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Administraţia locală a orasu-
lui Mioveni îşi doreşte, aşa cum
sunt convins că vă doriţi şi dum-
neavoastră, să nu mai avem câini
comunitari pe străzile si in
cartierele orasului Mioveni. Vă
asigur că împreună cu  angajatii
S.C S.Ed.C Mioveni SRL care se
ocupă de strângerea câinilor şi
administrarea celor doua adăpos-
turi (Baza de Ecarisaj de la Staţia
de Epurare  şi cel de la fosta
Rampa de Gunoi), facem tot posi-
bilul să rezolvăm aceasta prob-
lemă.

Dar avem nevoie şi de spri-
jinul dumneavoastră!

Toate eforturile administraţiei
sunt zădărnicite din cauza celor
care aduc permanent, în
Mioveni, câini din alte localităţi.
Dacă ne dorim un oras fără
maidanezi, acest adevărat
fenomen de abandonare a câinilor
trebuie să înceteze!

Haideţi să facem echipă şi să
punem capăt acestei situaţii!

Abandonul animalelor se
pedepseste cu amendă de la 1000-
2000 RON, conform art.23
alin(2) lit.d din Legea
nr.205/2004 privind protecţia
animalelor. Constatarea contra-
venţiilor şi întocmirea procesului

verbal de constatare se face de
către inspectorii primăriei
Mioveni şi de către Poliţia Lo-
cală.

Sumele colectate din aplicarea
acestor amenzi, vor fi depuse
într-un cont special al bugetului
local şi  vor fi folosite numai în
scopul dezvoltarii bazei de ges-
tionare a câinilor.

Apelez la dumneavoastră şi vă
rog să semnalaţi cazurile de
abandon al câinilor pe raza
oraşului Mioveni la telefoanele
0348/455.990 sau  0730.444.999
(Ofiţer Serviciu Primăria oraşu-
lui Mioveni - NON STOP).

Pentru ca eforturile dumneav-
oastra să fie eficiente, va rog, să
comunicaţi cât mai multe detalii:
ziua şi ora abandonării câinilor,
numărul de înmatriculare al au-
tovehiculului care aduce câini,
dacă este posibil identitatea per-
soanelor sau firmelor în cauză.
Orice informaţie este importantă
pentru prinderea persoanelor re-
spective.

Vă mulţumesc!
Primarul oraşului Mioveni

Ion Georgescu

Avem nevoie de dvs. pentru a rezolva problema câinilor fără stâpăn!!!
Apel către locuitorii
oraşului Mioveni

Nouă persoane au murit în
timpul ploii torenţiale care a
lovit, săptămâna trecută, judeţul
Galaţi. Totodată, peste 700 de
case din 17 localităţi din judeţ au
fost inundate, sute de oameni
fiind evacuaţi. 

La ora actuală, sursele de apă,
fântânile, sunt compromise şi
este mare nevoie de apă îm-
buteliată pentru că există cert risc
epidemiologic. Oraşul Mioveni,
ca de fiecare dată în astfel de
cazuri, se implică pentru întraju-
torarea sinistraţilor. 

Graţie efortului  comun  şi oa-
menilor de afaceri, primul  tir
încărcat cu   materiale de con-

structii – ciment (330 de saci),
cherestea (5mc), produse ali-
mentare-lapte (1400 l) conserve
(2500), făină (400kg), mălai
(50kg), orez (50k), pâine (500),
zahăr (225kg), apă minerală 2l
(3500 sticle) dar şi alte produse
non-perisabile,  a plecat sâmbătă
de la Primăria Oraşului  Mioveni
către Galaţi (Slobozia Conachi).

La sediul Primăriei oraşului
Mioveni se primesc în continuare
alimente neperisabile, apă îm-
buteliată, lapte, materiale de con-
strucţii, ce vor fi trimise cu un
camion în localităţile greu încer-
cate. Nu se primeşte îm-
brăcăminte!

