
Concert extraordinar TUDOR GHEORGHE
“Pelerini în ţara nimănui”
Joi, 14 noiembrie, ora 19.00 la Casa de
Cultură a Sindicatelor Dacia
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“Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor locale” 
Nr. 237, octombrie 2013

pagina 2

pagina 3

pagina 3

pagina 3

pagina 4

pagina 5

pagina 6

pagina 6

HHaaii llaa ffooccuu’’ lluu’’
SSuummeeddrruu!!!!!!
Pe 25 octombrie, ora
18.00, la şcolile din oraş
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Anul 2013 impune ela-
borarea noilor Strategii de
Dezvoltare Durabilă, pen-
tru perioada programatică
2014-2020, care au în
vedere schimbările gener-
ate de statutul României de
ţară membră a Uniunii Eu-
ropene precum şi de
efectele crizei economice
mondiale, asupra situaţiei
europene, naţionale, re-
gionale, judeţene şi locale. 

Primăria oraşului
Mioveni doreşte realizarea
strategiei de dezvoltare
durabilă a oraşului pentru
perioada 2014 – 2020 şi este

important ca metodologia
de elaborare a strategiei să
respecte principiile dia-
logului, comunicării şi con-
sultării. Analiza situaţiei
actuale a localităţii trebuie
să fie cât mai realistă, motiv
pentru care solicităm spri-
jinul cetăţenilor pentru
colectarea datelor din teri-
toriu. 

Prin urmare, pe site-ul
instituţiei există un ches-
tionar prin care se doreste
consultarea cetăţenilor cu
privire la necesităţile reale
ale oraşului şi direcţiile de
acţiune viitoare pentru îm-

bunătăţirea nivelului de
trai. Documentul este in
format word şi poate fi de-
scărcat accesând: www.pri-
m a r i a m i o v e n i . r o ;
www.sedc-mioveni.ro;
w w w . c e n t r u l c u l -
t u r a l m i o v e n i . r o ;
www.crmioveni.ro.

După completarea aces-
tuia, cetăţenii îl pot trimite
pe adresa de e-mail:
cic@primariamioveni.ro
sau îl pot depune în urnele
amplasate în holul
Primăriei sau în Piaţa
Agroalimentară Dacia,
până la data de 14 oc-

tombrie 2013. 
Documentul va ajuta au-

torităţile locale să dezvolte
o strategie corectă, în care
dezvoltarea oraşului se va
ţine cont de părerea şi dor-
inţele cetăţenilor. Draft-ul
strategiei de dezvoltare va
fi supus dezbaterii publice,
iar mai apoi va fi supus
spre aprobare Consiliului
Local Mioveni. 

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI doreşte
realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a
oraşului pentru perioada 2014 – 2020

Oraşul Mioveni şi Centrul Cultural,
în parteneriat cu Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia organizează în
acestă în toamnă un spectacol de
excepţie TUDOR GHEORGHE. 
Maestrul revine în acestă toamnă la
Mioveni cu un spectacol numit
”Pelerini din ţara nimănui”, sub
bagheta dirijorului şi orchestra-
torului Marius Hristescu. 
Concertul va avea loc joi, 14 noiem-
brie 2013, ora 19.00, în sala mare a
Casei de Cultură a Sindicatelor
Dacia. Biletele au fost puse în vân-
zare la Casa de Cultură a Sindi-
catelor Dacia , începând cu data de
01 octombrie 2013. Preţul unui bilet
va fi de 50 lei pentru primele 200
de locuri, iar restul vor costa 40 lei. 
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Pe lângă dovada că au sufi-
cient spaţiu şi banii necesari ca
să-l întreţină, oamenii trebuie
să ştie că riscă amenzi şi chiar
dosar penal, dacă îl aban-
donează pe stradă.
OOrraaşşuull MMiioovveennii aarree ddoouuăă
aaddăăppoossttuurrii ppeennttrruu ccââiinniiii ffăărrăă
ssttăăppâânn

Cele două adăposturi de la
Mioveni (Cartier Colibaşi-

Staţia de Epurare şi Cartier
Racoviţa- fosta rampă de
gunoi)  dau câini spre adopţie.
Oamenii care vor să ia un
maidanez acasă pot merge
acolo în fiecare  zi ca să-şi
aleagă animalul de companie
PPrroocceedduurraa ddee aaddooppţţiiee

Cei care vor sa adopte câinii
din adaposturi trebuie să com-
pleteze un formular prin care

îşi asumă respectarea normelor
de îngrijire şi de hrănire ale
acestuia,  şi să platească o taxa
de 65 de lei/animal, reprezen-
tând cheltuielile medicale şi de
întreţinere administrate
câinelui.
AAbbaannddoonnuull ssee ppeeddeeppsseeşşttee ccuu
aammeennddăă!!

Abandonul animalelor se
pedepseşte cu amendă de la

1000-2500 ron, conform art. 14
din Legea nr.227/2002, pentru
aprobarea Ordonanţei de Ur-
genţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a
câinilor fără stăpân.

Constatarea contravenţiilor
şi întocmirea procesului verbal
de constatare se face de către
inspectorii Primăriei Mioveni

şi de către Poliţia Locală.
Sumele colectate din apli-

carea acestor amenzi, vor fi de-
puse într-un cont special al
bugetului local şi  vor fi
folosite numai în scopul dez-
voltării bazei de gestionare a
câinilor.

Autorităţile din Mioveni încurajează adopţia maidanezilor

TTAAXXAA DDEE AADDOOPPŢŢIIEE  SS--AA MMIICCŞŞOORRAATT DDEE LLAA 113300 LLEEII LLAA 6655 LLEEII!!!!!!
AAuuttoorriittăăţţiillee llooccaallee ddiinn oorraaşşuull MMiioovveennii vviinn îînn sspprriijjiinnuull cceelloorr ccaarree vvoorr ssăă ffaaccăă
aaddooppţţiiii,, aassttffeell ttaaxxaa ddee 113300 ddee lleeii rreepprreezzeennttâânndd cchheellttuuiieelliillee mmeeddiiccaallee şşii ddee îînn--
ttrreeţţiinneerree aaddmmiinniissttrraattee ccââiinneelluuii aaffllaatt îînn aaddăăppoosstt vvaa ffii ddee 6655 ddee lleeii,, îînncceeppâânndd ccuu
2277 sseepptteemmbbrriiee 22001133.. MMaaiiddaanneezziiii ssttrrâânnşşii îînn aaddăăppoossttuurrii ppoott ffii aaddooppttaaţţii.. AAcceessttaa
eessttee şşii îînnddeemmnnuull aauuttoorriittăăţţiilloorr llooccaallee ddiinn oorraaşşuull MMiioovveennii,, ccaarree vvoorr ssăă ssiimmpplliiffiiccee
pprroocceedduurraa.. AAtteennţţiiee îînnssăă,, nnoouuaa lleeggee iimmppuunnee oobblliiggaaţţiiii ccllaarree ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr
ssăă aaddooppttee uunn ccââiinnee.. AAddooppţţiiaa îînnsseeaammnnăă rreessppoonnssaabbiilliittaattee ppeennttrruu pprroopprriieettaarr!!!!!!  
PPPP eeee nnnn tttt rrrr uuuu   ssss eeee ssss iiii zzzz ăăăă rrrr iiii   ssss aaaa uuuu   iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa ţţţţ iiii iiii   ssss uuuu pppp llll iiii mmmm eeee nnnn tttt aaaa rrrr eeee   aaaa vvvv eeee ţţţţ iiii   llll aaaa   dddd iiii ssss pppp oooo zzzz iiii ţţţţ iiii eeee   2222   nnnn uuuu ----
mmmm eeee rrrr eeee   dddd eeee   tttt eeee llll eeee ffff oooo nnnn ::::   0000 3333 4444 8888 .... 4444 4444 5555 .... 8888 5555 5555   (((( PPPP oooo llll iiii ţţţţ iiii aaaa   LLLL oooo cccc aaaa llll ăăăă   MMMM iiii oooo vvvv eeee nnnn iiii ))))   şşşş iiii
0000 3333 4444 8888 .... 4444 5555 5555 .... 9999 9999 9999 (((( oooo ffff iiii ţţţţ eeee rrrr   ssss eeee rrrr vvvv ....   PPPP rrrr iiii mmmm ăăăă rrrr iiii aaaa   MMMM iiii oooo vvvv eeee nnnn iiii )))) ....

