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DDeeşşii zzăăppaaddaa aa
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şşii aauuttoorriittăăţţiilloorr
ddiinn MMiioovveennii,, nnuu
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ccaadd ţţuurrţţuurrii!!
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PPRROOGGRRAAMMUULL DDEE FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE AALL PPRRIIMMĂĂRRIIEEII OORRAAŞŞUULLUUII MMIIOOVVEENNII
Luni: 08.00 - 16.00 Marţi: 08.00 - 17.00 Miercuri: 08.00 - 16.00 Joi: 08.00 - 17.00                Vineri: 08.00 - 14.00

Pe 13 februarie, ora 1730 are loc
Şedinţa de
aprobare a 
Bugetului de 
venituri şi 
cheltuieli pe 2014

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

OOrraaşşuull MMiioovveennii aa iinnttrraatt îînn CCaarrtteeaa RReeccoorrdduurriilloorr

ppaagg.. 22

SSoolluuţţiiii ppeennttrruu fflluuiiddiizzaarreeaa ttrraaffiiccuulluuii
OORRAAŞŞUULL MMIIOOVVEENNII VVAA AAVVEEAA
TTRREEII PPAARRCCĂĂRRII SSUUPPRRAATTEERRAANNEE::
ppaarrccaarreeaa ddee llâânnggăă PPiiaaţţaa DDaacciiaa,, ppaarrccaarreeaa
ddee llâânnggăă bbllooccuull VV22BB –– llâânnggăă sseeddiiuull UUPPCC şşii
ppaarrccaarreeaa ddiinn zzoonnaa bbllooccuurriilloorr SS22--SS33

NNoouull ssppiittaall oorrăăşşeenneesscc
VViiiittooaarreeaa ccllăăddiirree aa nnoouulluuii ssppiittaall vvaa ffii
aammppllaassaattăă îînn iinncciinnttaa aaccttuuaalluulluuii SSppiittaall
OOrraaşşeenneesscc ““SSffâânnttuull SSppiirriiddoonn”” MMiioovveennii..

SSee vvaa ccoonnssttrruuii SSaallaa SSppoorrttuurriilloorr MMiioovveennii
PPoottrriivviitt pprrooiieeccttuulluuii,, ssaallaa mmuullttiiffuunnccţţiioonnaallăă vvaa aavveeaa oo ccaappaacciittaattee ddee aapprrooxx--
iimmaattiivv 22..550000 ddee llooccuurrii,, ssuupprraaffaaţţaa ttoottaallăă nneecceessaarrăă ppeennttrruu ttooaattee ffuunnccţţiiiillee
aacceesstteeiiaa ffiiiinndd ddee aapprrooxxiimmaattiivv  55..880000 ddee mmeettrrii ppăăttrraaţţii.. 

ppaagg.. 66

ppaagg.. 33

ppaagg.. 22

ppaagg.. 33

ppaagg.. 22

ppaagg.. 33

ppaagg.. 66

ppaagg.. 55

ppaagg.. 44

AAuuttoorriittăăţţiillee llooccaallee aauu oorrggaanniizzaatt oo sseerriiee ddee
ddeezzbbaatteerrii ppuubblliiccee ppeennttrruu aa ccoonnssuullttaa cceettăăţţeenniiii
ccuu pprriivviirree llaa:: BBUUGGEETTUULL PPEE 22001144,, LLIISSTTAA DDEE IINN--
VVEESSTTIIŢŢIIII ŞŞII SSTTRRAATTEEGGIIAA DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE AA
OORRAAŞŞUULLUUII ppeennttrruu ppeerriiooaaddaa 22001144 -- 22002200.. 

CCoonndduucceerreeaa pprriimmăărriieeii ss--aa îînnttââllnniitt ccuu
llooccuuiittoorriiii ddiinn ttooaattee ccaarrttiieerreellee,, iiaarr aacceeşşttiiaa ddiinn
uurrmmăă aauu aavvuutt ppoossiibbiilliittaatteeaa ssăă ffaaccăă pprrooppuunneerrii şşii
ssuuggeessttiiii..

!!JJooii,, 1133 ffeebbrruuaarriiee,, oorraa 1177..3300,, îînn ssaallaa ddee
CCoonnssiilliiuu aa PPrriimmăărriieeii oorraaşşuulluuii MMiioovveennii
vvaa aavveeaa lloocc ŞŞEEDDIINNŢŢAA DDEE AAPPRROOBBAARREE aa
cceelloorr ssuuppuussee ddeezzbbaatteerriiii ppuubblliiccee..

