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‘’Cetățenii sunt egali în fața
legii și a autorităților locale’’
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Fântâna arteziană
din centrul civic
PROGRAM DE
FUNCȚIONARE

Din 10 martie Bazinul de înot pentru
copii şi agrement Mioveni pune la dispoziţia dumneavoastră un nou serviciu: SAUNA USCATĂ FINLANDEZĂ.
Sauna are o capacitate de 9 locuri şi
poate fi utilizată zilnic după ora 18.00,
sau în orice alt interval orar dacă sunt
cel puţin 4 solicitări. Serviciul de
saună întră în preţul biletului de
acces la bazin!!!

primariamioveni_arges@yahoo.com

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ
AN ŞCOLAR 2013/2014
REZULTATE EVALUARE
NAŢIONALĂ - CLASA a VIII-a
(PE TRANŞE DE MEDII)
ŞCOLI GIMNAZIALE MIOVENI

SITUAŢIE STATISTICĂ
PRIVIND BURSELE ŞCOLARE
ŞI SOCIALE ACORDATE
ELEVILOR DIN ŞCOLILE DE
PE RAZA ORAŞULUI MIOVENI
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Sacrificarea mieilor şi iezilor se va
realiza numai în unităţi de abatorizare
autorizate sanitar veterinar!

Reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Argeş au trimis o
adresă (Nr. 5960/06.03.2014) către Primăria
oraşului Mioveni prin care au informat că:
Sacrificarea mieilor şi iezilor se va realiza
numai în unităţi de abatorizare (inclusiv abatoarele
de capacitate mică), autorizate sanitar veterinar
pentru schimburi intracomunitare, unde sunt respectate condiţiile de igienă conform legislaţiei europene (Reg.CE852,853- 2004);
Acestă măsură s-a luat pentru a se evita amen
jarea de locuri sau spaţii improvizate de către autorităţile locale pentru tăierea mieilor în perioada
Sărbătorilor Pascale.
Se evită astfel riscurile pentru sănătatea publică care pot apărea în cadrul tăierii animalelor în
spaţii neaprobate şi fară supraveghere sanitară
veterinară.
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Primaria Mioveni a cumpărat un generator de ultimă generaţie
pentru Spitalul Orăşenesc “Sfântul Spiridon - secţia Călineşti!

În cazul unei pene de curent, soarta bolnavilor aflaţi în spital depinde de un generator electric, care ar trebui să intre în dotarea fiecărui
spital.
Primăria Mioveni, prin S.C S.Ed.C Mioveni
SRL, a cumparat un generator de ultimă generaţie pentru secția Spitalului Orăşenesc “Sfântul
Spiridon” de la Călineşti. Unitatea sanitară avea
nevoie stringentă de acest echipament.

Lista abatoarelor autorizate sanitar
veterinar pentru schimburi intracomunitare unde pot fi sacrificaţi mieii:

1. SC Meat RDS Invest Com SRL,
Ştefăneşti, DN7, Nr.209 pers. contact:
Ungurenuş Mihai; Iancu Gheorghe,
0748328575, 0751303402.
2. SC Muntenia Costeşti SRL,
Costeşti, Str.Victoriei, Nr.42A pers.
contact: Preda Ion, 0728249135
3. SC Rador A&E SRL, Bascov, Str.
Serelor, Nr.48, pers. contact: Radu
Marian, 0744506582.
4. SC Abatorul Câmpulung SRL,
Câmpulung, Str.M.Eminescu, Nr.14,
pers. contact: Bilea Ştefan, 0440301130.
5. SC Coscovele SRL, Rucăr,
Str. Industriaşilor, Nr.1 pers. contact:
Cosma Elena, 0723826455.
6. SC Sam Dor Divers SRL Bascov,
Str. Serelor, Nr.45 A, pers. contact:
Sămărescu Iulian, 0744314995.
7. SC Carmen & Augustin Grup
SRL Bascov, Str. Micşunele, Nr.5, pers.
contact: Piţigoi Costin, 0721282980.
Asistenţa sanitară veterinară este asigurată de
medicul veterinar oficial din cadrul fiecărui
abator.

CAMPANIA „ AJUTĂM ÎMPREUNĂ” LA MIOVENI!