La Mioveni
nu vor fi
eutanasiaţi
câinii!

Maidanezii strânşi de pe
străzi vor fi duşi în cele
două adăposturi Cartierul
Racoviţa (fosta rampă de
gunoi) şi Colibaşi-Staţia
de Epurare, care permit în
prezent cazarea a peste 600
de câini. În adăposturi li se
asigură hrana, întreţinerea
şi medicamentaţia, iar
principala prioritate a au-
torităţilor de la Mioveni
este strângerea acestora  de
pe stradă, şi  preîntâmp-
inarea unor evenimente
nedorite, şi nu eu-
tanasierea.

Conducerea primăriei a decis
să nu eutanasieze câinii fără
stăpân chiar dacă nu vor fi adop-
taţi după 14 zile, aşa cum
prevede noua lege. “Pentru lin-
iştea cetăţenilor vom face o infor-
mare săptămânal în legatură cu
activitatea din cadrul adăposurilor
de cazare câini. Informarea va
cuprinde numărul de câini cap-
turati, numarul de sterilizari şi situ-
aţia numărului de câini din cele
două adăposturi. Facem apel la
cetăţenii oraşului Mioveni care
hrăneau până acum câinii din faţa
blocurilor să solicite pe propria
răspundere adopţia lor,  dar
condiţionaţi să îi ia în incinta imo-
bilelor şi să nu le mai dea drumul în
stradă. În plus cei care vor să adopte
câinii din adăposturi trebuie să com-
pleteze un formular de adopţie prin

care îşi asumă respectarea normelor
de îngrijire şi de hrănire ale acestuia,
dar  să platească o taxă de 65 lei/an-
imal, reprezentând cheltuielile med-
icale şi de întreţinere administrate
câinelui.

Abandonul animalelor se
pedepseşte cu amendă de la 1000-
2500 ron, conform art. 14 din Legea
nr.227/2002, pentru aprobarea Or-
donanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.155/2001 privind aprobarea pro-
gramului de gestionare a câinilor
fără stăpân.

Sumele colectate din aplicarea
acestor amenzi, vor fi depuse într-un
cont special al bugetului local şi  vor
fi folosite numai în scopul dezvoltării
bazei de gestionare a câinilor”, a de-
clarat primarul Ion Georgescu.

Reprezentanţii administraţiei
publice de la Mioveni mai spun
că au soluţii de asigurare a
hranei şi întreţinerii câinilor, şi că
au la dispoziţie şi spaţiul necesar
cazării lor. 

În plus, acum se lucrează la
mărirea capacităţii adăpostului
din Cartierul Racoviţa, care va
rezolva  problema câinilor aban-
donaţi pe termen mediu, însă nu
este o soluţie definitivă.

Pentru
menţinerea
salubrităţii oraşu-
lui se delimitează
zonele în care este
interzisă sau limi-
tată creşterea şi
întreţinerea
câinilor, după cum
urmează:

• În spaţiile de
folosinţă comună ale
clădirilor este in-
terzisă creşterea sau
cazarea câinilor,
lăsarea lor liberă. În
curţile comune este
permisă  creşterea
sau cazarea câinilor
numai dacă sunt ţi-
nuţi legaţi sau în
spaţiu îngrădit.

• Este interzis ac-
cesul cu câini în
sălile de spectacole,
zonele de agrement
şi sport, terenuri de
joacă, a unităţilor
comerciale şi alte
clădiri publice, inter-
nate,  şcoli, cu ex-
cepţia cainilor
utiIitari însoţitori ai
persoanelor cu diz-
abilităţi şi câinii de
serviciu ai MAI şi
MAPN.

• Este interzisă
lăsarea liberă sau
fără supraveghere a
câinilor în locurile

publice ori în curţile
aflate în folosinţa
mai multor locatari,
fără consinţământul
locatarilor.

• Pe terenurile
publice (parcuri,
străzi intens circu-
late, spaţiile dintre
blocuri) câinii pot fi
conduşi sau ţinuţi
numai cu lesă scurtă.
Câinii agresivi, care
muşcă, trebuie să
poarte şi botniţă.
Câinii pot fi lăsaţi
liberi în spaţiile spe-
cial amenajate pen-
tru acest scop, dacă
ei nu sunt agresivi.
În acest caz, ei tre-
buie supravegheaţi
pe rază de 50 metri,
în aşa fel încât să nu
sperie sau să deran-
jeze într-un fel copiii
sau alţi trecători.
Deţinerea  câinilor
periculoşi:

În sensul O.G. nr.

55/2002 prin câini
periculoşi se înţelege
câinii aparţinând ur-
mătoarelor rase, gru-
pate în două
categorii, după cum
urmează:

- categoria I: câinii
de luptă şi de atac,
asimilaţi prin carac-
terele morfologice cu
câini de tipul Pit
Bull, Boerbull, Ban-
dog şi metişii lor;

- categoria a II-a:
câinii din rasele
American Stafford-
shire Terrier, Tosa,
Rottweiller, Dog Ar-
gentinian, Mastino
Napolitano, Fila
Brazileiro, Mastiff,
Ciobănesc Caucaz-
ian, Cane Corso şi
metişii lor.
Prin câini agresivi se
înţelege:

• orice câine care,
fără să fie provocat,
muşcă sau atacă per-

soane ori animale
domestice în locuri
publice sau private;

• orice câine care
participă la lupte
între câini sau care a
fost antrenat în acest
scop.
Nu intră în categoria
câinilor agresivi:

• orice câine care
atacă sau muşcă o
persoană care a
pătruns fără drept, în
orice mod, într-o
proprietate privată
sau publică protejată
de acel câine;

• orice câine
folosit de unităţile de
poliţie, de jan-
darmerie, de alte
unităţi militare, de
unităţile vamale sau
de serviciile publice
de securitate, pro-
tecţie şi pază, care,
aflându-se în misi-
une, a atacat sau a
muşcat o persoană.

