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ZZiiaarruull  ddee  MMIIOOVVEENNII
Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze 
sufletele pentru a fi mai buni, mai curați,
mai înțelegători și mai apropiați de Dum-

nezeu! Un Paște fericit alături de cei dragi!

Primar, Viceprimar,
Ion Georgescu Aurel Costache

Sărbătoarea Învierii Domnului, moment
de linişte sufletească şi de apropiere de

cei dragi, să ne deschidă inimile spre
iubire, credinţă şi iertare. Dorim fiecăruia

dintre dumneavoastră ca 
Sărbătorile de Paşte să vă aducă linişte,

sănătate şi belşug! Hristos a înviat!

CONSILIUL LOCAL MIOVENI

Reabilitare pentru 
Ambulatorului de 
specialitate din 
cadrul spitalului 
“Sf. Spiridon Racoviţa”!

Ziua Porților 
Deschise la 

Centrul Cultural
Educativ

Veste bună pentru cetăţenii din Mioveni! 

Se reînfiinţează Administraţia Financiară
Evoluţii apreciate

pentru Seciu si Istrate la
Turneul Campionilor!

Olimpiada
Națională de
Mecanică s-a
desfășurat la

Mioveni!

Stăpânii de câini agresivi 
trebuie să-i declare la Poliţie!
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Festivalul
Primăverii

CONCERT CARITABIL “VENIM ÎN CASA TA DE PAȘTE!”
Consiliul Local Mioveni,

Primăria orașului și Centrul
Cultural organizează con-
certul caritabil “Venim în
casa ta de Paște!”, miercuri,
16 aprilie, ora 18.00, în sala
de spectacole a Centrului
Cultural Educativ. Acțiunea
este organizată cu scopul
ajutorării copiilor cu handi-
cap grav și accentuat din

orașul Mioveni, precum și a
altor cazuri sociale. Organi-
zatorii au pregătit un pro-
gram artistic susținut de
copiii înscriși la cursurile
Centrului Cultural: Guitar
Club, Ansamblul Plai de Dor,
precum și alți tineri talentați
din oraș: Ion Moise Băd-
ulescu, Ingrid Lisandru,
Mara Bratu, Valentin Poe-

nariu, Andrei Vilău, Claudia
Ghena, Alexia Niculae. Invi-
tați speciali în spectacol
sunt elevii de la Liceul de
Artă Dinu Lipatti din Pitești
și Școala gimnazială Schitu
Golești.

Evenimentul vine să
încheie campania cu același
nume: “Venim în casa ta de
Paște!”, desfășurată în  pe-

rioada 1 – 10 aprilie. Ca în
fiecare an școlile și liceele
de pe raza orașului Mioveni
s-au alăturat inițiativei  Cen-
trului Cultural Mioveni pen-
tru a face o bucurie în prag
de Paște micuților aflați în
dificultate. Elevii, cadrele di-
dactice dar și simpli cetățeni
au donat alimente neperis-
abile și rechizite școlare.

500 de saci de deşeuri au fost 
strânşi într-o singura zi în campania

Să facem
curăţenie în
oraşul nostru!
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DELIMITAREA SECȚIILOR DE

VOTARE DIN ORAȘUL MIOVENI
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În perioada 7-11 aprilie, Miove-
niul a găzduit, în premieră, Olimpida
Naţională la disciplinele din aria  cur-
riculară „TEHNOLOGII”, Domeniul
Mecanică, la care au participat 80
de elevi şi în jur de 40 de profesori
însoţitori.

Festivitatea de Deschidere a
Olimpiadei, a avut loc în data de 8
aprilie 2014, ora 17.00, în

Amfiteatrul Universității „Constantin
Brâncoveanu” din Pitești.

Proba scrisă s-a  desfășurat,
miercuri 9 aprilie,  la Liceul Tehno-
logic "Astra", Pitești, iar proba prac-
tică   s-a  desfășurat, vineri 11
aprilie,  la Liceul Tehnologic Con-
strucții de Mașini Colibaşi, Mioveni.

Festivitatea de premiere a olimpi-
cilor a avut loc la Centrul Cultural

Educativ Mioveni, premiile fiind
oferite de către Primărie şi Consiliul
Local, S.C. S.Ed.C Mioveni şi S.C.
Construcţii Reparaţii Mioveni SRL.