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ ŞI
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI SUNT
APROAPE DE SINISTRAŢII DIN GALAŢI

În  data de 29 septembrie 2013
la orele 1500 în oraşul Mioveni va
avea loc un eveniment  sportiv
tip “Flash Mob”, adică o adunare
foarte scurtă într-un loc public,
participanţii efectuând o anu-
mită acţiune neobişnuită pentru
o durată scurtă de timp, după
care grupul se răspândeşte. 

Va fi o mişcare sincron a unei
colectivităţi începând de la puţini
indivizi şi până la peste 1000 de
persoane.

Mişcarea dirijată nu va dura
mai mult de 4 min şi jumătate şi

se doreşte să fie o sincronizare în
peste 20 de localităţi europene în
acelaşi timp.

Dirijarea întregii activităţi se
execută din Copenhaga – Dane-
marca,  iar din România sunt se-
lectate pentru această dată două
oraşe: Mioveni şi Piteşti.

Locul de desfăşurare a activ-
ităţii este Stadionul Orăşenesc
Mioveni şi dorinţa administraţiei
locale este ca participarea la
eveniment să fie cât mai nu-
meroasă.

Întreaga  activitate va avea o

coregrafie bine stabilită şi va fi
coordonată de 20 de
animatori/coordonatori.

“Flash Mob” la Mioveni 

Campanie umanitară pentru sinistraţii din judeţul Galaţi
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ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014 A ÎNCEPUT
ÎN CELE MAI BUNE CONDIŢII 

Cursurile anului de învăţământ 2013-2014 au  început pe 16 septembrie şi se vor încheia
în 20 iunie, semestrele vor fi împărţite în mod egal, iar pentru prima data elevii vor avea
liber şi a treia zi de Paşte. Grădiniţele, şcolile şi cele două licee din Mioveni sunt
pregătite să-şi primească elevii în cele mai bune condiţii şi în anul şcolar 2013-2014. 

Lucrările au
început din timp

Ca în fiecare an, au-
torităţile locale au realizat
investiţii în unităţile de în-
văţământ, efectuând în pe-
rioada verii  modernizări şi
reparaţii. Atât cei mici, cât
şi cei mai mari vor începe
noul an şcolar în clădiri si-
gure, igienizate şi mo-
derne, având la dispoziţie o
ofertă educaţională diversă
şi atractivă. Încă de la în-
ceputul vacanţei de vară,
autorităţile locale din
oraşul nostru au dispus
efectuarea lucrărilor de
reparaţii şi modernizări la
toate unităţile  de în-
văţământ preşcolar, şcolar
şi liceeal din oraş. „Este o
activitate pe care am început-
o exact la sfârşitul anului şco-
lar 2012-2013 pentru a fi
siguri că noul an şcolar ne va
găsi cu lucrările terminate şi
pentru ca elevii să găsească
cele mai bune condiţii de des-
făşurare a orelor de curs” a
precizat viceprimarul
Aurel Costache.

Lucrări de reparaţii şi modernizări
efectuate în şcoli şi grădiniţe

Grădiniţa „Campionii”
Fiind o clădire nouă, dată în folosinţă în
noiembrie anul trecut, au fost realizate
numai mici retuşuri acolo unde a fost
necesar, clădirea fiind încă în garanţie.
„Au fost realizate mici reparaţii având în
vedere că noi funcţionăm în această clădire
nouă abia de anul trecut. Lucrările de reparaţie
au fost făcute în garanţie, de asemenea s-a mai
făcut deratizarea, dezinsecţia, toaletarea
pomilor din curte, ş.a. Trebuie să amintesc că
a fost obţinut avizul de fucţionare pentru
creşă, a fost dotată bucătăria, şi vom încerca să
formăm o grupă de 15 – 20 de copii” a pre-
cizat directorul instituţiei, Iacob Dumitra.