Ion GEORGESCU, Primarul oraşului Mioveni

ATENŢIE! Reglementări  cu  privire la
deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circu-
laţia câinilor pe domeniul public şi privat:

Situaţie privind
câinii adoptaţi 
sau revendicaţi 
în oraşul Mioveni

În urma acţiunii des-
făşurate de către agentii
Poliţiei Locale Mioveni
s-au depistat urmă-
toarele cazuri: 65 de
persoane au dat per-
sonal date despre exis-
tenţa patrupedului,
locaţia unde se află
acesta sub semnătură
privată şi 7 persoane au
declarat ca patrupedul
se afla în fata blocului
cu acordul locatarilor.

Aceste persoane au
fost avertizate şi îndru-
mate să ducă câinii
adoptaţi sau revendicaţi
în adăpostul de câini
sau la reşendinţele per-
sonale. În caz contrar,
vor fi sancţionate con-
travenţional conform
legislaţiei în vigoare.

Alte 8 persoane au
declarat că, patrupedul
a fugit sau a fost ridicat
şi dus la adpost sau nu

mai ştiu nimic de el; 2
persoane nu au re-
cunoscut adopţia; 3 per-
soane au declarat că,
patrupedul a decedat;
28 de persoane nu locui-
esc în oraşul Mioveni,
adresele declarate în
momentul adopţiei
fiind din alte zone; 7
persoane nu mai locui-
esc la adresa declarată
în momentul adopţiei şi
nu au putut fi găsite pe

raza oraşului Mioveni
În urma verificărilor

făcute, Poliţia Locală
Mioveni a concluzionat
că persoanele care au
adoptat sau revendicat
patrupede respectă leg-
islaţia în vigoare cu
privire la creşterea şi
deţinerea acestora, mai
puţin vaccinurile an-
uale.



EEvviiddeennţţaa ddeeţţiinnăăttoorriilloorr ddee ccââiinnii 
aaggrreessiivvii şşii ppeerriiccuullooşşii ddiinn oorraaşşuull MMiioovveennii

Arhiepiscopia Argeşului şi
Muscelului, Consiliul Local Mioveni,
Centrul Cultural, Clubul Sportiv
Dacia 2012, au organizat pe data de 12
octombrie 2013, în cadrul proiectului
Campionii Bucuriei, ediţia I, crosul
pentru copiii din clasele V-VIII, de la
şcolile generale din Mioveni.

Startul competiţiei s-a dat la ora
10.00 de la intersecţia Bulevardul
Dacia cu Strada Părăşti (semafoare),
(Şcoala George Topârceanu, Pom-
pieri, B-dul I.C. Brătianu), iar locul de
sosire a fost la Catedrala Sfinţii Apos-
toli Petru şi Pavel, unde câştigătorii
au fost premiaţi de către viceprimarul
Aurel Costache şi I.P.S. Calinic.

Alături de cei 500 de copii au fost
prezenţi sâmbătă, cunoscuţii sportivi,
Camelia Potec-înotătoare româncă
care a cucerit peste 200 de titluri
naţionale si a realizat multiple recor-
duri, Ana Maria Brânză-multiplă
campiona naţională la scrimă secţiile
juniori şi seniori şi luptătorul de kick-
boxing Ionuţ Iftimoaie.

Acest proiect a vizat promovarea
mişcării, a sportului, care înseamnă
sănătate, dezvoltare fizică şi mentală.

MIOVENII UTIL - 3

PPoolliiţţiiaa LLooccaallăă MMiioovveennii aa îînnttooccmmiitt
oo lliissttăă ccuu eevviiddeennţţaa ddeeţţiinnăăttoorriilloorr
ddee ccââiinnii aaggrreessiivvii şşii ppeerriiccuullooşşii ddiinn
oorraaşşuull MMiioovveennii ccoonnffoorrmm OO..UU..GG
5555 // 22000022 mmooddiiffiiccaattăă şşii aapprroo--
bbaattăă pprriinn LLeeggeeaa 6600 // 22000033::
1. Budoiu Bogdan, Mioveni, str. Ion
Pillat, bl.N2, sc.B, ap.6 – câine rasa AM-
STAFF decedat în luna iulie 2013 (mo-
tive medicale);
2. Calotă Mircea, Mioveni, str.1 Mai,
bl.I2D, sc.A, ap.9 – câine rasa AMERI-
CAN STAFFORDSHIRE TERRIER – se
afla la curte proprietate personală pe
str. Bugeac;
3.  Curelaru  Cristian Doruţ, Mioveni,
str.Muntenia, bl. E120, sc.D, ap.11 –
câine rasa ROTTWEILER – se află la
curte pe str. Muntenia;
4. Dina Vasile, Mioveni, str.Părăşti,
nr.50 – câine rasa ROTTWEILER – se
află la adresa sus menţionată.
5. Găină Gabriel, Mioveni, str.Unirii,
bl.P5, sc.A, ap.9 – câine rasa AMERI-
CAN STAFFORDSHIRE TERRIER – a
fost dus la adăpost.
6. Marin Dorin, Mioveni, str.Raul
Doamnei, nr.1 – caine rasa ROT-
TWEILER  - se află la adresa sus
menţionată;
7. Marin Florin, Mioveni, str.Mihai Em-
inescu, bl.P15, sc.A, ap.10 – caine rasa
DOG ARGENTINIAN – câinele a de-
cedat;
8. Udrea Florin, Mioveni, str.Ion Pillat,
bl.N3, sc.D, ap.3 – nu mai locuieşte la

adresa sus menţionată şi nu a putut fi
contactat. La adresa sus menţionată
locuieşte dl. Brezoianu Dumitru care
nu deţine câine.
9. Tufeanu Maria Alexandra, Mioveni,
str.Cătăneşti, bl.M21, sc.B, ap.19 –
câine rasa ROTTWEILER care a fost
dus la curte în com. Budeasa;
10. Lucsandra Sabin Bogdan,Mioveni,
str.1 Decembrie, bl.H35, sc.A, ap.8 –
caine rasa PITBULL se află la curte pro-
prietate pe str.1 Decembrie;
11. Manole Manuela, Mioveni, Cartier
Clucereasa, str.Campulungului, nr.22
– câine rasa PITBULL se află la propri-
etatea personală la adresa de mai sus;
12. Alexandru Loghin, Mioveni,
str.Petre Zugravu, bl.H10, sc.A, ap.10 –
câine rasa SAAR PEI maro, nu a avut
câine rasă AMERICAN STAFFORD-
SHIRE TERRIER – câinele se află la
domiciliul sus menţionat;
13. Bratu Marian Ionuţ, Mioveni – nu
mai locuieşte la adresa declarată la în-
registrarea câinelui la Poliţie şi anume
Mioveni, str.Cătăneşti, bl.M7A, sc.B,
ap.19 – câinele rasa PITBULL se află la
Toma Gheorghe Gabriel, Mioveni,
str.Sld.Costescu Alex, nr.11 H.
14. Bilea Adrian  Gheorghe, Mioveni,
str.Cătăneşti, bl.M7, sc.A, ap.2 – câine
rasa ROTTWEILER neînregistrat la
poliţie;
15. Ciobanu Marius Ionuţ, Mioveni,
bl.L4, sc.B, ap.3 – câine rasa PITBULL
se află la adresa sus menţionată;
16. Neagu Alexandru, Mioveni,
str.Părăşti, bl.U6, sc.C, ap.2 – câine rasa