De asemenea, peste 350 de
elevi, plus profesori însoţitori şi
dascăli din comisiile de supraveg-
here, evaluare ale olimpiadelor au
vizitat cele mai importante ebiective
din orașul Mioveni.

Evenimentul a fost organizat de:
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN ARGEŞ, CONSILIUL
JUDEȚEAN ARGEȘ, PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI PITEȘTI,
PRIMĂRIA ORAȘULUI MIOVENI,
LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA”
PITEŞTI, LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCŢII DE MAŞINI COL-
IBAŞI.

Olimpiada Națională de Mecanică
s-a desfășurat la Mioveni!

Potrivit ordinului numărul 754 din 9
aprilie 2014 al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, Ser-
viciul Fiscal orăşenesc Mioveni se reîn-
fiinţează începând cu data de 1 mai
2014. 

Vă reamintim că Ministerul Fi-
nanţelor a desfiinţat, la 15 iunie 2011,
mai multe agenţii fiscale, printre care
şi cea de la Mioveni.

Înainte de a fi desfiinţată, agenţia

din Mioveni deservea şapte primării,
Uzina Dacia şi 14 furnizori externi ai
acesteia, Penitenciarul Colibaşi şi Plat-
forma Institutului de Cercetări Nucleare
şi Fabrica de Combustibil Nuclear. De
la 15 mai îi vor fi arondate încă 4 co-
mune. 

Contribuabilii din aceste zone nu
vor mai fi nevoiţi să facă drumuri la
Piteşti pentru a-şi rezolva problemele
de natură fiscală.

Veste bună pentru cetăţenii din Mioveni! 

Se reînfiinţează Administraţia Financiară

Evoluţii apreciate
pentru Seciu și Istrate
la Turneul Campionilor!

Matei Seciu şi Alexandru Istrate
de la CS Dacia Mioveni 2012 au fost
prezenţi sâmbătă la Winter Series
Little Stars Tournament, competiţia
unde 11 copii la nivelul roşu, 26 la
portocaliu şi 33 la verde au concurat
pentru a câştiga titlul de campion al
campionilor pentru sezonul de iarnă.

Matei Seciu a jucat  la categoria
Roşu ( 8 ani şi sub (jucătorii trebuie
să  împlinească, până în 31 decem-
brie, în anul desfăşurării competiţiei,
maxim 8 ani), iar Alexandru Istrate la
Portocaliu ( 9 ani şi sub (jucătorii tre-
buie să împlinească, până în 31 de-
cembrie, în anul desfăşurării
competiţiei, maxim 9 ani).

Cei doi sportivi pregătiţi  de
antrenorul  Robert Bînă au avut o
evoluţie bună. Matei Seciu a ocupat
locul al treilea la categoria sa de
vârstă , iar Alexandru Istrate la cate-
goria Portocaliu a ajuns până în sfer-
turile de finală ale competiţiei.

Următorul concurs al celor 2 tal-
entaţi tenismani este programat pe
data de 13 Aprilie la Piteşti, este
vorba de trofeul TC AS.

Declaraţie Robert Bînă: ’’Sunt
foarte mulţumit de prestaţia celor 2
tenismani, ţinând cont de faptul că a
fost pentru prima oară când au luat
parte la un concurs de asemenea
anvergură. Fiecare punct s–a  jucat
la intensitate maximă, toate meciurile
au fost foarte echilibrate, iar lupta
pentru podium a fost extrem de dis-
putată la fiecare categorie.

Evoluţia sportivilor  Clubului
Sportiv Dacia Mioveni 2012,   la
Turneul  Campionilor 2013-2014,  a
fost remarcabila, fiind felicitați de toți
cei prezenţi. Prestaţia celor doi
sportivi,  Matei Seciu şi Alexandru Is-
trate, este demnă de toată lauda
ţinând cont de faptul că joacă tenis
doar din luna februarie a anului tre-
cut’’.