Grădiniţa „Florile Soarelui”
A fost construită o scenă pentru festivităţi, au
fost amenajate spaţii pentru depozitare ce vor
deservi sala multifuncţională precum şi un
spaţiu adecvat pentru pentru arhivă, aşa cum
prevede legea. Desupra uşii de ieşire pentru
situaţii de urgenţă din sala de sport a fost
montată o copertină pentru protecţie îm-
potriva ploii.

Grădiniţa „TIC-PITIC”
Au fost efectuate lucrări de igienizare, dezin-
fecţie, dezinfecţie, zugrăvirea parterului şi a
etajului 1, dotarea cu dulăpioare noi pentru
haine atât la cămin cât şi la creşă, montarea de
lambriu pe holurile unde micuţii servesc masa
(cămin şi creşă) şi s-au făcut lucrări de
reparaţie a instalaţiilor sanitare, termice şi
electrice.

Şcoala gimnazială „George Topârceanu”
a beneficiat în această vară de lucrări de igienizare în unele labora-
toare, săli de clasă, în sala de sport care este folosită şi de CS Dacia
Mioveni 2012, precum şi de reparaţie a instalaţiilor sanitare. „S-a in-
tervenit asupra instalaţiilor electrice, măsură dispusă urma controalelor ISU,
au fost schimbare lămpile sau neoanele fără protecţie, prizele şi întrerupă-
toarele cu probleme” a declarat directorul Paul Mustaţă.

Şcoala gimnazială 
„Liviu Rebreanu”
Pe lista lucrărilor efectuate în perioada
de vară se numără: reparaţia
balustradei scării interioare pentru Cor-
pul A şi Corpul B, înlocuirea lambriului
pe casa scării în corpul A, înlocuirea
parchetului în 4 săli de clasă (clasa
pregătitoare, laborator chimie, cance-
larii corp A şi corp B), reamenajare bi-
bliotecă (înlocuire parchet, reparaţii şi
zugrăveli), reparaţii şi zugrăveli inte-
rioare în sălile de clasă din corpul B,
reamenajarea intrării în curtea şcolii
Corp A (intrare elevi) şi alee pietonală
spre corpul B (montarea de pavele),
amenajarea unei rampe (lărgire şi
balustradă) şi toalete pentru persoane
cu dizabilităţi, reparaţii la uşile din
PVC şi aluminiu pentru sălile de clasă
din corpul B şi toaletele din corpul A.

Şcoala gimnazială Colibaşi şi Făget
Lucrările au constat în zugrăvirea sălilor de clasă, construirea unei
rampe la grupul sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi, dotarea şcolii
cu sistem wireless, a sălilor de clasă cu televizor şi calculator sau laptop
– inclusiv la grădiniţă, lucrări la spaţiile verzi şi la aleile pietonale. În
curs de realizare este RK-ul la acoperişul şcolii de la Făget.

Şcoala gimnazială
„Marin Sorescu” Racoviţa
a benficiat anul acesta de o lucrare foarte impor-
tantă: anveloparea. Au mai fost efectuate mici
reparaţii precum şi amenajarea secretariatului şi a
cancelariei, aşa că îşi aşteaptă elevii cu o clădire
mai călduroasă, aspectuoasă şi condiţii bune pen-
tru desfăşurat activităţile şcolare.
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Directorii unităţilor de învăţământ de pe
raza oraşului Mioveni s-au întrunit în cadrul
consiliului şcolar cu primarul Ion Georgescu
şi consilierii locali pentru a dezbate structura
unităţilor şcolare pentru anul 2013 – 2014, joi
12 septembrie 2013, la ora 1600 în Sala de Con-
siliu a Primariei. 