PITBULL se află la curte pe str.Munte-
nia; 
17. Silisteanu Valentin Gheorghe cu
domiciliul actual in Mioveni, Bl.C3I,
sc.F, ap.3 -  câine rasa AMERICAN
STAFFORDSHIRE TERRIER se află la
domiciliul de mai sus;
18. Fana Ilie Stelian domiciliat in com.
Pietrosani, sat Bădeşti, nr.130 – deţine 2
(doi) ROTTWEILER pe care îi creşte
socrul sau, Marele Ion  la curte in
cartier Colibasi, str. Condileşti.
19. Poganescu Ecaterina cu domiciliul
la înregistrarea câinelui rasa METIS
AMSTAFF în Mioiveni, str.Tudor
Muşatescu, bl.V2b, sc.E, ap.2 – nu mai
locuieste pe raza orasului Mioveni.
20. Petra Adrian Mădălin, Mioveni,
str.Cătăneşti,bl.M20, sc.A, ap.18 – câine
rasa AMSTAFF se află la domiciliul de
mai sus;
21.Brancea Ionut Catalin, Mioveni,
cartier Colibaşi, b-dul Dacia, nr.98 –
caine rasa ROTTWEILER se află la
adresa de mai sus;
22. Bărăscu Dragoş Gheorghe,
Mioveni, str.Dealul Viilor, nr.9 – câine
rasa ROTTWEILER se află la adresa
sus menţionată;
23. Bălan Cătălin, Mioveni, b-dul
Dacia, bl.S1, sc.B, ap.7 – câine rasa
ROTTWEILER se află la adresa sus
menţionată;
24.  Stegaroiu Robert Adrian, Mioveni,
str.1 Decembrie, bl.H30, sc.A, ap.18 –
caine rasa AMSTAFF se află la adresa
sus menţionată;
25.  Vutan Vasile Liviu, Mioveni, str.1

Decembrie, bl.H29, sc.A, ap.3 – câine
rasa PITBULL se află la proprietatea
păarinţilor din cartier Colibaşi, str.Mr.
Ghe. Filipescu.
26. Dorojan Marian Alexandru,
Mioveni, str.Costescu Alexandru, nr.
25A – câine rasa PITBULL se află la
adresa sus menţionată;
27.  Nita Mariana, Mioveni, str.1 De-
cembrie, bl.H40, sc.A, ap.11 – câine
rasă ROTTWEILER se află la domicil-
iul de mai sus şi nu este înregistrat la
poliţie.
28. Andreiana Nicuşor, Mioveni,
bl.H35, sc A, ap.6 – câine rasa PITBULL
se află la adresa de mai sus;
29. Predoiu Madalin Constantin,
Mioveni, str.B-dul Dacia, bl.L4, sc.A,
ap.4 – câine rasa AMERICAN
STAFFORDSHIRE TERRIER se află la
domiciliu.
În urma verificărilor făcute, propri-
etarii câinilor mai sus mentionaţi re-
spectă legislaţia în vigoare cu privire la
vaccinurile anuale şi conditiile de
creştere şi deţinere a acestor rase de
câini. Menţionam faptul ca, nu la toti
deţinătorii de câini au fost montate plă-
cute de avertizare, aceştia fiind averti-
zaţi şi îndrumaţi spre procurare şi
montarea acestor plăcute obligatorii.
Persoanele care nu au câinii înregistraţi
la Poliţie au fost îndrumaţi către Poliţia
Română – structura teritorială Mioveni
pentru înregistrarea acestora. In even-
tualitatea depistării  altor persoane
care deţin astfel de rase de căini, vom
reveni cu situaţia actualizată.

IInnssppeeccttoorr IISSUU ddiinn CCeehhiiaa,, îînn vviizziittăă llaa
SSuubbuunniittaatteeaa ddee ppoommppiieerrii ddiinn MMiioovveennii

CCoonnffoorrmm OO..UU..GG 5555 // 22000022 mmooddiiffiiccaattăă
şşii aapprroobbaattăă pprriinn LLeeggeeaa 6600 // 22000033::

Cross-ul bucuriei, la Mioveni
IIFFTTIIMMOOAAIIEE,, PPOOTTEECC ŞŞII BBRRÂÂNNZZĂĂ aauu
ffoosstt aallăăttuurrii ddee ccooppiiiiii ddiinn MMiioovveennii

Vineri, 11 octombrie 2013, inaugurarea
dispeceratului comun al ISU şi Serviciu-
lui Judeţean de Ambulanţa la Piteşti a
avut loc în prezenţa secretarului de stat
în Ministerul Sănatăţii, Raed Arafat şi a
inspectorului ISU din Cehia.

INSPECTORUL ISU DIN CEHIA, Dra-
hoslav Ryba şi-a continuat vizita şi în
oraşul Mioveni.

Delegaţia cehă a fost însoţită şi de
reprezentanţi din conducerea Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgenţă
Argeş, care speră ca această vizită să fie
punctul de plecare a unor colaborări vi-
itoare pe linia intervenţie în caz de ur-
genţă majoră.

Acesta a vizitat în prezenţa Primarului
Oraşului, Ion Georgescu şi a Vicepri-
marului Aurel Costache mai multe obiec-
tive: Subunitatea de Pompieri din oraş
”Cpt. Puică Nicolae”, Catedrala Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel şi Liceul Tehno-
logic Construcţii Maşini Colibaşi, scopul
fiind dezvoltarea relaţiilor bilaterale în
perioada următoare. Oficialul ceh a fost
plăcut impresionat de ceea ce a văzut în
România şi în special la Mioveni.
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Instalaţii electrice:
- pentru remedierea unor de-
fecţiuni la instalaţiile şi recep-
toarele electrice apelaţi la
persoane autorizate;
- nu utilizaţi siguranţe
supradimensionate;
- se interzice pozarea conduc-
torilor electrici direct pe ele-
mente de construcţie
combustibilă;
- se interzice suprasolicitarea
circuitelor electrice prin
conectarea concomitentă a
mai multor receptoare elec-
trice;
- nu folosiţi conductori elec-
trici neizolaţi, ştechere şi prize
defecte.
Aparate electrice:
- aşezaţi fierul de călcat numai
pe suport incombustibil;
- aparatele cu degajare de căl-
dură nu se amplasează pe ma-
teriale combustibile sau în
apropierea acestora;
- veiozele se vor utiliza numai
cu abajururi incombustibile.
Focul deschis:
- distrugerea prin ardere a
deşeurilor combustibile din
curţi nu se va face pe timp de
vânt şi nici în apropierea con-
strucţiilor din incinta
gospodăriilor sau lângă şirele
de furaje grosiere, fără a se
supraveghea focul deschis şi
fără a se asigura mijloace şi
unelte de intervenţie în caz de
incendiu;
- se interzice executarea
focurilor deschise în păduri
sau în imediata apropiere a

acestora;
- focurile deschise se vor efec-
tua la o distanţă minimă de
100m de zonele împădurite;
Jocul copiilor cu focul:
- supravegheaţi permanent
jocul copiilor şi nu le lăsaţi la
îndemână surse care produc
aprinderea (chibrituri,
brichete, etc.);
- nu lăsaţi copiii singuri în
încăperi cu sisteme locale de
încălzire în funcţiune (sobe);
- se interzice manipularea de
către copii a aparatelor elec-
trice, cu precădere a celor de
încălzire (reşouri, radiatoare,
etc.);
- limitarea accesului copiilor
în magazii; şoproane, grajduri
şi în podurile clădirilor;
- aragazul este util în
bucătărie, dar evitaţi ca acesta
să devină obiect de joacă pen-
tru copii. 
Sobe şi coşuri de
evacuare a fumului:
- la trecerea prin planşee şi
acoperişuri realizate din mate-
riale combustibile, coşurile se
izolează faţă de acestea prin
îngroşarea până la 25cm cu
materiale incombustibile;
- coşurile se exploatează fără
fisuri (în zona podului se reco-
mandă tencuirea acestora);
- este interzisă folosirea sis-
temelor locale de încălzire im-
provizate;
- sobele fără acumulare de căl-
dură se vor aşeza pe suport in-
combustibil în cazul în care
pardoseala este combustibilă;