Stăpânii de câini agresivi trebuie
să-i declare la Poliţie, precizează o
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
republicată în Monitorul Oficial, apărut
pe 27 februarie. Potrivit ordonanţei,
câinii agresivi au fost grupaţi în două
categorii: “a) câinii de luptă şi de atac,
asimilaţi prin caracterele morfologice
cu câinii de tipul Pit Bull, Boerbull,
Bandog şi metişii lor; b) câinii din
rasele Staffordshire Bull Terrier, Amer-
ican Staffordshire Terrier, Tosa, Rot-
tweiller, Dog Argentinian, Mastino
Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff,
Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi
metişii lor”. Legea spune că prin câini
agresivi se înţelege “orice câine care,

fără să fie provocat, muşcă sau atacă
persoane ori animale domestice în
locuri publice sau private; orice câine
care participă la lupte între câini sau
care a fost antrenat în acest scop.

De asemenea, nu intră în catego-
ria câini agresivi „orice câine care
atacă sau muşcă o persoană care a
pătruns fără drept, în orice mod, într-
o proprietate privată sau publică pro-
tejată de acel câine şi orice câine
folosit de unităţile de poliţie, jan-
darmerie, de alte unităţi militare, de
unităţile vamale sau de serviciil pub-
lice de securitate, protecţie şi pază,
chiar dacă, aflându-se în misiune, a
atacat sau a muşcat o persoană”.

Cei care nu respectă legea pot
primi amenzi între 100 şi 3.000 de lei,

iar faptele grave se pot pedepsi cu în-
chisoare cuprinsă între 6 luni şi 3 ani.

Stăpânii de câini agresivi trebuie să-i declare la Poliţie!

Preşedintele Consiliului
Director al clubului, Nicolae
Tudose, şi preşedintele ex-
ecutiv Dumitru Voiculescu
au prezentat rezultatele în-
registrate de sportivii clubu-
lui.

La conferinţa din 7
aprilie a fost prezent şi vi-
ceprimarul Aurel Costache,
care a spus mai multe de-
spre proiectul CS Dacia
Mioveni: „În Consiliul Local,

consilierii au votat în una-
nimitate susţinerea acestui
club şi pentru promovarea
sportului de masă, astfel
încât un număr cît mai mare
de copii să participe la ac-
tivităţile sportive organizate
în şcoli şi nu numai“.

Oficiali clubului au vorbit
şi despre şedinţa Adunării
Generale a Acţionarilor a
CS Dacia Mioveni 2012,
acolo unde membrilor le-au

fost prezentate rezultatele
obţinute. „Am făcut un bilanţ
pe 2013 şi am prezentat
proiectele de viitor, pentru
2014. Avem sprijin de la au-
torităţile locale, iar perfor-
manţele se datorează şi lor,
pentru că bazele sportive
sunt ale autorităţilor. Avem
sprijin total din partea lor“, a
explicat  Nicolae Tudose.

La rîndul său, directorul
Dumitru Voiculescu a

completat: „Am avut foarte
multe activităţi dedicate
sportului de masă. Suntem
mulţumiţi de ceea ce am
făcut în anul 2013 şi ne
dorim mai mult în contin-
uare. Am avut rezultate la
toate ramurile sportive, la
unele secţii după doar
câteva luni de la înfiinţare.
Ne dorim să mergem pe
aceeaşi linie şi să obţinem
mai mult pe viitor“.

Bilanţul Clubului Sportiv Dacia Mioveni 2012!
Cel mai tânar club de sport din judeţul Arges, CS Dacia Mioveni 2012 - grupare care a luat fiinţă la începutul anului 2012, a 
analizat activitatea avută în anul 2013, conducătorii grupării prezentând presei un bilanţ al competiţiilor şi rezultatelor avute.



S-a tras cortina 
peste ediția a VII-a a 
Festivalului Primăverii 
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Ziua Porților 
Deschise la 
Centrul Cultural
Educativ Mioveni

Pentru că în săptămâna
7 – 12 aprilie 2014, s-a
desfășurat Programul
„Şcoala Altfel. Să ştii
mai multe, să fii mai
bun!“, Centrul Cultural
Mioveni a organizat
pentru copiii din oraş:
ZIUA PORŢILOR DE-
SCHISE.