SSuubbvveennţţiiii ppeennttrruu
ttaannccuurrii ddee rrăăcciirree
aa llaapptteelluuii

PPllăăttiiţţii iimmppoozziitteellee
ppâânnăă llaa 3311 mmaarrttiiee
şşii bbeenneeffiicciiaaţţii ddee
bboonniiffiiccaaţţiiaa ddee
1100%%!! 



Rodoş, fiind o adevărată operă de artă,
ornată cu motive populare tradiţionale
şi cu sigla oraşului Mioveni. 

Meşterul Ion Rodoş nu şi-a propus
numai să realizeze cea mai mare lingură
de lemn din lume ci şi pe cea mai fru-
moasă. Recordul nostru l-a depăşit pe

cel deţinut până acum de India, unde
exista o lingură de lemn de 12,06 m
lungime. 

Perioada derulării proiectului a fost
22.05 – 5.06.2013. Cei doi arbori (specia
Tei) din care a fost obţinută lingura au
fost o sponsorizare a SC Cerasus Avium,

motiv pentru care dorim să mulţumim
domnului Florent Marcel – tehnician sil-
vic, delegatul firmei în România. Primul
exemplar de 100 de ani, cu un diametru
de 78 cm, a fost folosit pentru realizarea
căuşului, iar cel de-al doilea arbore a
fost folosit pentru coada lingurii. 
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CCeennttrruull CCuullttuurraall
MMiioovveennii şşii--aa
mmuuttaatt aaccttiivviittaatteeaa
îînn nnoouull sseeddiiuu

Începând cu data de 20 ianuarie
2014, cursurile gratuite oferite de Cen-
trul Cultural Mioveni se desfăşoară în
noul sediu, Centrul Cultural Educativ
din strada Înv. Alexandru Popescu, nr.

5, lângă Catedrala ortodoxă „Sf. Apos-
toli Petru şi Pavel” - Mioveni. Instituţia
oferă, în continuare, cursuri pentru
peste 600 de tineri în domenii precum:
dans popular, dans modern, canto pop-
ular, chitară, fotografie, mandolină, in-
strumente de suflat, teatru şi limbi
străine.

Tot de la această dată, înscrierile la
cursuri se fac la noul sediu. Detalii su-
plimentare, la tel/fax: 0348.445.856.

Centrul Cultural - Educativ dispune
de săli pentru desfăşurarea cursurilor

(cultură şi civilizaţie engleză, şah şi
muzică, sală curs foto, sală canto, teatru,
dans modern şi popular), birouri, sală
de proiecţii, sală de conferinţe şi o sală
de spectacole de 176 de locuri. Biblioteca
franceză, cursurile de sculptură în lemn
şi iniţiere în arta tradiţională-modelaj în
lut, Asociaţia persoanelor cu handicap
„Speranţa vieţii”, dar şi persoanele
vârstnice din oraşul Mioveni îşi vor des-
făşura, în continuare, activitatea în
vechiul sediu (corp B), aflat pe strada
Tudor Muşatescu, bl.V2B, parter.

Cea mai mare lingură de lemn este la Mioveni
OOrraaşşuull MMiioovveennii aa iinnttrraatt îînn CCAARRTTEEAA RREECCOORRDDUURRIILLOORR!!!!!!

SSuubbvveennţţiiii
ppeennttrruu ttaannccuurrii
ddee rrăăcciirree aa
llaapptteelluuii

Ministerul Agriculturii vrea
să-i ajute pe producătorii de
lapte să-şi cumpere dotările im-
puse prin lege de la începutul
acestui an. Structurile asocia-
tive ale micilor fermieri vor
putea solicita ajutoare de la stat

pentru achiziţionarea de tan-
curi de racire în perioada 1 feb-
ruarie - 15 aprilie 2014.

Astfel, asociaţiile vor putea
primi un ajutor de minimis în
valoare de 5.000 de euro pentru
achiziţionarea de tancuri pen-
tru răcirea laptelui, cu o capaci-
tate de maxim 1.000 de litri.

Beneficiarii acestui ajutor de
minims pot fi crescătorii de vaci
care deţin până la cinci vaci de
lapte şi sunt organizaţi într-o
singură formă asociativă la
nivel de comună, respectiv în

asociaţii ale crescătorilor de an-
imale cu minim trei membri în-
scrişi.