- între materialele com-
bustibile aflate în încăperi şi
sistemele locale de încălzire se
vor asigura distanţe de sigu-
ranţă (minim 60 cm pentru
sobe cu acumulare de căldură
şi 120 cm faţă de cele fără acu-
mulare de căldură);
- în faţa focarelor şi
cenuşarelor sobelor, par-
doselile combustibile se vor
proteja cu bucăţi de tablă cu
dimensiunea de 60x70cm;
- se interzice exploatarea so-
belor cu uşa focarului de-
schisă;
- este interzisă uscarea materi-
alelor combustibile în spaţiul
dintre pereţi şi feţele sobelor
fără acumulare de căldură sau
deasupra acestora;
- cenuşa şi jarul rezultate în
urma arderii nu se vor arunca
la întâmplare, ci se vor de-
pozita în locuri special amena-
jate.
Fumatul:
- resturile de ţigări consumate
nu se vor arunca la întâmplare
şi fără a fi stinse;
- se interzice fumatul în
încăperile în care sunt depozi-
tate materiale combustibile
sau lichide inflamabile, în gra-
jduri sau în imediata
apropiere a acestora, în po-
duri, depozite de furaje, pe
timpul recoltării cerealelor
precum şi în zonele împădu-
rite;
- înainte de culcare nu uitaţi să
stingeţi ţigările consumate.
Garaje:
- se interzice vopsirea autove-
hiculelor, folosind mijloace
improvizate în spaţiul de
garare;
- încălzirea garajelor nu se va
face cu sobe cu sau fără acu-
mulare de căldură;
- în garaje nu se alimentează
autovehiculele cu carburanţi;
- lucrările de sudură se vor ex-
ecuta cu respectarea măsurilor
specifice: golirea rezervorului
de carburanţi, îndepărtarea
materialelor combustibile din

zonă, asigurarea mijloacelor
de primă intervenţie;
- se interzice depozitarea car-
buranţilor în spaţiile de
garare.
Blocuri de locuinţe:
- se interzice amenajarea de
spaţii de depozitare, ateliere,
parcarea motoretelor sau mo-
tocicletelor pe casele de scări;
- se interzice scurgerea lichide-
lor inflamabile pe gheenele de
gunoi, în chiuvete, căzi de baie
sau corpuri de WC;
- se interzice blocarea sau
micşorarea lăţimii libere a cir-
culaţiilor orizontale sau verti-
cale, holuri, scări din
alcătuirea blocurilor de
locuinţe;
- resturile de ţigări consumate
nu se vor arunca la întâm-
plare, mai ales atunci când se
fumează în balcoane;
- în locurile din care se accede
în casa scărilor destinate de
regulă pentru uscarea rufelor,
se interzice amenajarea de
magazii şi/sau depozitare de
produse combustibile, inflam-
abile, etc.
- spaţiile de siguranţă din ime-
diata apropiere a blocurilor de
locuinţe şi căile de acces la
acestea nu vor fi blocate prin
parcarea autovehiculelor;
- pe casele de scări se reco-
mandă să se asigure dotarea
cu stingătoare de incendiu.
Restaurante, cluburi:
-  în incinta sălilor nu vor fi
utilizate abajururi com-
bustibile sau lumânări aşezate
fără măsuri de  protecţie, în
apropierea materialelor com-
bustibile sau nefixate;
-  instalaţia electrică va fi ex-
ploatată fără improvizaţii, fără
depăşirea puterii admise (prea
mulţi consumatori), conduc-
tori deterioraţi, instalaţii de-
fecte (orgă de lumini,
amplificatoare muzicale), ca
urmare a uzurii sau a unei ex-
ploatări necorespunzătoare;
-  în incintă nu vor fi depozi-

tate necorespunzător materi-
ale combustibile (cartoane,
ambalaje, textile),  permiterea
fumatului fără asigurarea
unor măsuri preventive (scru-
miere pe fiecare masă, – pen-
tru săli de dans, scrumiere
amplasate la minim 1,5 metri
de perdele, draperii, etc.);
-  vor fi asigurate căi de evac-
uare sigure, marcate şi ilumi-
nate corespunzător (iluminat
de siguranţă – nemascat de el-
emente decorative);

-  uşile se vor deschide
uşor, în sensul fluxurilor de
evacuare;
- personalul va fi instruit
asupra locului de amplasare şi
a modului de folosire a stingă-
toarelor, precum şi a modal-
ităţilor de alarmare discretă şi
sigură a consumatorilor;
- pe căile de evacuare nu vor fi
montate uşi false, draperii,
oglinzi şi nu vor fi amplasate
materiale;
-  în incinta sălilor nu vor fi ad-
mise un număr mai mare de
persoane decât cel stabilit pen-
tru capacitatea sălii;
- pentru evitarea riscului ridi-
cat de incendiu intenţionat
(răzbunare, vandalism, etc.) se
vor asigura măsuri de pază şi
ordine stricte, iluminat core-
spunzător al împrejurimilor,
menţinerea permanentă a
curăţeniei şi ordinii;
- se va  asigura organizarea ac-
tivităţii de apărare împotriva
incendiilor, dotarea cu mi-
jloace tehnice de stins incendii
(stingătoare, hidranţi interi-
ori), personalul instruit desti-
nat intervenţiei;
-  organizarea focului de arti-
ficii se va face cu respectarea
condiţiilor înscrise în Legea
nr. 126 din 1995 republicată şi
a prevederilor ordinului    Nr.
1045/I.G. din 29.08.2007
privind aprobarea Normelor
metodologice de emitere a
acordului pentru organizarea
jocurilor de artificii cu articole
pirotehnice;

INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ

MARIAN GHENESCU

MMĂĂSSUURRII ddee pprreevveenniirree şşii ssttiinnggeerree aa iinncceennddiiiilloorr ppee
ttiimmppuull sseezzoonnuulluuii rreeccee şşii  ssăărrbbăăttoorriilloorr ddee iiaarrnnăă

HHaaii llaa ffooccuu’’ lluu’’ SSuummeeddrruu!!!!!!

În noaptea de 25/26 octombrie a
fiecărui an, se desfăşoară în zona noas-
tră, un ceremonial nocturn de înnoire a
timpului calendaristic. 