În cadrul evenimentu-
lui, copiii au vizitat sălile
de curs, sala de specta-
cole şi sala de conferinţe
şi le-a fost prezentată
oferta de cursuri gratuite:
dans popular, dans mod-
ern, chitară, fotografie,
canto muzică uşoară şi
clasică, fanfară, teatru,
sculptură în lemn şi mod-

elaj în lut.
Ateliere creative

Meşterii populari Ion
Rodoş şi Ion Firea le-au
pregătit elevilor şi preşco-
larilor ateliere de creaţie
în încercarea de a-i iniţia
în arta tradiţională, iar la
ora 14.00, 200 de elevi şi
cadre didactice au partic-
ipat la un atelier creativ
intitulat “Vreau să fiu şi eu
actor!”.
Expoziție de fotografie

Vizitatorii au mai putut
admira şi o expoziţie ce
conţine aproximativ 60
de fotografii realizate de
către membrii Fotoclub
Mioveni sub îndrumarea
prof. Cătălin Neacşu.

În cursul zilei de sâm-
bătă, 5 aprilie, aproximativ
400 de persoane au partici-
pat la  acţiunea  voluntară de
igienizare, în cadrul cam-
paniei de curăţenie organi-
zată sub sloganul “Să facem
curăţenie în oraşul nostru!”.

La această acţiune de
voluntariat au participat an-
gajaţi ai Consiliului Local
Mioveni (Centrul Cultural
Mioveni, S.C. S.Ed.C
Mioveni SRL, S.C Construcţii
Reparaţii Mioveni SRL,

Poliţia Locală), elevi, profe-
sori, persoane private de li-
bertate de la Penitenciarul
Colibaşi, reprezentanţi ai
Asociaţiei de Dezvoltare
Durabilă pentru Tineret
Mioveni, agenţi economici și
nu numai.

Voluntarii  au reuşit să
adune peste 500 de saci de
gunoaie, contribuind astfel la
înfrumuseţarea zonelor în
care şi-au desfăşurat activi-
tatea.

În Cartier Făget (Platoul

Izvorul Tămăduirii), Pleaşa –
stadion, Colibaşi – podul râul
Târgului, Zona M-uri – Str.
Gen. Lăcătuşu, Str. Arge-
selului – Str. Morii, în zona
școlii G. Topârceanu,  Podul
Getica,  Cartier Racovița –
Dr. Moraru,  Poarta 8 –
Uzină, Dealul Viilor – Str.
Bugeac, sunt doar câteva
locuri unde voluntarii s-au
oprit să culeagă gunoaie.

“A fost o acţiune reuşită
şi apreciez mobilizarea pe
care am văzut-o în fiecare

zonă în care s-a facut curăţe-
nie. Felicit toţi participanţii
pentru implicare. Mulţumesc
tuturor celor care s-au impli-
cat activ în demersul au-
torităţii locale de strângere a
deşeurilor.  Spiritul civic este
cartea de vizită a fiecărei co-
munităţi şi, împreună, am
demonstrat că ne pasă de
oraşul în care locuim", a de-
clarat primarul oraşului
Mioveni , Ion Georgescu.

Dans tematic
Premiul I: Trupa Star -  Șc. gim. nr.1  Colibași
Premiul II: Picături de rouă  - Șc. gim. Traian Pitești
Premiul II: Primavera  - Șc. gim. Liviu Rebreanu Mioveni
Premiul III: Lady Dance - Șc. gim. Matei Basarab Pitești
Locul III: Licuricii - Șc. gim. Oprea Iorgulescu Cîmpulung
Mențiune: Spring Flowers  - Șc. gim. Nanu Muscel Cîmpulung
Dans popular
Premiul I: Ansamblul  Little Star - Șc. gim. Ștefan cel Mare
Premiul II: Oratia -  Asociația de prietenie Podul Dâmboviței
Premiul III: Mugurașii Argeșeni - Șc. gim. Schitu Golești
Premiul III: Mlădițe Mălurene  - Șc. gim. Mălureni
Mențiune: Etno-Dance - Șc. gim. nr.1  Colibași
Mențiune: Românașii - Șc. gim. Liviu Rebreanu
Grup vocal
Premiul I: Grupul Steluțe - Șc. gim. Liviu Rebreanu Mioveni
Premiul II:  Grupul vocal - Șc. gim. Liviu Rebreanu Mioveni
Premiul II: Primăvara - Șc. gim. Nanu Muscel Cîmpulung
Premiul III: Vestitorii primăverii - Șc. gim. L. Rebreanu Mioveni