Kaufland a continuat
în acestă primăvară
campania
demarată
anul trecut, sub sloganul
“Ajutăm împreună”, prin
care donează materiale
didactice, aparatură şi
rechizite unităţilor de învăţământ.
Campania s-a desfăşurat în perioada decembrie
2013
–
februarie 2014.
Anul trecut, beneficiarii campaniei au fost copii de la Grădiniţa-Creşă “Tic Pitic” Mioveni.
Joi, 13 martie 2014, acest eveniment a fost susţinut la Liceul
Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni.
Pentru a primi donaţia, conducerea liceului a organizat un
eveniment special la care au fost invitaţi reprezentanţii Kaufland
România, colectivul şcolii, părinţi şi copii dar şi oficialităţi locale.
Evenimentul la care au fost înmânate cadourile Kaufland a
avut loc în sala de sport a liceului.
Sponsorizarea acordată de Kaufland România face parte din
strategia companiei de implicare socială în viața comunităților
în care activează. Kaufland susține proiecte sociale și educaționale care au ca principali beneficiari copiii de toate vârstele,
sprijină programe ce au ca obiectiv încurajarea frecventării școlii
și prevenirea abandonului școlar.

CAMIOANE AUTOPOMPE
DONATE DE FRANCEZI

Prin intermediul Asociaţiei de Prietenie Mioveni - Landerneau,
localitate înfrăţită cu Mioveniul de peste 20 de ani, autorităţile
locale din oraşul constructorului auto au primit o nouă donaţie din
partea francezilor. Este vorba de două camioane autopompe de
intervenţie pentru inundaţii, maşini care vor ajunge la Serviciul
Voluntar pentru Situatii de Urgenţă Mioveni. Autopompele, deşi
nu sunt noi, sunt într-o perfectă stare de funcţionare, ele fiind
de altfel foarte utile autorităţilor.

Reguli pentru posesorii de câini din Mioveni
Ce amenzi riscă cei care nu le respectă

Fiţi atenţi ce face câinele dumneavoastră
pe străzi sau în parc! Dacă patrupedul îşi face
nevoile pe domeniul public şi mizeria nu dispare pe loc, cel care îl însoteşte e pasibil de
amendă de până la 400 de lei (H.C.L
150/2007).
Conform hotărârii, se interzice plimbarea
câinilor pe domeniul public al oraşului Mioveni
fără ca deţinătorul acestora să dispună de
obiectele necesare pentru curăţirea locului şi
evacuarea dejecţiilor fiziologice.
Sancțiuni contravenționale cuprinse între
200-400 lei vor primi cei care îşi plimbă animalele pe spaţiile interzise, cum ar fi parcurile,
magazinele, sălile de spectacole, locurile de
joacă pentru copii, şcoli şi grădiniţe. Şi cei
care aruncă cadavre de câini pe domeniul
public vor fi sancţionaţi, ca de altfel şi organi-

ANUNȚ IMPORTANT!
Stimaţi cetăţeni,

În conformitate cu prevederile art. 8
alin (1) din Dispoziţiile generale de
apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști,
vegetaţie uscată şi resturi vegetale, aprobate prin Ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative și
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 579/605/2008 şi publicate în Monitorul
Oficial nr. 661 din 22.09.2008, arderea
miriștii, vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale se execută numai după
obţinerea permisului de lucru cu focul.
Premergător, pe timpul şi la terminarea
lucrărilor cu foc se vor lua următoarele
măsuri:
 lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt;
 parcelarea miriştii în suprafeţe de
maximum 10 ha prin fâşii arate;
 izolarea zonei de ardere faţă de
căile de comunicaţie, construcţii, cul-

turi agricole vecine, instalaţii, fond
forestier, prin executare de fâşii arate;
 desfăşurarea arderii numai pe
timp de zi;
 colectarea în grămezi a vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi, astfel încât arderea să poată fi
controlată;
 executarea arderii în zone care să
nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;
 curăţarea de vegetaţie a
suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe
o distanţă de 5 m;
 în cazul suprafeţelor mai mari de
5 ha, se va asigura obligatoriu un plug,
o cinsternă cu apă, mijloace de tractare
şi personal de deservire al acestora;
 respectarea unei distanţe faţă de
alte materiale combustibe de cel puţin
10 m;

zatorii de lupte între câini.
Pe domeniul public, câinii pot fi conduşi
sau ţinuţi numai cu lesă. Câinii agresivi, care
muşcă, trebuie să poarte şi botniţă.

 focul va fi supravegheat obligatoriu pe toată durata arderii;
 stingerea totală a focului înainte
de părăsirea locului arderii.