În trecut, în jurul unui imens rug,
aprins de tineri într-un loc înalt al satu-
lui şi întreţinut cu lemne uscate şi res-
turi vegetale, se aduna întrega suflare a
satului şi se striga, în cor, formula con-
sacrată „Hai la Focu lui Sumedru!". Fe-
meile împărţeau covrigi, nuci şi mere.
La plecare, participanţii luau cărbuni
aprinşi cu care fertilizau grădinile şi
livezile. Tradiţia s-a păstrat până în
zilele noastre, iar la Mioveni astfel de
focuri se organizează an de an. În ajun
de Sf. Dumitru, administraţia locală va
organiza focuri vineri, 25 octombrie
2013, ora 18.00, în mai multe locaţii din

oraş: Şcoala Gimnazială “Liviu Rebre-
anu” Mioveni; Şcoala Gimnazială
“George Topârceanu” Mioveni; Şcoala
Gimnazială “Marin Sorescu” Racoviţa;
Şcoala Gimnazială Racoviţa de Sus;
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Colibaşi; Şcoala
Gimnazială Făget; Şcoala Gimnazială
Clucereasa (1 foc); Liceul Teoretic “Iulia
Zamfirescu” Mioveni şi Liceul Tehno-
logic Construcţii de Maşini Colibaşi. La
focuri vor fi împărţiţi 15.000 de covrigi. 

Pentru a marca evenimentul, au-
torităţile locale au decis să ofere per-
soanelor private de libertate de la
Penitenciarul Colibaşi, un spectacol
susţinut de taraful Centrului Cultural
Mioveni, urmat de aprinderea focului
lui Sumedru.

LLaa MMiioovveennii,, ddiissttrriibbuuiirreeaa aalliimmeenntteelloorr
ddee llaa UUEE vvaa îînncceeppee llaa 1166 ooccttoommbbrriiee 

1586 de persone defavorizate din
oraşul Mioveni  vor beneficia de pro-
duse alimentare provenite din fon-
durile de intervenţie comunitară.
Distribuirea produselor va începe
miercuri, 16 octombrie a.c.

De cele nouă produse alimentare
vor beneficia miovenarii care primesc
ajutor social, şomerii indemnizaţi, cei
neindemnizaţi, pensionarii sistemu-
lui public de pensii şi cei în baza unor
legi speciale a căror pensie este sub
400 de lei pe lună şi persoanele cu
handicap grav şi accentuat, adulţi şi
copii, neinstituţionalizalizaţi.

Pentru sezonul 2013-2014, lista ali-
mentelor comunitare include făină albă
-  18 kg, mălai- 10 kg, paste făinoase – 1 kg,
ulei - 6 litri, roşii în suc propriu – 1,6 kg,
zacuscă – 1,2 Kg, miere – 0,500 kg, zahăr -
3 kg, precum şi conserve din carne de porc
– 1,2 kg.

Beneficiarii se vor prezenta cu actul
de identitate în original la ridicarea al-
imentelor (de la depozitul din spatele
unităţii de pompieri), iar reprezentanţii

legali ai persoanelor cu handicap grav
(nedeplasabili) trebuie să prezinte am-
bele acte de identitate.

Persoanele care nu se vor regăsi pe
tabelele de la centrul de acordare a aju-
toarelor (depozitul din spatele unităţii
de pompieri), dar care se încadrează în
condiţiile de a primi alimente de la
Uniunea Europeană, vor fi înscrise pe
liste suplimentare.

PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE
a alimentelor - LUNA OCTOMBRIE

(LÂNGĂ SUBUNITATEA DE
POMPIERI MIOVENI)

LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI

VINERI
SÂMBĂTĂ

8.00 - 16.00

09.00 - 12.00



pentru cei care se vor
încălzi cu energie electrică
(în lipsa oricărei alte opţi-
uni - lemn sau gaz), este
că dacă aveţi încheiat un
contract cu CEZ Vânzare
în care aţi ales tarif social,
acesta trebuie schimbat şi
optat pentru un consum
mai mare. În cazul
încălzirii cu energie elec-
trică, se va întocmi o an-
chetă socială în termen de
15 zile de la depunerea
cererii.

Ancheta socială este un
mĳloc de verificare a în-
deplinirii condiţiilor de
acordare a ajutoarelor, în
situaţiile care nu pot fi de-
terminate cu exactitate pe
baza documentelor justi-
ficative. Ancheta socială
va fi obligatorie pentru
acordarea ajutorului!!!

CCiinnee ssuunntt
bbeenneeffiicciiaarriiii

Ajutoarele se acordă şi
în func ţie de veniturile so-
licitanţilor, care nu tre buie
să depăşească anumite
sume prevăzute de lege.
Astfel, ajutorul lunar pen-
tru energie termică se va
acorda doar în stiuaţia în
care veni tul net mediu
lunar pe membru de fa m-
ilie este de pînă la 1,572
ISR (maxim 786 lei) în
cazul familiilor şi 2,164
ISR (1.082 lei) în cazul per-
soanei singure, cu o val-
oare a ISR-ului de 500 lei.
În ce priveşte consuma-
torii ce-şi încălzesc locuin -
ţa cu gaze naturale,
venitul lor tre buie să fie
cuprins între 0 şi 615 lei.
Aceeaşi condiţie se aplică

şi con sumatorilor care
folosesc energie e lectrică.
Ajutorul se acordă doar
pentru locuinţa de domi-
ciliu sau, după caz, de
reşedinţă. Nu vor pri mi
ajutoare cei ce beneficiază
deja de tarif social, în
condiţiile prevă zute de
Ordinul ANRE Nr.
40/2013 pentru aprobarea
tarifelor regle men tate la
energia electrică livrată de
fur nizorii de ultimă in-
stanţă consu ma torilor cas-
nici şi asimilaţi
consu matorilor casnici.
Potrivit prevederi lor, aju-
torul se va acorda numai
fa miliilor şi persoanelor
singure care nu benefici-
ază de alte forme de spri -
jin pentru încălzirea
locuinţei, a cor date în baza
contractelor de mun că sau
a altor reglementări spe  ci-
fice pen tru diverse ramuri
economi ce. De asemenea,
solicitanţii nu tre buie să
deţină anumite bunuri
mo bile/imobi le sau
terenuri, aşa cum sînt
prezen tate în lista de ex-
clu deri. În plus, con form
reglementărilor, so li -
citanţii tre bu ie să
folosească una dintre

moda li  tăţile de încălzire,
cu energie termi că în sis-
tem centrali zat, cu gaze
na turale, energie electri că,
lemne, căr buni şi com-
bustibili petrolieri.

CCaarree ssuunntt
ddooccuummeenntteellee
nneecceessaarree oobbţţiinneerriiii
aajjuuttoorruulluuii

În sezonul rece 2013 –
2014, modalitatea aju-
toarelor pentru încălzirea
locuinţei va fi reglemen-
tată de OUG 27/2013, pen-
tru modificarea şi
completarea OUG nr
70/2011 privind măsurile
de protecţie socială în pe-
rioada sezonului rece.
Ajutorul de încălzire va fi
acordat pentru perioada 1
noiembrie 2013 – 31 mar-
tie 2014.