OObblliiggaaţţiiiillee aa bbeenneeffiicciiaarriilloorr::
� să menţină numărul de

vaci de lapte deţinute la data
acordării sprijinului financiar;

� să asigure încheierea de
contracte de livrare a laptelui
pentru procesare, pe o perioadă
de 2 ani, începând cu anul în
care sprijinul financiar a fost
acordat.

Informaţii suplimentare la
0248.219.168 - interior 104.

Oraşul Mioveni prin Centrul
Cultural a intrat în Cartea Recor-
durilor pentru „Cea mai mare lin-
gură de lemn din lume“. 

La începutul lunii ianuarie,
Centrul Cultural Mioveni a primit
din partea organizaţiei ce admin-
istrează celebra Guiness World
Records Book, respectiv Cartea
Recordurilor, confirmarea că lin-
gura de lemn sculptată de
meşterul popular la Mioveni este
cea mai mare din lume, ceea ce dă
dreptul Centrului Cultural să fie
înregistrat ca deţinător al recordu-
lui mondial.

Lingura măsoară 17,79 m
lungime şi 1,50m în cel mai lat
punct (lungimea căuşului cu
braţe) şi a fost realizată în 14 zile
de către meşterul popular Ion
Rodoş şi fiul acestuia Gheorghe

LLiinngguurraa mmăăssooaarrăă 1177,,7799 mm lluunnggiimmee şşii 11,,5500mm îînn cceell mmaaii llaatt ppuunncctt MMeeşştteerruull IIoonn RRooddooşş

SSiiggllaa oorraaşşuulluuii MMiioovveennii



AAtteennţţiiee,,
ccaadd ţţuurrţţuurrii!!

Odată cu instalarea an-
otimpului rece, una dintre
problemele de care trebuie să
se ţină cont permanent este şi
dezvoltarea ţurţurilor la
acoperişuri (atât la case, cât şi

la blocuri).
Aceste formaţiuni de

gheaţă reprezintă un pericol
real de desprindere şi acci-
dente foarte grave, principalii
expuşi fiind copiii, care în gen-
eral se joacă sau circulă în
jurul casei (blocurilor).

“În acest sens, reamintim şi
atragem în mod ferm atenţia pro-
prietarilor caselor şi administra-

torilor asociaţiilor de locatari/pro-
prietari, să verifice şi să înlăture
formaţiunile de gheaţă (ţurţurii)
de la acoperişuri. Facem menţi-
unea că, în caz de accident da-
torat desprinderii ţurţurilor,
responsabilitatea legală revine
proprietarilor, respectiv adminis-
tratorilor blocurilor. De aseme-
nea, rugăm ca atunci când se face
îndepărtarea ţurţurilor, să fie

luate de responsabili toate mă-
surile de întrerupere a accesului
persoanelor în zona în care vor
cădea ţurţurii” precizează an-
gajaţii Serviciului pentru
Situaţii de Urgenţă al oraşu-
lui Mioveni.

Pericolul pândeşte la unele
blocuri din oraşul Mioveni.
Din cauza zăpezii şi a temper-
aturilor scăzute s-au format
ţurţuri mari. Ca să evite inci-
dentele grave, angajaţii S.C
S.Ed.C Mioveni S.R.L au în-
ceput să îndepărteze bucăţile
de gheaţă. Conducerea soci-
etăţii face apel şi la locatari să
dea o mână de ajutor.

„ Facem apel la cetăţeni, per-
soane fizice sau juridice, să
cureţe, ţurţurii care s-au format
în ultima perioadă la imobile de
locuit sau la instituţii, societăţi
comerciale şi aşa mai departe. Noi
am trimis angajaţii să acţioneze
acolo unde am observat ţurţuri

dar şi unde am fost solicitaţi.
Maşina pe care o avem ne permite
accesul până la ultimele etaje. Re-
comandarea mea este ca propri-
etarii să nu aştepte să se formeze
sloiuri foarte mari”, a precizat
Nicolae Tudose, directorul
S.C. S.Ed.C Mioveni SRL.

Acest anunţ vine pentru a
evita accidentarea persoanelor
ori avarierea autovehiculelor
care se află în apropierea
clădirilor de pe care ţurţurii se
pot desprinde.
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Pe străzile din Mioveni,
s-a acţionat cu utilaje încă
de la primele semne de
vreme rea. Primele scoase
pe arterele de circulaţie ale
oraşului au fost sărăriţele,
dup care s-a intervenit cu
pluguri şi freze. 