În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:
recipiente cu apă, unelte de stins incendiu
(cazma, lopată, mături, sapă, furcă etc.)
Primar,
Ion GEORGESCU

Autobuzele şcolare vor trece
în custodia primăriilor!

Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar
Judeţean, Florin Gardin, anunţă că a fost deja încheiată
licitaţia pentru 960 de microbuze şcolare, acestea fiind
repartizate către primării în două tranşe, 600 în luna
iunie, iar restul de 360 de microbuze la o dată stabilită
ulterior. Acesta ne-a spus că toate microbuzele vor fi
transferate către primării şi, în opinia sa, „e normal ca
orice comunitate să se preocupe de transportul elevilor
luând astfel din sarcinile directorilor de unităţi de învăţământ, care şi aşa sunt multiple.“ Gardin anunţă de
asemenea că, în etapa a doua, se pune problema să fie
comandate şi autobuze sau autocare, iar acolo unde
microbuzul nu e suficient de încăpător să se ia microbuzul şi să se ofere în loc un autobuz ori autocar. În
funcţie de distanţa parcursă de elevi până la şcoală şi
de posibilitatea primăriei de a angaja un şofer, vor fi şi
acordate respectivele microbuze sau autobuze.

Ziua Porților Deschise la
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EVENIMENT

STAȚIA DE EPURARE A ORAȘULUI MIOVENI

În data de 21 martie, între
orele 09.00 și 14.00, Stația de
epurare Mioveni, din cartierul
Colibaşi a deschis larg porțile,
în cadrul evenimentului cu același nume, „Ziua Porților Deschise”.
Organizatorii
(Consiliul
Local, Primăria şi S.C. Servicii
Edilitare pentru Comunitate
Mioveni SRL) au oferit locuitorilor oraşului și nu numai ocazia
de-a vedea, direct și concret,
unde ajunge apa uzată, ce se
întâmplă cu ea în stație, cum
este tratată înainte de-a fi deversată în râul Doamnei.
Vizitatorii, de la copii de
şcoală primară, la elevi de liceu,

sau la adulţi, au venit, cu zecile,
aduşi de autocarul pus la dispoziţie de S.C. S.Ed.C Mioveni,
dar şi cu transport individual.
Reprezentanţii societăţii au
însoţit vizitatorii în turul staţiei şi
au prezentat cele mai importante puncte şi procedee utilizate de specialişti pentru ca
apa uzată să fie, întotdeauna, în
coordonatele tehnice corespunzătoare.
Elevii vizitatori, de la şcolile
generale şi liceele din oraş, au
ascultat, fascinaţi, explicaţiile
oferite, au primit sfaturi importante, au vizitat împrejurimile,
staţia în sine şi adăpostul de
câini. Deţinuţii de la Penitencia-

rul Colibaşi au participat, de
asemenea , la acest eveniment.
Organizatorii au premiat elevii talentaţi la desen, în urma
participării la concursul de pictură „Apă pentru viaţă!”. Aceştia
au primit câte un abonament de
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CALENDAR CULTURAL
Ap r i l i e

2 0 1 4

10 şedinţe la Bazinul de Înot
Mioveni.
Cei peste 300 de vizitatori au
primit pliante, materiale promoţionale dar şi câte o şedinţă
la Bazinul de Înot Mioveni.

CS Mioveni,
locul II în play-off!