Drepturile de primire a
ajutorului de încălzire se
stabilesc începând cu 1
noiembrie, iar solicitanţii
trebuie să depună la
sediul primăriei de domi-
ciliu o cerere şi un dosar
care să cuprindă o serie de
acte doveditoare: 

- copii C.I. pentru
membrii familiei, 

- documente din care

să reiasă veniturile (ade-
verinţă de rol, cupon de
pensii, adeverinţe eliber-
ate de angajatori sau ser-
viciile ANAF, mandate
de plată ale unor drepturi
sociale pe luna anterioară
depunerii cererii). 

La acestea se adaugă
acte privind locuinţa: 
- act de proprietate,
- contract de închiriere, 
- împuternicirea propri-
etarului pentru solic-
itarea ajutorului de
încălzire, în cazul chiri-
aşilor, 
- alte documente care să
ateste forma de
deţinere/utilizare a
locuinţei.
Dosarele depun între 1 şi
20 ale fiecărei luni!

Totodată, prin ordo-
nanţă, se introduce proce-
dura solicitării de
informaţii de către primar
de la instituţiile/au-
torităţile competente, pe
baza de protocol sau,
după caz, de la solicitan-
tul ajutorului de docu-
mente justificative privind
componenţa familiei, ven-
iturile realizate şi situaţia
juridică a locuinţei.
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Guvernul a decis să aplice noile ajutoare la căl  dură, de la 1
noiembrie. În plus, Ministerul Muncii a stabilit noi formulare
pen tru acordarea acestora, ce se vor procura direct de la sediile

primăriilor sau de pe paginile lor de web. Po trivit celor precizate de
E lena Grigorescu, director AJIPS Argeş, în săptâmâna 14 - 18 oc-
tombrie, vor fi distribuite către primării formularele tip. 

Noile formulare sînt
necesare ca urmare a
includerii consuma -
toru lui de energie
electrică în rândul ben-
e fi cia rilor de ajutoare
de încălzire. Drep  turile
de primire vor fi sta-
bilite începând cu 1
noiembrie, solicitanţii
trebuind să depună la
sediul primă riei de
domiciliu o cerere, pre-
cum şi actele de identi-
tate ale membrilor
fa miliei şi documente
din care să re iasă veni-
turile acestora, adică a -
de ve rinţe de
salarii/venituri elibera -
te de angajatori şi ser-
viciile ANAF, mandate
de plată ale unor drep-
turi sociale sau de-
cizii/dispoziţii de
acor  dare a lor, dar şi
acte privind locuinţa
(act de proprietate,
contract de în chiriere,
împuternicirea propri-
etaru lui pentru solic-

itarea ajutorului de
încălzire în cazul chiri-
aşilor, alte do cumente
ce atestă forma de
deţine re/utilizare a
locuinţei). 
Noutatea sezonului
rece 2013-2014: Se
acordă subvenţii şi
pentru încălzirea cu
energie electrică

Ajutoarele pentru
gaze naturale au fost
majo rate cu 6%, s-au
introdus şi ajutoa rele la
încălzirea cu energie
elec trică. Ele sînt
cuprinse între 48 şi 240
de lei, pe familie.

În cazul ajutoarelor
pentru încălzirea
locuiţei cu energie elec-
trică, ajutoarele variază
între 240 lei pentru
familiile/persoanele
cele mai sărace cu ven-
ituri până la 155
lei/persoană şi 48 lei
pentru persoanele cu
venituri de până la 615
lei. Foarte important

Tot ce trebuie să ştiţi despre...
ACORDAREA AJUTORULUI 
PENTRU ÎNCĂLZIRE

PENTRU GAZE NATURALE
TREPTE VENITURI CUANTUM
(până la) < 155 262
155,1 210 190
210,1 260 150
260,1 310 120
310,1 355 90
355,1 425 70
425,1 480 45
480,1 540 35
540,1 615 20

PENTRU LEMNE, CĂRBUNI,
COMBUSTIBILI PETROLIERI
TREPTE VENITURI CUANTUM
(până la) < 155 54
155,1 210 48
210,1 260 44
260,1 310 39
310,1 355 34
355,1 425 30
425,1 480 26
480,1 540 20
540,1 615 16

PENTRU ENERGIE 
ELECTRICĂ
TREPTE VENITURI CUANTUM
(până la) < 155 240
155,1 210 216
210,1 260 192
260,1 310 168
310,1 355 144
355,1 425 120
425,1 480 96
480,1 540 72
540,1 615 48

BUNURI IMOBILE 
1. Clădiri sau alte spaţii

locative în afara locuinţei
de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti. 

2. Terenuri de împrej-
muire a locuinţei şi curtea
aferentă şi alte terenuri in-
travilane care depăşesc
1.000 mp în zona urbană
şi 2.000 mp în zona rurală.

BUNURI MOBILE
1.Autoturism/Autotur-
isme şi/sau motoci-
cletă/motociclete cu o
vechime mai mică de 10
ani, cu excepţia celor
adaptate pentru per-
soanele cu handicap ori
destinate transportului
acestora sau persoanelor
dependente, precum şi
pentru uzul persoanelor

aflate în zone greu accesi-
bile.
2.Mai mult de un autotur-
ism/motocicletă cu o
vechime mai mare de 10
ani. 
3. Autovehicule: autoutil-
itare, autocamioane de
orice fel cu sau fără re-
morci, rulote, autobuze,
microbuze 
4. Şalupe, bărci cu motor,
scutere de apă, iahturi, cu
excepţia bărcilor necesare
pentru uzul persoanelor
care locuiesc în Rezer-
vaţia Biosferei "Delta
Dunării" 
5. Utilaje agricole: tractor,
combină autopropulsată 
6. Utilaje de prelucrare
agricolă: presă de ulei,
moară de cereale 
7.Utilaje de prelucrat lem-

nul: gater sau alte utilaje
de prelucrat lemnul
acţionate hidraulic,
mecanic sau electric 
*) Aflate în stare de
funcţionare

DEPOZITE BANCARE 
1. Depozite bancare cu
valoare de peste 3.000 lei

TERENURI/ANIMALE
ŞI/SAU PĂDURI 
1. Suprafeţe de teren, an-

imale şi păsări a căror val-
oare netă de producţie
anuală depăşeşte suma de
1.000 euro pentru per-
soana singură, respectiv
suma de 2.500 euro pen-
tru familie. 

LISTA cuprinzând bunurile ce conduc la EXCLUDEREA
acordării AJUTORULUI pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile
menţionate conduce la excluderea
acordării ajutorului social. 

Pe site-ul instituţiei
www.primariamioveni .ro,
rubrica: 
Acordarea ajutorului  pentru
încălzire 2013 - 2014,
puteţi accesa legislaţia ce
reglementează acordarea
ajutorului pentru încălzire:
- O.U.G. nr. 70/2011, pen-
tru modificarea şi com-
pletarea O.U.G. nr.
27/27.08.2013.
- H.G. nr.778/09.10.2013 
(Norme metodologice de
aplicare).

SUBVENŢIE

SUBVENŢIE

SUBVENŢIE

Nu se încadrează persoanele care depăşesc 615 lei/membru familie!!!



