi taxe din cadrul Primăriei
oraşului Mioveni, astfel:
- pentru auto peste 7,5 t:
1000 lei / an calendaristic/
autovehicul;
500 lei / 6 luni/ autovehicul;
100 lei / luna/ autovehicul;
20 lei / zi/ autovehicul;
Permisul de acces 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 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
oraşului Mioveni şi se
păstrează numai în original la
bordul autovehiculului.
Este permisă traversarea bdului 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, str.
Dealul Viilor ( bl. H1, M1).
Este interzisă traversarea bdului Dacia prin intersecţiile:
sens giratoriu Casa de Cultură
a Sindicatelor; str. Cărăneşti
(staţie maxi – taxi bl. M4) - str.

SANCŢIUNI
Constituie contravenţie şi

se sancţionează cu amendă, de
la de la 500 lei – la 1000 lei următoarele fapte:
1. accesul autovehiculelor
peste 7,5 tone, pe b-dul Dacia,
fără a deţine Permisul de
acces;
2. staţionarea autovehiculelor peste 7,5 tone, pe bdul Dacia, în vederea
încărcării/ descărcării mărfii,
fără a deţine Permisul de
acces;
Constatarea contravenţiilor
şi aplicarea sancţiunilor se
face de către agenţii Serviciului Poliţia Locală, precum şi
de către ofiţerii şi agenţii din
cadrul
Poliţiei
oraşului
Mioveni.

Şcoala, la seral. A doua şansă pentru tinerii care nu au diplomă de bacalaureat.

În această perioadă se desfăşoară

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII
DE MAŞINI COLIBAŞI VA AVEA O
NOUĂ CLASĂ DE A XII-A SERAL!!!

LUCRĂRI
IMPORTANTE
ÎN CARTIERUL
FĂGET

După branşarea la reţeaua de apă
terminată de curând, un alt proiect extrem de important pentru dezvoltarea
comunităţii îl reprezintă canalizarea
cartierului Făget.
Din luna iunie a acestui an au început şi lucrările la reţeaua de
canalizare. Este vorba de o investiţie ce
se va realiza din bugetul Primăriei
oraşului Mioveni ce va fi finalizată la
jumătatea anului viitor. După terminarea investiţiei, SC S.Ed.C. Mioveni
va începe branşarea locuitorilor la
reţea.

C.S. DACIA MIOVENI 2012, VA
AVEA ŞI O SECŢIE DE ATLETISM !!!

Mioveniul devine încet, dar sigur
capitala judeţului şi în materie de sport,
nu doar din punct de vedere economic.
CS Dacia 2012 a contribuit serios la
această dezvoltare în nici doi ani de existenţă. Deşi clubul are deja cinci secţii
afi-liate federaţiilor de resort, oficialii nu
se opresc aici. Una dintre dorinţele cele
mai mari ale conducerii este aceea de a
înfiinţa şi o secţie de atletism. În acest
sens au fost deja creionate câteva
proiecte, mai ales în ceea ce priveşte
bazele de pregătire. “Ne-am apucat deja
de lucru. Avem în vedere nu numai o
pistă de atletism, dar ne dorim să îmbunătăţim şi baza materială. Vrem să
atragem mai puţini bani de la Consiliul

Mioriţei (Liceul Iulia Zamfirescu).
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei
hotărâri, vehiculele ce aparţin
Ministerului
Apărării
Naţionale, Serviciilor de Ambulanţă, Poliţie, Pompierilor,
Jandarmerie, Protecţiei Civile,
Ministerului Justiţiei, autovehiculele de intervenţie şi transport special ce aparţin
Distrigaz, CEZ, FCN, ICN,
ANDRAD, 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.

Local şi implicit de
la cetăţeni. Vizăm
accesarea de fonduri europene şi
vom depune luna
viitoare
câteva
proiecte în acest
sens, iar dacă ni se
vor aproba, ne vom
apuca serios de lucru. De altfel, se lucrează intens pentru a găsi soluţii în ceea
ce priveşte îmbunătăţirea bazelor deja
existente. În acest sens am discutat şi cu
domnul primar Ion Georgescu, cel care
este în permanenţă alături de noi”, a declarat conducerea CS Dacia Mioveni
2012.