Mioveniul a găzduit etapa a doua a play-off-ului Superligii Naţionale de tenis de masă, aici întâlninduse ocupantele primelor patru locuri la finalul
sezonului regulat: CS Mioveni, Pristavu Cîmpulung,
CSM Bistriţa şi Topspin Constanţa. Meciurile s-au
disputat, sâmbătă şi duminică, la Sala de Sport a
Şcolii Liviu Rebreanu.
CS Mioveni a ocupat locul II. Echipa grupării galbenverde este formată din Alexandru Petrescu (24 de ani)
- antrenor - jucător - coordonator lot, Ionuţ Seni (28 ani)
- jucător), Rareş Şipoş (13 ani jucător); Liviu Voinea (20
de ani jucător rezervă).
La Mioveni s-a jucat în sistem fiecare echipă cu
fiecare echipă, câştigătoare fiind declarată formaţia
care ajunge prima la 5 victorii.
Clasamentul:
1. Topspin Constanţa;
2. CS Mioveni;
3. Pristavu Cîmpulung;
4. CSM Bistriţa.
Jucătorii care evoluează pentru CS Mioveni în acest
sezon sunt multipli campioni naţionali şi internaţionali
având mai multe performanţe. Astfel, Rareş Şipoş, la
cei 13 ani, este campion naţional, dar şi cîştigător al
Top 12 Europa, în timp ce Alexandru Petrescu şi Ionuţ
Seni au mai multe medalii naţionale şi internaţionale.
Etapa următoare se va desfăşura în luna aprilie la
Bistriţa, iar în mai la Constanţa, la final stabilindu-se
campioana naţională şi podiumul final al clasamentului.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei şi
Consiliului Local Mioveni în parteneriat cu Federatia
Română de Tenis de Masă şi Clubul Sportiv Mioveni.

5 APRILIE 2014: FESTIVALUL PRIMĂVERII
Sâmbătă, 5 aprilie 2014 are loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor “Dacia” Mioveni, Festivalul Primăverii 2014, manifestare judeţeană organizată de Şcoala „Liviu Rebreanu”, în
parteneriat cu Consiliul Local Mioveni, Primăria Mioveni,
Centrul Cultural Mioveni, Asociația de părinți a școlii şi Inspectoratul Școlar Argeș.

7 APRILIE 2014: “ȘCOALA ALTFEL”
- Ziua Porților Deschise la Centrul Cultural Educativ
Orașul Mioveni - Centrul Cultural Educativ, organizează Ziua
Porților Deschise la Centrul Cultural Educativ Mioveni. Cu
acest prilej elevii și tinerii sunt așteptați la sediul instituției
din strada înv. Al. Popescu (lângă Catedrala ortodoxă Sf. Ap.
Petru și Pavel) pentru a vizita noua cădire inaugurată la 4
decembrie 2013.
Centrul Cultural Mioveni pregătește în fiecare an un program
special pentru elevii și cadrele didactice care participă la programul Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!
ZIUA PORȚILOR DESCHISE
la CENTRUL CULTURAL EDUCATIV MIOVENI,
luni, 7 aprilie 2014, între orele 09.00 – 16.00
- prezentarea ofertei de cursuri gratuite a instituției;
- ateliere de creație (lemn și modelaj în lut) cu meșterii Ion
Rodoș și Ion Firea;
- seminar pe tema industriilor creative;
- expoziție de fotografie (Fotoclub MIOVENI)
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Înscrierile se vor face la formarea unui grup de cel puțin 30
de elevi și cadre didactice (în cazul grădinițelor, școlilor și
liceelor) sau minim 10 persoane pentru ceilalți locuitori interesați, la tel/fax: 0348.445.856.
Pentru înscriere, este necesară transmiterea tabelului de
participanți la faxul mai sus menționat, până cel tarziu marți,
1 aprilie 2014.
7 - 11 APRILIE 2014:
OLIMPIADA NAȚIONALĂ LA
DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ
“TEHNOLOGII” DOMENIU MECANICĂ
Olimpiada se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 14
și 18 ani. Ei vor susține probe scrise, cât și probe practice,
acestea desfășurându-se în data de, 10 aprilie 2014, ora
11.00, la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni. În
programul evenimentului sunt cuprinse și vizite la câteva
obiective de interes din orașul Mioveni: Cula Racovița, Catedrala Sf. Apostoli Petru și Pavel Mioveni, Centrul Cultural
Educativ Mioveni.