Premiul III: Ghioceii veseli - Șc. gim. nr.1 Colibași
Parada Eco 
Premiul I: Eco-Simfonia Primăverii - Șc. gim. Liviu Rebreanu
Mioveni
Premiul II: Picături de rouă  - Șc. gim. Traian Pitești
Premiul II: Ecomoda  - Șc. gim. Nanu Muscel Cîmpulung
Premiul III: Green Fashion - Șc. gim. nr.1 Colibași
Premiul III: Croitorașii Eco - Șc.gim.Mălureni
Soliști instrument
Premiul I (pian): Dobrescu Andrei Cătălin - Șc. gim. I.I.Mihăiești
Premiul II (pian): Matei Alexia - Șc. gim. G. Topârceanu Mioveni
Premiul II (mandolină): Pandele Alexandra - Șc. gim. Liviu Re-
breanu Mioveni
Premiul III (mandolină): Dobre Diana -  Șc. gim. Liviu Rebreanu
Mioveni        
Mențiune  (mandolină): Stanciu Antonia - Șc. gim. Liviu Rebre-
anu Mioveni   
PREMIUL SPECIAL – Paradă eco PITICII de la Șc. gim.
Schitu Golești

500 de saci de deşeuri au fost strânşi într-o singura zi în campania

Să facem curăţenie în oraşul nostru!

Premii Festivalul Primăverii
Solist vocal muzică ușoară
Premiul I: Stanciu Anastasia - Centrul Cultural Educativ
Premiul II: Enache Măriuca - Șc. gim. Nanu Muscel Cîmpulung
Premiul II: Brebu Ana Maria - Șc. gim. Matei Basarab Pitești
Premiul III: Chira Denisa - Șc. gim. Liviu Rebreanu Mioveni 
Premiul III: Matei Alexia - Centrul Cultural Educativ Mioveni  
Mențiune: Lisaru Ingrid - Șc. gim. George Topârceanu Mioveni
Solist vocal muzică populară
Premiul I: Mitran Andreea Simona - Șc. gim. Nicolae Bălcescu
Pitești 
Premiul II:  Tudor Miruna - Șc. gim. Liviu Rebreanu Mioveni
Premiu II: Popaiacu Diandra  - Șc. gim. Nicolae Iorga Pitești
Premiu III: Vilău Andrei - Șc. gim. George Topârceanu Mioveni
Premiu III:  Neagu Maria Diana  - Șc. gim. Ștefan cel Mare    
Mențiune: Șică Valentina - Liceul teoretic Iulia Zamfirescu
Mioveni

Sâmbătă, 5 aprilie, Școala „Liviu Rebreanu”
– Mioveni, în parteneriat cu Consiliul Local și
Primaria Mioveni, Centrul Cultural, CCS Dacia
- Mioveni și ISJ Argeș au organizat concursul
judetean FESTIVALUL PRIMAVERII, ajuns la
ediția a VII-a. Peste 400 de copii au concurat la
cele 7 secțiuni. Anul acesta, SC SEd.C.
Mioveni SRL s-a alăturat organizatorilor și a
oferit premii câștigătorilor.



O amplă acţiune de
împădurire a  avut loc
miercuri, 9 aprilie, pe plat-
forma industrială Dacia,
de la Mioveni. Începând
cu ora 15.30, salariaţii de-
partamentului dedicat pro-
tejării mediului
înconjurător din uzină au
plantat 1000 de molizi pe
spaţiile verzi.

La activitatea de împă-
durire au dat o mână de
ajutor şi preşedintele inter-
imar al CJ Argeş, Florin
Tecău, prefectul Mihai
Oprescu, directorul gen-
eral pentru Dacia şi Re-
nault, Nicolas Maure şi,

bineînţeles, primarul
Mioveniului, Ion
Georgescu. 

Campania celor de la
Dacia e o iniţiativă de-
marată încă din 2009,
însă, în acest an, prin par-
ticiparea directorului
Maure şi a celor trei oficiali
ai administraţiei argeşene,
s-a dorit a fi mai convingă-
toare decât în alte dăţi.
Partenerii acestei cam-
panii au fost: Consiliul
Local şi Primăria
Mioveni, Direcţia Silvică
Argeş şi Servicii Edil-
itare pentru Comunitate
Mioveni SRL.

În data de 11 aprilie, în sala de şedinţe a
Primăriei oraşului Mioveni, a avut loc
semnarea contractului de finanțare aferent
proiectului „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea Ambulatorului de
specialitate din cadrul spitalului Sf. Spiri-
don Raco-viţa”.