Pe ordinea de zi au fost discutate urmă-
toarele: 

• Asigurarea condiţiilor optime de des-
făşurare a activităţii didactice în noul an şco-
lar 2013-2014; 

• Stadiul lucrărilor propuse a fi executate
în perioada de vacanţă în unităţile de în-
văţământ; 

• Clarificarea transportului şcolar; 
• Informare cu privire la actiunea de ecol-

ogizare din orasul Mioveni, sâmbătă,
28.09.2013, “Let’s Do It, Romania!”- Zi de
curăţenie naţională; 

• Informaţii şi date referitoare la mani-
festarea europeană (FLASH-MOB) ,, Tinere-

tul în mişcare“, ce va avea loc duminică,
29.09.2013, orele 15:00 pe Stadionul Orăşe-
nesc din Mioveni; 

• Stabilirea orei de deschidere oficială a
noului an şcolar pentru fiecare unitate de în-
văţământ.
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Liceul Tehnologic 
Construcţii de
Maşini Colibaşi
Cele mai importante lucrări

efectuate pe perioada verii la
acest liceu au constat în: as-
faltarea platoului, efectuarea
marcajelor pentru poligonul
auto, amenajarea a 4 săli noi de
clasă, igienizarea şi revizuirea
sistemelor de iluminat precum
şi a sistemului de alimentare cu
apă în şcoală, amenajarea celor
4 parcuri din curtea şcolii,
reparaţii la mobilier, amena-
jarea rigolelor de evacuare a
apei pluviale în jurul clădirilor,
extinderea sistemului de
supraveghere video, precum şi
schimbarea pardoselilor în
două săli de clasă.

Începând din anul şcolar
2013-2014, Liceul Tehnologic
Construcţii de Maşini Colibaşi
va avea o nouă clasă de a XII-a
seral. Clasa va avea 30 de
locuri, beneficiul principal
fiind acela că după doi ani pot
să susţină examenul de ba-
calaureat, iar specializarea
tehnică oferită, Mecanic În-
treţinere şi Reparaţii este una
căutată.

Liceul Teoretic 
„Iulia Zamfirescu” Mioveni

S-au realizat reparaţii la faţada clădirii şi a
fost montat un  sistem de degivrare pentru
acoperiş cu scopul de a preveni şi îndepărta
depunerile de zăpadă şi gheaţă precum şi
infiltraţiile de apă pe sub acoperiş. Tot la
capitoul investiţii, autorităţie locale au rea-
lizat aici montajul unui sistem de ventilaţie
în laboratoare, în cancelarie precum şi în
sălile de curs de la mansarda liceului unde
vara temeperatura era greu de suportat. În 5
săli de curs de la parter a fost înlocuit par-
chetul care era într-un stadiu destul de
prost.

Structura anului
şcolar 2013 – 2014

Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de
1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31
august 2014 şi se structurează pe două se-
mestre, după cum urmează: 
Semestrul I 

Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 –
vineri, 20 decembrie 2013 

În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele
din învăţământul primar şi grupele din în-
văţământul preşcolar sunt în vacanţă. 

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decem-
brie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014 

Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri,
31 ianuarie 2014 

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1
februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014 
Semestrul al II-lea 

Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri,
11 aprilie 2014 

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12
aprilie 2014 – marţi, 22 aprilie 2014 

Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 –
vineri, 20 iunie 2014 

Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014
– duminică, 14 septembrie 2014

CONSILIUL ŞCOLAR 

�
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FINALIZAREA PREGĂTIRILOR PENTRU
ÎNCEPEREA NOULUI AN ŞCOLAR 

SITUAŢIA  STATISTICĂ
PRIVIND ÎNSCRIERILE  ŞI  REZULTATELE  OBŢINUTE  
LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 2013
PROCENT PROMOVARE ELEVI BACALAUREAT - SESIUNEA  DE TOAMNĂ  - 37.2 %

Total înscrişi: 
51 elevi din care:    
- 32 elevi înscrişi - serie
curentă;
-19 elevi înscrişi - seria
anterioară;

Total promovaţi: 
19 elevi din care:
- 14 elevi serie curentă;  