Au început înscrierile
la seral. Tinerii care nu au
acordat prea mare importanţă educaţiei şi şcolii la
momentul
potrivit
încearcă acum să recupereze timpul pierdut. Ei
au înţeles că nu au un viitor fără diplomă şi au
hotărât să îşi completeze
studiile.
A doua şansă le-a fost
oferit prin învăţământul
la seral , astfel începând
din anul şcolar 2013-2014,
Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Colibaşi
va avea o nouă clasă de a
XII-a seral.
Am stat de vorba cu un
tanar dornic să-şi continuie studiile. „Timpul şi
neatenţia au determinat
aceste alegeri, am făcut
altceva şi nu am continuat
şcoala. Acum am venit să
mă înscriu la seral pentru
că fără carte nu se poate,

nu faci nimic”, a mărturisit tânărul.
El a ales să urmeze cursurile tehnice - Specializarea
Mecanic
Intretinere şi Reparatii şi
aşteaptă cu nerăbdare ca
din luna februarie a anului viitor să înceapă
şcoala. Cursurile la seral
încep după ora 16.00 şi
studiul începe cu disciplinele din semestrul doi,
clasa a douăsprezecea.
Apoi urmează materiile
tehnice, iar la final elevii
se pot să se înscrie la bacalaureat. „Clasa va avea

CS Mioveni - LIGA A II-A

30 de locuri, beneficiul
principal este acela că
după doi ani pot să
susţină examenul de bacalaureat,
iar
specializarea tehnică oferită,
Mecanic Întreţinere şi
Reparaţii este căutată”, a
precizat Dinuţă Gheorghe, directorul Liceului
Tehnologic Construcţii de
Maşini Colibaşi.
Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi
trebuie să se prezinte la
secretariatul liceului de
luni - vineri de la 8.0016.00.

Sâmbătă 14 septembrie 2013, pe stadionul
“Nicolae Dobrin” din cartierul Trivale din
Piteşti se va desfăşura etapa a II-a a Campionatului de Fotbal 2013 - 2014 Liga a II-a, unde
CS Mioveni va întâlni pe FC Slatina Olt.
Partida va începe la ora 11.00.
Intrarea este liberă!

Întâlnirea Fiilor şi Cetăţenilor de
Onoare ai Argeşului, ediţia a VII-a
MIOVENII
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Consiliul Judeţean Argeş şi Muzeul Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti a organizat sâmbătă, 31 august
2013, în parcul domeniului Goleşti, Întâlnirea Fiilor
şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului, ediţia a VII-a,
eveniment la care au fost distinşi cu titlul de “Fiu”
sau “Fiică” sau “Cetăţean de onoare”ai Argeşului şi
Muscelului şi câţiva fii ai satului Mioveni.

Prof. Banu Aurel

Pr. Chiliment Gheorghe

Evenimentul a început la
ora 09.30 cu primirea invitaţilor şi vizitarea Muzeului
Goleşti urmată de un spectacol folcloric oferit de elevii
Şcolii Populare de Arte şi
Meserii – Piteşti şi Fanfara
Teatrului Alexandru Davila –

Piteşti;
Între orele 11.00 – 13.00 au
fost acordate titlulrile şi a distincţiile de FIU/FIICĂ AL/A
ARGEŞULUI, de CETĂŢEAN
DE ONOARE al judeţului
Argeş şi de EXCELENŢĂ,
pentru domeniile: Cultură, Re-

ligie, Sport şi Mass – media.
Au avut deosebita onoare a
a primi distincţii pr. Gheorghe
Chiliment, pr. Gheorghe Răducanu, prof. Banu Aurel şi
prof. Filofteea Dumitru, Barbu
Pompiliu, iar pr. Gheorghe
Pufu a obţinut titlul de
cetăţean de onoare.
A urmat apoi un spectacol
muzical-coregrafic, folcloric şi
de muzică uşoară, susţinut de:
Tudor Gheorghe, Constantin
Enceanu, Ansamblul Folcloric
Dorul şi orchestra Doina
Argeşului
ale
Centrului
Judeţean pentru Conservarea
şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale ş.a.
Tot cu această ocazie au fost
lansate volumele: Catalogul
Fiilor Argeşului şi Muscelului,
vol. VI, 2012; Dicţionarul de
personalităţi Cetăţenii de
Onoare ai judeţului Argeş,
2007 – 2012; Volumul Argeşul
şi Muşcelul, spaţii istorice ale
românismului.
Cei prezenţi au putut asista
la deschiderea Expoziţiei de
bază şi a Fondului documentar: Fiii Argeşului precum şi să

Pr. Pufu Gheorghe

îşi achiziţioneze diverse produse tradiţionale de la Târgul
Meşterilor Populari ajuns la
ediţia a XX-a şi Târgul Micilor
Meşteri Populari – expoziţie
naţională cu vânzare.

Prof. Filofteea Dumitru

Jurnalista Dana Grecu - cetăţean de onoare

Sportiva Larisa Lăcustă

Mircea Diaconu - cetăţean de onoare

Adriana Trandafir - cetăţean de onoare