Pe străzile Mioveniului
traficul auto se desfăşoară
în condiţii de iarnă. Din
fericire, la Mioveni nu au
apărut blocaje şi nu s-au în-
registrat evenimente rutiere
cauzate de condiţiile mete-
orologice nefavorabile. 

330000 ddee aannggaajjaaţţii aannggrreennaaţţii 
ppeennttrruu ddeesszzăăppeezziirree

Procedura de deszăpezire
a fost asigurată de către cei doi
operatori din Mioveni, S.C.
Servicii Edilitare pentru Co-
munitate Mioveni, respectiv
S.C. Construcţii Reparaţii
Mioveni SRL, numărul de an-
gajaţi implicaţi fiind de aprox-
imativ 300. 

Autorităţile locale din
Mioveni au apelat şi la forţa de
muncă a Penitenciarului din
localitate pentru curăţarea
străzilor şi trotuarelor din oraş
de zăpadă. 

LLaa MMiioovveennii şşii ddeeţţiinnuuţţiiii aauu 
iieeşşiitt llaa ddeesszzăăppeezziirree

În total, au fost mobilizate
50 de persoane private de lib-
ertate. Acţiunea are loc ca ur-
mare a căderilor de zăpadă
din ultima perioadă, iar partic-
ipanţii s-au înscris voluntar să
ofere o mână de ajutor comu-
nităţii.

Voluntarii sunt persoane
condamnate care execută
pedepse privative de libertate
în regim deschis, iar acest ex-
erciţiu de solidaritate cu co-
munitatea în faţa problemelor
apărute le demonstrează

apartenenţa la societatea pe
care vremelnic au părăsit-o. 

S.C. Servicii Edilitare pen-
tru Comunitate Mioveni
răspunde de străzile mici, par-
cări, trotuare cu o lungime to-
tală de aproximativ 61 de
kilometri. 

Despre planul de
deszăpezire directorul Nicolae
Tudose ne-a spus că: "oraşul a
fost sectorizat în patru zone, iar
salariaţii SC Servicii Edilitare
pentru Comunitate acţionează
pentru asigurarea unei circulaţii
normale a autovehiculelor şi a
pietonilor".

S.C. Construcţii Reparaţii
Mioveni SRL va avea în grijă
deszăpezirea pe arterele im-
portante, precum şi a străzilor
şi drumurilor orăşeneşti. Soci-
etatea dispune de 18 utilaje
(tractoare, buldoexcavatoare,
autobasculante, autoutilitare,
camionete, camioane echipate
cu lame, ş.a.) Toate utilajele
care au acţionat la deszăpezire
sunt echipate cu GPS şi sunt
monitorizate, iar la primărie
funcţionează un dispecerat
care preia semnalele de la
locuitorii oraşului (tel: 0348.
455 999 NON STOP).

DDeeşşii zzăăppaaddaa aa ccrreeaatt pprroobblleemmee şşii aauuttoorriittăăţţiilloorr ddiinn
MMiioovveennii,, nnuu ss--aauu îînnrreeggiissttrraatt bbllooccaajjee rruuttiieerree ssaauu iinncciiddeennttee

PPllăăttiiţţii iimmppoozziitteellee ppâânnăă llaa
3311 mmaarrttiiee şşii bbeenniiffiicciiaaţţii ddee
bboonniiffiiccaaţţiiaa ddee 1100%%!! 

Conducerea Primăriei
oraşului Mioveni vine în
sprijinul cetăţenilor pen-
tru ca aceştia să poată
beneficia de bonificaţia
de 10%, dacă îşi vor
achita taxele şi im-
pozitele până la 31 mar-
tie 2014.

Noutatea o reprezintă
faptul că, începând cu
luna ianuarie 2014, la
Primăria Mioveni a fost
implementat şi modul de
plată online.

PPllaattaa iimmppoozziitteelloorr oonnlliinnee
Plata on-line se poate

face la adresa www.pri-
mariamioveni.ro sau la
adresa www.ghiseul.ro,
secţiunea Primăriei
oraşului Mioveni, uti-
lizând secţiunea ”Plata
fără autentificare”.

Autentificarea fără
parolă permite celor in-
teresaţi achitarea atât a
obligaţiilor de plată cât şi
a altor taxe către Primăria
Mioveni prin acceptarea
la plata online a car-
durilor bancare Visa,
Visa Electron, Master-
card, Maestro emise de

orice bancă.
Dacă contribuabilul se

autentifică fără parolă
trebuie să cunoască doar
valoarea totală a im-
pozitelor şi taxelor da-
torate. În această situaţie
persoana va putea efec-
tua plata totală.