- 12 elevi medie între
6,00 - 6,99;

-  2 elevi medie între
7,00 - 7,99;  
- 5 elevi serie anterioară
cu media între 6,00 - 6,99 
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Începerea anului şcolar
este un eveniment major nu
doar pentru copil, ci şi pen-
tru întreaga lui familie.
Şcoala este “serviciul” lui şi
presupune eforturi, satis-
facţii şi probleme. Pe 16
septembrie a sunat
clopoţelul pentru aproxi-
mativ 5200 elevi şi preşco-
lari din oraşul Mioveni şi
pentru cadrele didactice ce
îi vor îndruma pe tot par-
cursul anului.

În noul an şcolar, oraşul
Mioveni va avea  1007 preş-
colari şi 4193 elevi.

Micuţii din clasa 0 au
primit “primul ghozdan”
oferit de către Consiliul
Judeţean Argeş

Copiii înscrişi în clasa 0,
au primit în prima zi de
şcoală un ghiozdan ce
conţine un set de rechizite,
constând în: caiet tip I, caiet
A5, 48 file - matematică,
caiet de desen, o riglă şi un
penar, cu o valoare totală
de 30 lei /ghiozdan. Acţi-
unea Consiliului Judeţean
Argeş are drept scop spri-
jinirea părinţilor şi a copi-
ilor în începerea şcolii, în
încercarea de a le oferi copi-

ilor condiţii cât mai bune de
desfăşurare a procesului
educaţional. Proiectul îşi
mai propune sprijinirea
şcolarilor în vederea acce-
sului egal şi sporit la edu-
caţie, precum şi crearea
unui instrument eficient
împotriva femomenului de
abandon şcolar.

Clopoţelul a sunat la ora
09.00 la şcolile “Liviu Re-
breanu”, “George
Topârceanu” şi “Marin
Sorescu”, după care au
urmat ceremoniile de la
cele două licee din oraş.

Primarul Ion Georgescu
a participat la ceremonia de
deschidere a anului şcolar
la Liceul Tehnologic Col-
ibaşi, iar Viceprimarul
Aurel Costache la Liceul
Teoretic “Iulia Zamfirescu”.
Alături de cei doi oficiali s-
au mai aflat consilieri locali,
parlamentari de Argeş,
reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Argeş şi ai Uni-
versităţii de Stat din Piteşti.

La fiecare şcoală au fost
oficiate slujbe, iar oficialii
le-au urat succes elevilor în
noul an şcolar.

AŞA A ÎNCEPUT ANUL ŞCOLAR LA MIOVENI

Liceul Tehnologic Colibaşi

Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu”

Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu”

Şcoala gimnazială “George Topârceanu”
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Cei interesaţi cum se des-
făşoară o zi din viaţa pompier-
ilor şi cum funcţionează fiecare
echipaj din dotare, au putut
afla pe 12 septembrie 2013, în
cadrul evenimentului ,,Ziua
porţilor deschise'' organizat de
Detaşamentul de Pompieri
,,Puică Nicolae'' din Mioveni,
cu ocazia ,,Zilei pompierilor''
sarbătorită pe 13 septembrie.

Administraţia locală de la
Mioveni a fost şi de acestă dată
alături de Detaşamentul de
Pompieri ,,Cpt. Puică Nicolae''
din Mioveni prin prezenţa Vi-
ceprimarului Aurel Costache,
Secretarului Oraşului Jr. Maria
Stefanescu şi Directorul SC
S.Ed.C Mioveni SRL, Nicolae
Tudose. Cei prezenţi au
adresat tuturor pompierilor

calde felicitări şi urări de sănă-
tate, putere de muncă şi succes
în împlinirea nobilei şi gen-
eroasei meserii. 