Centrul Cultural Mioveni
derulează în perioada 4 – 8
noiembrie 2013, proiectul
„Managementul intergrat al
Patrimoniului cultural. Labora-
tor de bună practică”, aria tem-
atică: Management cultural şi
formare profesională. Proiectul
este finanţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional
(A.F.C.N.) şi are drept
parteneri: Primăria oraşului şi
Consiliul Local Mioveni, Cen-
trul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Argeş, Direcţia de
Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Argeş şi Aso-
ciaţia pentru Promovarea In-
dustriilor Creative (A.P.I.C.).

Finanţarea nerambursabilă
de la A.F.C.N. va fi de 49.660
lei, iar cofinaţarea Centrului
Cultural Mioveni, de 6000 lei.

În cadrul proiectului vor fi
organizate patru module de
pregătire: 
1. managementul de proiect – 10 ore;
2. marketing cultural – 8 ore;
3. patrimoniu cultural – 10 ore;
4. dezvoltare culturală – 12 ore.

Obiectivele specifice
• crearea unui program de for-
mare profesională (training) a
resurselor umane din cultură în
scopul întăririi capacităţii lor de
acţiune pe piaţa culturii, locală

şi regională şi de dezvoltare a
capacităţilor manageriale; 
• realizarea unui program de
formare actualizat în funcţie de
nevoile beneficiarilor; 
• formarea a 24 de persoane
care desfăşoară proiecte în
domeniul culturii şi conex;
• schimbarea percepţiei asupra
rolului patrimoniului cultural
asupra oportunităţilor de dez-
voltare durabilă comunitară.

Beneficiarii proiectului
Proiectul este destinat per-

soanelor care îşi desfăşoară ac-
tivitatea în domeniul cultural şi
socio-educaţional local, respon-
sabili cu activitatea culturală
din administraţia locală, redac-
tori pe cultură, mass-media lo-
cală. Beneficiar direct va fi şi
Centrul Cultural Mioveni, pre-
cum şi partenerii proiectului
prin experienţa acumulată pe
parcursul implementării aces-
tuia. Vor participa la modulele
de pregătire angajaţi din mai
multe instituţii: Centrul Cul-
tural Mioveni, Casa de Cultură
a Sindicatelor Dacia Mioveni,
Primăria şi Consiliul Local
Mioveni, şcolile şi liceele din
oraş.
Impactul proiectului
Pe termen mediu se aşteaptă:
• diversificarea proiectelor,

programelor culturale şi socio-
educaţionale din regiune;
• preluarea iniţiativei de for-
mare profesională în domeniul
patrimoniului cultural şi de
către alte centre culturale ale
judeţului;
• promovarea unor modele de
bună practică în ceea ce
priveşte patrimoniului cultural;
• folosire eficientă a infrastruc-
turii oferite de centrele cultur-
ale pentru promovarea
educaţiei  pentru patrimoniul
cultural local;
• dezvoltarea unor noi oferte şi
programe culturale interactive
care să folosească infrastruc-
tura existentă;  
• creşterea capacităţii organiza-
ţionale a centrelor culturale
pentru implementarea pro-
gramelor de educaţie şi oferta
cultură vizând patrimoniul
local şi regional;  
• atragerea de fonduri pentru
proiecte şi programe de edu-
caţie pentru patrimoniu si dez-
voltare comunitară.  

Centrul Cultural Mioveni a
mai câştigat anul acesta fi-
nanţare pentru alt proiect:
„Tabăra de creaţie: Lemn şi cre-
ativitate la Mioveni” ce s-a des-
făşurat în perioada 2 – 4 august
2013.

MIOVENII UTIL - 6

www.primariamioveni.ro
Vă aşteaptă cu informaţii utile privind
activitatea instituţiei, informaţii despre
audienţe, servicii oferite cetăţenilor şi
agenţilor economici, informaţii utile,
ediţia online a ziarului nostru, comuni-
cate de presă, etc.

Vizitaţi site-ul Primăriei oraşului Mioveni

Centrul Cultural Mioveni a obţinut încă o finaţare de la
A.F.C.N. pentru un proiect cultural: 

„Managementul intergrat al Patrimoniului cultural.
Laborator de bună practică”

* În preţul abonamentului de iniţiere este cuprins şi preţul pentru serviciul instructorului de înot!!!

- Dosar cu şină
- Copie dupa certificatul de naştere
- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de
familie cu menţiunea “Clinic  sănătos“ iar la
momentul examinării nu există în evidenţă cu
boli dermatologice (valabilă 6 luni).

- Cerere tip de înscriere.
- Declaraţie tip pe propria răspundere din

partea părintelui că a luat la cunoştinta de Reg-
ulamentul Bazinului, Norme de Comportare, In-
terdicţii şi Obligaţii.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA  BAZINUL DE ÎNOT

RReevveelliioonn 22001144  ccuu
aarrttiiffiicciiii,, ccăăssăăttoorriiii şşii
ssppeeccttaaccooll îînn aaeerr lliibbeerr

Noaptea dintre ani este un mo-
ment special pe care ar trebui să îl
petrecem alături de cei dragi, să ne
distrăm şi să ne simţim bine. Toc-
mai pentru a oferi aceste lucruri
locuitorilor oraşului Mioveni, PRI-
MARUL ION GEORGESCU, A
DECIS SĂ OFICIEZE CĂSĂTORII
ÎN NOAPTEA DE REVELION. Tot
cu acest prilej va fi organizat şi un
spectacol în aer liber.

Astfel, la cumpăna dintre ani,
după  focul de artificii şi trecerea în
anul 2014, se vor oficia de către pri-
mar, căsătoriile cuplurilor care aleg
să-şi unească destinele la sediul

Primăriei oraşului Mioveni.  Cu-
plurile interesate se vor putea în-
scrie până pe 20 decembrie 2013,
la Sediul Primăriei oraşului
Mioveni, la biroul Stare Civilă
(Etajul 1, cam.19).

Actele necesare în vederea căsă-
toriei, vor fi depuse de ambii soţi
în ziua de 23 decembrie.

PPrriimmaa
ppaarrccaarree
ssuupprraaeettaajjaattăă
ddiinn oorraaşşuull
MMiioovveennii,,
ggaattaa îînn
22001155!!!!!!

Lucrările la prima
parcare supraetajată
din oraşul Mioveni
vor începe la în-
ceputul  lunii noiem-
brie. Construcţia va
fi amplasată pe
strada Stadionului,
Nr. 74 (vis-a-vis de
Piaţa Agroalimen-
tară Dacia). Imobilul
va avea  P+3E  şi un
număr de 297 de

locuri de parcare
(parter-73, etajul 1 -
106, etajul 2- 106, eta-
jul 3 – 112) şi spaţii
comerciale în
suprafaţă de 341 mp. 

Parcarea va fi con-
struită într-o zonă
aglomerată, cu
număr mare de auto-
turisme şi trafic in-
tens, având în
vedere că se în-
vecinează cu Piaţa
a g r o a l i m e n t a r ă

Dacia şi dispensarul
uman. Astfel, lo-
catarii din zonă dar
şi cei aflaţi în tranzit,
vor putea parca fără
probleme. Din 2015,
locatarii vor putea
închiria contra cost
unul sau chiar două
locuri de parcare.
Noua construcţie,  va
oferi condiţii eu-
ropene şi va veni în
spijinul şoferilor  din
Mioveni.