De asemenea, în inter-
valul 08.00-16.00, pot
suna la telefonul
0348.411.737, pentru a
cere detalii cu privire la
sumele datorate, plata
online sau orice infor-
maţii legate de impozite
şi taxe.

IIMMPPOORRTTAANNTT!!!!!!
PPeennttrruu ppeerrssooaanneellee

ccaarree aauu ddeebbiittee rreessttaannttee
pprroovveenniinndd ddiinn iimmppoozziittee şşii
ttaaxxee llooccaallee,, aammeennzzii ccoonn--
ttrraavveennţţiioonnaallee şşii ttaaxxaa ddee
ssaalluubbrriizzaarree ssee vvoorr ccoonn--
ttiinnuuaa mmăăssuurriillee ddee eexxee--
ccuuttaarree ssiilliittăă ppâânnăă llaa
rreeccuuppeerraarreeaa ddeebbiitteelloorr..

AAcceesstteeaa ccoonnssttaauu îînn
ppoopprriirrii ppee ccoonnttuurrii bbaann--
ccaarree,, ssaallaarriiii,, ppeennssiiii şşii iinn--
ssttiittuuiirrii ddee sseecchheessttrree ppee
bbuunnuurriillee mmoobbiillee ssaauu iimmoo--
bbiillee ppee ccaarree llee ddeeţţiinn îînn
pprroopprriieettaattee..

AAUU FFOOSSTT EEMMIISSEE 
DDEECCIIZZIIIILLEE DDEE IIMMPPUUNNEERREE
PPEENNTTRRUU CCAA CCEETTĂĂŢŢEENNIIII SSĂĂ--ŞŞII PPLLĂĂTTEESSCCAA IIMMPPOOZZIITTEELLEE 
ŞŞII SSĂĂ BBEENNEEFFIICCIIEEZZEE DDEE BBOONNIIFFIICCAAŢŢIIII!!!!

ÎÎnn aatteennţţiiaa EELLEEVVIILLOORR
ccaarree pprriimmeesscc
PPEENNSSIIEE DDEE UURRMMAAŞŞ

Casa Judeţeană de Pensii Argeş in-
formează că, pentru a fi evitată sus-
pendarea din plată a pensiei de urmaş,
copiii care împlinesc vârsta de 16 ani în
anul şcolar 2013 – 2014, au obligaţia de a
depune adeverinţă de elev la sediul insti-
tuţiei (Piteşti, str. I.C. Brătianu, nr. 38).
Adeverinţa de elev (eliberată în luna în
care copilul urmaş a împlinit 16 ani) şi
cuponul de pensie vor fi depuse în luna
în care copilul urmaş a împlinit 16 ani.

În cazul nerespectării acestui termen,
pensia se va suspenda, reluarea în plată
urmând să se facă în luna următoare
prezentării documentelor solicitate, cu
acordarea retroactivă a drepturilor sus-
pendate.



Conducerea de la Mioveni doreşte să iniţieze o campanie
de adopţii şi speră că în popularizarea acestei acţiuni se
vor implica şi asociaţiile de protecţia animalelor!

MIOVENII 4

AAnniimmaalleellee ccaarree ssuunntt ggăăzz--
dduuiittee îînn aaddăăppoossttuurriillee ddee llaa
MMiioovveennii aauu oo ssooaarrttăă mmaaii
bbuunnăă ddeeccââtt cceellee ccaarree îînnccăă
ttrrăăiieesscc ppee ssttrraaddăă..

Primarul Ion Georgescu a
tinut să sublinieze faptul că
„Un adăpost pentru câini nu
poate fi o rampă unde se aruncă
animalele, ci un loc unde acestora
li se oferă toate condiţiile. La adă-
posturile de la Mioveni, câinii au
condiţii optime, sunt hrăniţi,
stau în cuşti de lemn care îi pro-
tejează de temperaturile scăzute,
au fost vaccinaţi şi microcipaţi şi
au fost lăsaţi câte 4-5 câini într-o
boxă. Cetăţenii trebuie să fie mai
responsabili, pentru ca străzile să
nu se umple din nou de mai-
danezi. În străinătate, nimeni nu
are voie să îşi lase câinele pe
stradă, însă noi avem încă mari
probleme în acest sens. Aceşti
câini fără stăpân nu cad din cer,
ci ajung pe străzi tot din răutatea
oamenilor. Este şi în interesul
cetăţenilor ca animalele să fie mi-
crocipate, dar şi sterilizate. Toto-
dată, dacă un câine este
microcipat şi se pierde este găsit
mai uşor. Dacă iubeşti un câine
trebuie să fii şi responsabil. Nu îl
laşi în faţa blocului ori pe strada
să se înmulţească. Degeaba îi
strângem dacă se înmulţesc. Tre-
buie să ne oprim, să nu mai pro-
ducem câini. Cred că toţi dorim
un oraş fără câini pe străzi, dar şi
fără eutanasieri”, a explicat
edilul.