“Pentru că am vrut să aducem
ceva nou în peisajul autohton s-a
luat decizia, la nivelul conducerii
instituţiei, ca joi – 12 septembrie
2013, să organizăm la sediul nos-
tru o serie de ateliere de prezentare
a echipamentelor şi a tehnicii de

intervenţie utilizate de pompieri
în situaţii de urgenţă. De aseme-
nea, tot aici a fost amenajat şi un
punct de informare preventivă a
cetăţenilor pentru ca aceştia să
ştie la ce pericole se supun dacă
neglijează diverse aspecte în viaţa
cotidiană, dar nu numai” a de-
clarat maiorul Cristian Pungă.
Întreaga zi, locuitorii au putut
vizita unitatea de pompieri.

13 septembrie –
Ziua Pompierilor
din România 

S-a sărbătorit la Mioveni

PROGRAMUL
„SĂPTĂMÂNII MOBILITĂŢII EUROPENE”, SUB

DEVIZA „AERUL CURAT – MIŞCAREA TA!”
VINERI, 20 SEPTEMBRIE 2013:
Ora 1130

Conferinţă de presă, Centrul Cul-
tural Mioveni;
Ora 1200

Deschiderea evenimentului:
- desene pe asfalt, locaţia trotuarul
din faţa sediului Evidenţei Popu-
laţiei Mioveni, participând 55 de
elevi, clasele I-IV;
- desene pe hârtie realizate de 30 de
copii ai grădiniţelor din oraşul
Mioveni, locaţia fiind în foişoarele
din jurul sediului Evidenţei Popu-
laţiei Mioveni;
- cross – ruta - Hanul Roşu -
Primăria oraşului Mioveni şi retur,
vor participa un număr de 100 de

elevi sau persoane doritoare.
Ora 1300

- concurs probe sportive pentru per-
soanele cu dizabilităţi, pe o lungime
de 100 de m, locaţia fiind Str.
Hanul Roşu. Vor participa aproxi-
mativ 20 de persoane.

DUMINICĂ, 22 SEPTEMBRIE
2013
Între orele 1600 – 2000

Bulevardul Dacia, zona staţia de
maxi-taxi Robea, până la S.C. Con-
strucţii Reparaţii Mioveni, va fi în-
chisă, pentru câteva ore de mişcare
în aer liber fără mijloacele auto,
parcurgând acest traseu pe jos, cu
bicicleta sau cu rolele.

ÎNCEPÂND CU
1 OCTOMBRIE,
LA CENTRUL
CULTURAL
MIOVENI
REÎNCEP
CURSURILE
GRATUITE!

După începerea anului
şcolar, Centrul Cultural
Mioveni îşi aşteaptă elevii
la cursurile gratuite cu care
au fost obişnuiţi: canto, fan-
fară, dans popular, dans
modern, dans popular, chi-
tară, mandolină, fotografie.
Sunt aşteptate înscrieri
până la 1 octombrie 2013, la
tel/fax: 0348.445.856 sau la
sediul din str. Tudor
Muşatescu, bl. V2B, parter
(lângă Poliţia Locală).

“Cursurile nu s-au încheiat
pe perioada verii, însă dorim să
atragem cât mai mulţi copii,
aşa că, am mers în şcoli pentru
a ne prezenta oferta culturală.
Tinerii sunt de obicei receptivi
şi dornici să înveţe, iar faptul
că nu se percepe nicio taxă este
un lucru foarte bun pe care
edilii oraşului îl fac pentru a
investi în tineri. 

Din acest an condiţiile de
desfăşurare a cursurilor vor fi
mult mai bune pentru că va fi
dată în folosinţă noua con-
strucţie: Centrul Cultural-Ed-
ucativ” a declarat directorul
Argentina CULCUŞ.