8 APRILIE 2014
Filarmonica Pitești organizează spectacole pentru elevii școlilor din Mioveni, ora 11.00 (clasele 0 - IV), iar ora 13.00
(clasele V - VIII), sala de spectacole a Centrului Cultural Educativ.
9 - 11 APRILIE 2014
POLIFEST - Universitatea Politehnica București.
Orașul Mioveni va participa cu un stand de prezentare și promovare.
1 - 16 aprilie
CAMPANIE UMANITARĂ DE PAȘTE

24 APRILIE 2014:
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII
Târg de carte locală. Tema proiectului “Cartea de la
tradițional la virtual. Tema proiectului va fi “Cum vezi cartea”.
Se va face parteneriat cu școlile, referatele copiilor vor fi pe
două secțiuni pentru gimnaziu( idei creative) pentru liceu
(eseu).
2 - 3 MAI 2014:
FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ FOLK, MIOVENI
2014, ediția a III-a

29 iunie, declarată ziua
oraşului Mioveni!
Ziarul de MIOVENI

Ziua de 29 iunie a fost
declarată Ziua Oraşului
Mioveni de către conducerea primăriei şi va fi
marcată, anual.
Modificarea datei de
sărbătorire a zilei oraşului
Mioveni din 15 august în
29 iunie, a fost aprobată
prin Hotărarea Consiliului
Local, numărul 135 din 21

noiembrie 2013.
Această măsură vine
ca urmare a faptului că
data de 29 iunie are o importanţă deosebită pentru
comunitatea din Mioveni,
fiind hramul Catedralei Sf.
Ap. Petru şi Pavel
Mioveni,
edificiu
reprezentativ pentru oraş.
Hramul este sărbă-

toare a sfântului lăcaş şi
a comunităţii creştine
dintr-o localitate sau
regiune.
Ca şi în alte oraşe europene, august este luna
în care localnicii pleacă în
vacanţă, iar autorităţile
doresc ca participarea la
evenimentele pregătite,
să fie cât mai mare.

Fântana arteziană din centrul civic
PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, între orele 12:00 şi 22:00.
Vineri, Sâmbătă, Duminică, între orele 10:00 şi 24:00.

Locuinţe ieftine pentru
tinerii din Mioveni!
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Oraşul Mioveni este deficitar la
numărul de locuinţe. Din ce în ce
mai mulţi tineri se plâng că nu au
unde să locuiască.
Conducerea Primăriei Mioveni
are în vedere ca în scurt timp să
fie demarate procedurile pentru
construcţia a două blocuri, urmând
ca locuinţele rezultate să fie incluse în fondul local de locuiţe,
pentru asigurarea necesarului pentru cazurile sociale, precum şi pentru tinerii cu vârsta de până la 35
de ani.
Primarul oraşului Mioveni, Ion
Georgescu, a declarat că nu mai
puţin de 200 de locuinţe o să fie
construite în perioada 20142016.Două ansambluri de locuinţe
vor fi ridicate pentru tineri şi persoane interesate.

“Sunt multe familii tinere în oraş
care au nevoie de o locuinţă. Până
acum au fost foarte multe solicitări
din partea tinerilor care doresc să
li se repartizeze o locuinţă. Fie că
vorbim de locuinţele sociale, fie de
cele în regim de închiriere sau cele
ANL, acestea
vor avea preţuri
accesibile.Locuinţele
pentru tineri, va
aduce casa
mult-visată pentru aproape 200
de familii.
Primul
ansamblu de
locuinţe va fi
construit în
strada Părăşti,

zona U-uri.Cel de-al doilea va fi
construit în Strada 1 Decembrie(vis-à-vis de Biserica"
Adormirea Maicii Domnului").
Investiţiile urmează, astfel, să
fie realizate din fondurile proprii ale
oraşului Mioveni.

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ / ORAŞ – AN ŞCOLAR 2013/2014
REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ - CLASA a VIII-a
(PE TRANŞE DE MEDII) ŞCOLI GIMNAZIALE MIOVENI

R

ezultatele de la simularea Evaluării Naţionale au fost afişate la
avizierele şcolilor, iar lucrările
vor fi discutate la clasă cu profesorii,
însă notele nu vor fi trecute în catalog
şi nici nu vor fi publicate de Ministerul
Educaţiei. În procente, la nivel naţional,
doar 48,8% au luat note peste 5 la simulare.
Calendar Evaluarea Naţională 2014: 13

iunie - încheierea cursurilor pentru clasa a
VIII-a; 16 - 18 iunie - înscrierea la Evaluarea Naţională; 23 iunie - Limba şi literatura română - proba scrisă; 24 iunie Limba şi literatura maternă - proba scrisă;
25 iunie - Matematică - proba scrisă; 27
iunie - afişarea rezultatelor (pâna la ora
16:00); 28 iunie - depunerea contestaţiilor; 28 - 30 iunie - rezolvarea contestaţiilor; 1 iulie - afişarea rezultatelor finale.