AAuu aappăărruutt NNoorrmmeellee
mmeettooddoollooggiiccee ddee aapplliiccaarree
aa OOUUGG 115555//22000011 pprriivviinndd
ggeessttiioonnaarreeaa ccââiinniilloorr ffăărrăă
ssttăăppâânn

În Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 829 din
data de 23 decembrie 2013 a
fost publicată Hotârârea Gu-
vernului nr. 1059/2013 pentru

aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără
stăpân.

Potrivit normelor
metodologice de aplicare a or-
donanţei de urgenţă privind
gestionarea câinilor fără
stăpân proprietarii câinilor de
rasă comună sunt obligaţi să-
şi sterilizeze animalele, până
cel târziu în data de 1 ianuarie
2015. 

De asemenea, eutanasierea
câinilor care nu sunt revendi-
caţi după 14 zile lucrătoare de
la intrarea în adăpost este
opţională, adopţia va fi gratu-
ită iar câinii din adăposturi
pot fi adoptaţi de la distanţă
începând cu a opta zi; servici-
ile specializate putând pre-
lungi perioada de cazare în
adăpost dacă adoptatorii îşi
respectă obligaţiile materiale
(cheltuielile pentru în-
treţinerea câinilor, plătite în
avans pe 30 de zile, cu ex-
cepţia tratamentelor medicale,
potrivit acestor norme.

AAuuttoorriittăăţţiillee ddiinn MMiioovveennii
îînnccuurraajjeeaazzăă aaddooppţţiiaa
mmaaiiddaanneezziilloorr

Atunci cand noul adăpost
va fi gata, conducerea de la
Mioveni doreşte să iniţieze o
campanie de adopţii şi speră
că în popularizarea acestei
acţiuni se vor implica şi asoci-
aţiile de protecţia animalelor,
care nu se pot ocupa pe partea
de întreţinere a lor. „Vom face
materiale publicitare prin care
vom promova adopţiile şi toto-
dată, vom face o campanie de e-
ducare a copiilor în ceea ce
priveşte protecţia animalelor.
Dorim să facem şi un site cu adă-
postul, în care să pozăm căteluşi
şi să le spunem povestea şi poate
avem surpriza să primim solic-
itări de adopţie atât din ţară cât

şi din străinătate.”, a precizat
primarul Ion Georgescu.

CCee îînnsseeaammnnăă aaddooppţţiiaa llaa
ddiissttaannţţăă??

Dacă aveţi disponibilitatea
şi mijloacele de a asigura
hrana şi cele necesare traiului
unui animalut din adapos-
turile din Mioveni, dar nu
aveţi posibilitatea de a-l lua
acasă, îl puteti ajuta să ducă
un trai mai bun prin adopţia
la distanţă.

Adoptând un animăluţ la
distanţă, deveniţi protectorul
lui şi contribuiţi la asigurarea
traiului lui de zi cu zi, în timp
ce el ramâne în continuare în
adapost, în grija celor ce de-
servesc adapostul.

Cetăţenii care vor să “în-
fieze” un maidanez pot merge

în fiecare zi să-şi aleagă ani-
malul de companie la Adă-
postul de la Staţia de Epurare
din Cartierul Colibaşi . Pentru
adopţia câinilor se com-
pletează un formular prin care
viitorul proprietar îşi asumă
respectarea normelor de îngri-
jire şi de hrănire ale acestuia.

PPRROOGGRRAAMM DDEE RREELLAAŢŢIIII CCUU
PPUUBBLLIICCUULL:: LL--VV,, îînnttrree oorreellee
..0077..0000--1155..0000 şşii SS--DD,, îînnttrree
oorreellee 0077..0000--1155..0000..

TTEELLEEFFOONN:: 00773366..000022..555577..