Noul Centru Cultural-Educativ

Având în vedere prevederile
Hotărârii Consiliului Local
Mioveni nr.30/08.04.2004  cu
privire la asocierea Consiliului
Local Mioveni şi a Consiliului
Judeţean Argeş în vederea re-
alizării proiectului “Manage-
mentul Integrat al Deşeurilor
solide din judeţul Argeş”şi
prevederile Hotărârii Consiliu-
lui Local nr.65/2012, s-a insti-
tuit taxa specială în vederea
colectării, transportului şi depoz-

itării deşeurilor menajere de pe
raza oraşului Mioveni în sumă de
7,5 lei/persoană/ lună (pt.an
2013). În conformitate cu
prevederile  art.5 din Regula-
mentul  privind încasarea
taxei speciale, ce face parte in-
tegrantă din HCL nr.65/12, în
cazul nedepunerii declaraţiei
privind taxa de colectare,
transport şi depozitare gunoi
menajer, obligaţia de plată se
va stabili din oficiu pe baza in-

formaţiilor din orice sursă. 
Pentru proprietarii de imo-

bile care nu au depus declar-
aţia privind taxa de colectare,
transport şi depozitare gunoi
menajer se vor consulta evi-
denţele asociaţiilor de propri-
etari privind numarul de
persoane care locuiesc efectiv
la adresă, în vederea stabilirii
din oficiu a taxei datorate.

Prin urmare, pentru per-
soanele fizice, se vor emite de-

cizii de impunere şi se vor
transmite acestora.

ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE NU AU DEPUS DECLARAŢIA PRIVIND
TAXA DE COLECTARE A GUNOIULUI, OBLIGAŢIA DE PLATĂ SE VA
STABILI DIN OFICIU, ÎN BAZA INFORMAŢIILOR EXISTENTE!!!

Consiliul Judeţean
Argeş, Oraşul Mioveni şi
Centrul Cultural
Mioveni, în parteneriat
cu Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia
Mioveni şi Teatrul Masca
Bucureşti, organizează pe
data de 6 octombrie 2013
spectacolul de teatru
”SLUGĂ LA DOI
STĂPÂNI”.

Textul, care la vremea
sa a reformat teatrul uni-
versal remodelând
măstile comediei dell
arte, rămâne extrem de
valoros şi actual. Acţi-
unea este alertă, poveştile
de dragoste sunt bine
construite, o nuanţă de

lirism şi de melancolie
străbate uneori chipul
personajelor foarte bine
conturate, conflictele pu-
ternice fac deliciul specta-
torilor, iar umorul de cea
mai bună calitate în-
tregeşte faima acestei
comedii.

Poveştile de dragoste
ce se petrec pe scenă sunt
jucate de tinerii actori cu
o vitalitate debordantă ce
molipseşte publicul.

Piesa de teatru va avea
loc în sala mare, a Casei
de Cultură a Sindicatelor
Dacia Mioveni, începând
cu ora 1800.

INTRAREA ESTE
LIBERĂ!

VĂ INVITĂM LA TEATRU!



Şcoala Postliceală Christiana
are filială la Mioveni

MIOVENII UTIL - 6

“Let’s Do It, Romania!” este
cel mai mare proiect de impli-
care socială din România, care
îsi propune curăţarea întregii
ţări de deşeurile aruncate
necorespunzător în arealele
naturale – din păduri, de pe
câmpuri, de lângă albiile
râurilor, de pe marginea dru-
murilor, din popasurile turis-
tice, în general din natură –
într-o singură zi.

Proiectul ajunge şi în Mioveni
Şi în oraşul Mioveni au în-

ceput o serie de acţiuni legate
de cel mai mare proiect de im-
plicare socială - Let’s Do It, Ro-
mania!

În data de 28 septembrie
2013 echipa de coordonare de
la Primăria oraşului Mioveni
va organiza  acţiuni de ecolo-
gizare  în urmatoarele locaţii:
Cartier Colibaşi Islaz - Izvorul

Tămăduirii, Pleaşa - stadion,
podul Râul Târgului, Str.
Parasti - Podul de Fier,  Podul
Getica, Cartier Racoviţa-  Dr.
Moraru, Str. Argeşelului- str.
Morii,  Str. Gen Lacatuşu,
Racoviţa – la Dr. Moraru –
limita dintre Mioveni şi
Conţeşti.