Campania „ Să facem curățenie în
oraşul nostru!” - 5 aprile 2014
Consiliul Local şi Primăria
Mioveni continuă şi în acest
an campania de ecologizare
a oraşului „Să facem curatenie în orasul nostru!”.
Cetăţenii care îşi doresc
un mediu mai curat sunt
aşteptaţi să se alăture unei
ample campanii de ecologizare a orasului.
Sâmbătă, 5 aprilie, la ora
08.30, toţi cetaţenii cu simţ
civic sunt aşteptaţi în faţa
Primăriei Mioveni pentru a se
alătura autorităţilor locale.
La acestă acţiune de voluntariat participă angajaţi ai
Consiliului Local Mioveni
(Centrul Cultural Mioveni,
S.C. S.Ed.C Mioveni SRL,
S.C. Construcţii Reparaţii

Mioveni SRL, Poliţia Locală),
elevi, profesori, cercetaşii
Centrului Local "Dacia Felix",
persoane private de libertate
de la Peniteciarul Colibaşi,
reprezentanţi ai Asociaţiei de
Dezvoltare Durabilă pentru
Tineret Mioveni, agenți economici etc.
Locaţiile care vor fi supuse ecologizării: Cartier
Făget (Platoul Izvorul
Tamaduirii), Pleaşa - stadion,
Colibași - podul râul Targului,
Zona M-uri – Str. Gen. Lăcătușu, Str. Argeselului - Str.
Morii, în zona școlii G.
Topârceanu, Podul Getica,
Cartier Racovița - Dr. Moraru,
Poarta 8 - Uzină, Dealul Viilor
– Str. Bugeac.

CASETA TEHNICĂ

În cadrul acestei campanii, Primăria Mioveni va
asigura transportul voluntarilor, saci şi mănuşi pentru toţi
participanţii la curăţenie.
Înscrierile se fac la
compartimentul
PROTECŢIA MEDIULUI
AL PRIMĂRIE MIOVENI,
MIOVENI,
sau la tel:0348.455.444, int 111.

TEHNOREDACTARE:
IULIANA NEDELCU
CONTACT: tel/fax: 0348.445.856 tel: 0730.444.767
REDACTOR:
centrulculturalmioveni2014@yahoo.com
FLORINA OPREA

SITUAŢIE STATISTICĂ
PRIVIND BURSELE ŞCOLARE ŞI SOCIALE ACORDATE
ELEVILOR DIN ŞCOLILE DE PE RAZA ORAŞULUI MIOVENI
SEMESTRUL I (16 SEPT. OCT. NOV. DEC. 31 IAN)
AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.
CRT.

DENUMIRE UNITATE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Liceul IULIA ZAMFIRESCU
2. LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCŢII DE MASINI

BURSE
BURSE BURSE
DE
DE
DE
PERFORMANȚĂ MERIT STUDIU

3. SC.GIM.LIVIU REBEREANU
4. SC.GIM. G. TOPÂRCEANU
5. SC.GIM. COLIBAŞI NR.1
6. SC.GIM. MARIN SORESCU
TOTAL

-

-

260

6

BURSE
SOCIALE

29

TOTAL
LEI

49.302

La profil tehnologic nu se pot încheia
toate mediile din cauza unor module tehnice
140
3
41
36.397
122
2
8
21.072
14
29
10.010
14
14
4.683
550
11
121
121.464

TOTAL BURSE 682 – 121.464 Lei (semestrul I)
TOTAL BURSE ACORDATE ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR
2012-1013/ 1508 - SUMA TOTALĂ - 280.420 lei
Ediție online:
www.primariamioveni.ro
www.centrulculturalmioveni.ro
www.facebook.com/mioveni.arges

MEMBRII FONDATORI:
ING. VASILE COSTESCU

i ION HORIA GLINIASTEI