NNoouull aaddăăppoosstt ddee llaa
RRaaccoovviiţţaa vvaa ffii ggeessttiioonnaatt
ddee aannggaajjaaţţiiii SSCC SS.. EEdd..CC..
MMiioovveennii SSRRLL

La Mioveni se construieşte
un adăpost modern, care va
avea aproximativ 1000 locuri.
Noul adăpost va avea toate

dotările necesare: cabinet
medical, sală de operaţii,
cameră pentru medicamente,
sală sterilizare, sală consul-
taţii, magazie hrană uscată,
cameră recuperare. 

Noul adăpostul care se
construieşte la Racoviţa va
desfăşura activităţi de vac-
cinare, deparazitare, ster-
ilizare, adopţie şi cazare a
câinilor fără stăpân. 

În cadrul adăpostului, ani-
malele vor fi cazate şi separate
în funcţie de starea de sănă-
tate, vârstă, sex şi gradul de
agresivitate. Pentru aducerea
câinilor în noul adăpost, şi
pentru îngrijirea şi supraveg-
herea lor din punct de vedere
medical se vor ocupa angajaţii
serviciului de ecarisaj al S.C
S.Ed.C Mioveni S.R.L.

NNoouull aaddăăppoosstt ppeennttrruu ccââiinniiii ffăărrăă ssttăăppâânn ddee llaa RRaaccoovviiţţaa vvaa ffii ggaattaa ccuurrâânndd şşii vvaa aavveeaa oo ccaappaacciittaattee ppee 11000000 ddee llooccuurrii

AAddooppttăă uunn ccââiinnee!! TTEELLEEFFOONN:: 00773366..000022..555577

CCaammppaanniiaa ddee
aaddooppţţiiee aa

ccââiinniilloorr ffăărrăă
ssttăăppâânn vvaa ffii

mmeeddiiaattiizzaattăă şşii
pprriinnttrr--uunn ssiittee!!
AAiiccii vvoorr ssee vvoorr

ggăăssii ttooaattee
ddaatteellee 

nneecceessaarree
aaddooppţţiieeii,, 
iinnffoorrmmaaţţiiii 

ddeesspprree ccââiinniiii
aaffllaaţţii îînn 

aaddăăppoosstt,,
şş..aa..mm..dd..
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CCiirrccuullaaţţiiee aaeerriissiittăă îînn  cceenn--
ttrruull oorraaşşuulluuii şşii llooccuurrii ddee
ppaarrccaarree…… llaa aalleeggeerree.. EEssttee
uunn vviiss aall şşooffeerriilloorr ppeennttrruu
ccaarree PPrriimmăărriiaa MMiioovveennii aa
ffăăccuutt pprriimmuull ppaass:: ttrreeii ppaarr--
ccăărrii ssuupprraatteerraannee îînn oorraaşş--
ppaarrccaarreeaa ddee llâânnggăă PPiiaaţţaa
DDaacciiaa,, ppaarrccaarreeaa ddee llâânnggăă
bbllooccuull VV22BB –– llâânnggăă sseeddiiuull
UUPPCC şşii ppaarrccaarreeaa ddiinn zzoonnaa
bbllooccuurriilloorr SS22--SS33..

Conducerea Primăriei
Mioveni continuă să aplice
măsuri pentru fluidizarea cir-
culaţiei în oraş, mai ales că
numărul maşinilor care circulă
pe străzile oraşului creşte de la
o zi la alta.

Edilul Ion Georgescu a
precizat că “prin crearea de trei
parcări supraterane în oraş, şoferii
nu vor mai parca pe artera princi-
pală a oraşului, acest lucru
ducând la fluidizarea traficului.
În momentul în care parcările re-

spective vor fi operate, în zona de
impact a acestora se va aplica un
regulament strict de parcare, ast-
fel încat aceste parcari să aibă im-
pactul dorit în primul rând
asupra traficului, dar şi asupra
îmbunătăţirii zonelor din punct
de vedere urbanistic.

De asemenea, cetăţenii care se
folosesc de automobilul propriu au
posibilitatea de a evita traficul
greu folosind şi alte rute, cum ar fi
pe DN 73E (centura suspendată),
Str. Ion Pillat, respectiv Str. Petre

Zugravu”.
Viceprimarul Aurel

Costache a declarat că “în ul-
timii ani, locuitorii Mioveniului
s-au plâns de lipsa locurilor de
parcare, însă acestea nu pot fi re-
alizate în toate zonele oraşului
pentru fiecare bloc de locuinţe. În
prezent se lucrează la parcarea
supraterană de lângă Piaţa
Agroalimentară Dacia. Fiind o
zonă cu circulaţie intensă, amena-
jarea locurilor de parcare vine în
sprijinul şoferilor, dar şi a propri-

etarilor de autovehicule din zona
respectivă, care vor avea suficient
spaţiu unde să-şi amplaseze
maşinile personale”.