Aşteptăm voluntari!
Acţiunea se va desfăşura cu

începere de la ora 09:00 când
în fata Primăriei se  vor aduna
elevii şi profesorii tuturor şco-
lilor de pe raza oraşului
reprezentanţi ai Primăriei,
Centrului Cultural Mioveni,
SC. Servicii Edilitare Pentru
Comunitate Mioveni SRL,
S.C.Reparaţii Construcţii SRL,
S.C.Automobile Dacia-Re-
nault,  Penitenciarul Colibaşi,
Scout Mioveni Dacia Felix dar
şi toţi cei interesaţi să participe.

Let’s Do It, Romania!
Fii voluntar în oraşul tau!!!

28 septembrie 2013

www.primariamioveni.ro
Vă aşteaptă cu informaţii utile privind
conducerea primăriei şi a consiliului
local, de informaţii despre audienţe, ser-
vicii oferite cetăţenilor şi agenţilor eco-
nomici, informaţii utile, ediţia online a
ziarului nostru, comunicate de presă, şa.

Vizitaţi site-ul Primăriei oraşului Mioveni

Peste 500 de voluntari şi-au
anunţat deja participarea

Acţiunea se va termina în jurul
orei 15:00, în funcţie de cantitatea
de gunoi găsită şi de numărul de
voluntari prezenţi la acţiune (peste
500 de persoane).

Gunoiul va fi transportat la de-
pozitul de la Albota

Baza de stocare a deşeurilor care
se vor strânge pe 28 septembrie,
va fi la Staţia de Epurare  a oraşu-
lui Mioveni urmând  ca în cel mai
scurt timp să fie transportate la De-
pozitul Ecologic de la Albota.

Pentru înscrieri şi relaţii supli-

mentare  legate de acestă campanie
puteţi contacta reprezentanţii
Biroului Protectia Mediului din
cadrul Primăriei oraşului Mioveni,
tel: 0348/455444  int. 111;
073.0016105.

Anul şcolar a venit la Mioveni şi cu
noutăţi. Tot pe 16 septembrie a avut
loc deschiderea în oraş a unei filiale a
Şcolii Postliceale Christiana din
Piteşti, acreditată prin O.M.E.C.T.S.
Peste 50 de tineri absolvenţi de liceu
cu diplomă de bacalaureat s-au înscris
la cursurile şcolii postliceale ce se vor
desfăşura în Mioveni, cartierul Racov-
iţa, nr. 128 B (lângă spital). Special-
ităţile oferite sunt asistent medical
generalist şi asistent medical farma-
cie, perioada de înscriere pre-
lungindu-se până la 1 obtombrie. 

Primarul Ion Georgescu, prezent la
deschidere s-a arătat foarte încântat
de această oportunitate având în
vedere că în 2016, oraşul nostru va
avea un spital nou ce va necesita per-
sonal de specialitate. “Sunt convins că
tinerii înscrişi la şcoala postliceală sani-
tară vor beneficia de cele mai bune
condiţii, de  o bună pregătire în domeniu
şi sper să îi văd, peste câţiva ani, asistenţi
medicali în noul spital” a declarat
edilul.

Alături de oficialii din Mioveni, la
deschidere au luat parte senatorul
Şerban Valeca şi dr. Moraru Vasile
care va şi preda un curs în cadrul
şcolii.

Mai multe detalii pe site-ul:
http://www.christianapitesti.ro/de-
sprenoi.php

din 16 septembrie

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 oper-

aţie de micşorare a  stomacului care costă 30.000 de
lei. Cei care doresc să o ajute să ducă o viaţă nor-
mală  o pot face donând  din puţinul lor în contul

RO42BRDE030SV05508620300-BRD Mioveni.