Cele trei parcări (parcarea
de lângă piaţa Dacia, parcarea
de lângă blocul V2B – lângă
sediul UPC şi parcarea din
zona blocurilor S2-S3) vor fi fi-
nalizate etapizat până în anul
2016, iar valoarea totală a in-
vestiţiilor se ridică la aproxi-
mativ 3.000.000 euro.

SSoolluuţţiiii ppeennttrruu fflluuiiddiizzaarreeaa ttrraaffiiccuulluuii 
OORRAAŞŞUULL MMIIOOVVEENNII VVAA AAVVEEAA

TTRREEII PPAARRCCĂĂRRII SSUUPPRRAATTEERRAANNEE::
ppaarrccaarreeaa ddee llâânnggăă PPiiaaţţaa DDaacciiaa,, ppaarrccaarreeaa ddee llâânnggăă bbllooccuull VV22BB

–– llâânnggăă sseeddiiuull UUPPCC şşii ppaarrccaarreeaa ddiinn zzoonnaa bbllooccuurriilloorr SS22--SS33

STADION

STADION

Cămin
Creşa Tic- Pitic

Cămin
Creşa Tic- Pitic

Piaţa DACIA

Piaţa DACIA

Piaţa DACIA
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Ortodoxă Mioveni)
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AAşşaa vvaa aarrăăttaa SSaallaa SSppoorrttuurriilloorr ddiinn MMiioovveennii

NNoouull SSppiittaall oorrăăşşeenneesscc,, cceeaa mmaaii iimmppoorrttaannttăă iinnvveessttiiţţiiee

Unul dintre cele mai impor-
tante proiecte din oraş pentru
anii ce vor urma este spitalul
modern de la Racoviţa. Vi-
itoarea clădire a noului spital
va fi amplasată în incinta actu-
alului Spital Orăşenesc Sfântul
Spiridon Mioveni. Oficialităţile
oraşului speră astfel să se
înceapă construcţia acestuia în
cel mai scurt timp.

SSppiittaalluull nnoouu vvaa ddeesseerrvvii
7700..000000 ddee llooccuuiittoorrii
„Anul acesta începem construcţia
spitalului nou. E de importanţă
majoră pentru comunitate, şi de el
vor beneficia în jur de 70.000 de
oameni. Va avea o maternitate
modernă, blocuri operatorii şi
toate secţiile necesare“, ne-a de-
clarat primarul Ion Georgescu.

Oraşul Mioveni va avea în
acest an un buget de
150.000.000 lei din care
30.000.000 lei reprezintă ven-
ituri proprii. În ceea ce
priveşte investiţiile, Primăria
are în plan şi construirea unei
săli a sporturilor, care este şi
una din cele mai mari lucrări
noi ce încep în 2014.

Potrivit proiectului, sala

multifuncţională va avea o
capacitate de aproximativ
2.500 de locuri, suprafaţa to-
tală necesară pentru toate
funcţiile acesteia fiind de
aproximativ 5.800 de metri
pătraţi.

Până în prezent oraşul nu
a beneficiat de o construcţie
specifică desfăşurării de ac-
tivităţi competiţionale de

sală. În prezent, la nivelul
oraşului Mioveni, activitatea
sportivă se desfăşoară în
sălile de sport ale şcolilor, im-
proprii activităţii de perfor-
manţă şi desfăşurării
competiţiilor sportive.

Sala în discuţie se va în-
cadra în categoria „Săli de
competiţie de nivel naţional”,
din punct de vedere al prac-

ticii sportive, urmând ca din
punct de vedere al tipului de
discipline sportive, să fie
„Sală de jocuri sportive"
(handbal, baschet, volei,
tenis, jocuri cu mingea, gim-
nastică).

Acesta va fi construită
lângă actualul bazin de înot,
lucrările urmând a fi fina-
lizate în 2015.

AA ddoouuaa mmaarree iinnvveessttiiţţiiee ccee
vvaa ffii îînncceeppuuttăă îînn 22001144

Primarul oraşului, Ion
Georgescu, ne-a declarat că
valoarea investiţiei se ridică
la 4.000.000 de euro, a doua
ca mărime după cea a proiec-
tului privind construirea
unui spital orăşenesc
(30.0000.000 de euro), ce se va
finaliza în 2016.
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