Contractul de finanţare a fost semnat de
către primarul oraşului Mioveni, Ion
Georgescu şi de către directorul ADR Sud
Muntenia, Liviu Muşat.

Proiectul „ Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea Ambulatorului de
specialitate din cadrul spitalului Sf. Spiri-
don Racoviţa” are o valoare totalăde 3,67

milioane lei, din care 2,74 milioane lei reprez-
intăsuma solicitată ca fonduri nerambursabile
de către beneficiar, iar diferenţa dintre cele
două sume reprezintă contribuţia Consiliului
Local Mioveni la cheltuielile eligibile ale proiec-
tului.

Prin finanţarea obţinută de la Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională (FEDR), se va
reabilita structura de rezistenţă a cladirii şi
principala zonă de acces.

De asemenea, se va înlocui tâmplăria, se
va izola termic faţada clădirii, se vor reame-
naja toaletele, se va reabilita sistemul de ilumi-
nat, se va dota cu aparatură medicală şi
mobilier specific.

La eveniment au fost prezenți preşedintele
interimar al CJ Argeş, Florin Tecău, prefectul
judeţului Argeş, Mihai Oprescu şi reprezen-
tanţi ai administraţiei locale.

CASETA TEHNICĂ
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Ora pământului, sărbătorită şi la Mioveni de zeci de tineri
Peste 200 de cetăţeni, cei mai

mulţi dintre ei tineri, s-au adunat,
aseară, în centrul civic al oraşului
pentru a sărbători Ora Internaţion-
ală  a Pământului.

Timp de oră, în intervalul
20:30-21:30, iluminatul public din
centrul oraşului Mioveni a fost în-
trerupt.

Peste 150 de lampioane, puse
la dispoziție de Primaria oraşului
Mioveni, au fost distribuite în mai
multe puncte de pe platoul din
fața Casei de Cultura a Sindi-
catelor Dacia. 

Lansarea lampioanelor şi
harta României (făcută din lumâ-
nari) au fost punctele culminante
al serii. Cerul oraşului  a fost in-
vadat de zeci de baloane lumi-
noase.

De asemenea, trebuie salutată
şi prezenţa membrilor de la Asoci-
aţia de Dezoltare Durabilă pentru
Tineret Mioveni, care s-au impli-
cat în organizarea evenimentului.
La ora 21.30 luminile s-au
reaprins în centrul oraşului. Acți-
unea şi-a propus să atragă
atenţia asupra impactului negativ

pe care viaţa cotidiană îl are
asupra planetei şi a resurselor
naturale. România trecut, la ora

de vară, iar ceasurile au fost date
înainte cu o oră.

Foto: Văduva Alexandru

Reprezentanţii Direcţiei Sanitar Vet-
erinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Argeş au trimis o adresă (Nr.
5960/06.03.2014) către Primăria oraşu-
lui Mioveni prin care au informat că:

Sacrificarea mieilor şi iezilor se va re-
aliza numai în unităţi de abatorizare (in-
clusiv abatoarele de capacitate mică),
autorizate sanitar veterinar pentru
schimburi intracomunitare, unde sunt re-
spectate condiţiile de igienă conform leg-
islaţiei europene (Reg.CE852,853-
2004);

Acestă măsură s-a luat pentru a se
evita amen jarea de locuri sau spaţii im-
provizate de către autorităţile locale pen-
tru tăierea mieilor în perioada
Sărbătorilor Pascale.

Se evită astfel riscurile pentru sănă-
tatea publică care pot apărea în cadrul

tăierii animalelor în spaţii neaprobate şi
fară supraveghere sanitară veterinară.
Lista abatoarelor autorizate sani-
tar     veterinar pentru schimburi
intracomunitare unde pot fi sacri-
ficaţi 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.

Sacrificarea mieilor şi
iezilor se va realiza numai în

unităţi de abatorizare 
autorizate sanitar veterinar!

Reguli pentru
stăpânii  de
câini din
Mioveni 

Lumina Sfintei Învieri să ne reamintească să
fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima

mai caldă şi sufletul mai deschis. Sfintele 
Sărbători de Paşte să vă aducă tot ceea ce vă

doriţi, multă fericire, sănătate şi numai bucurii.
HRISTOS A ÎNVIAT!

SC S.Ed. C. Mioveni SRL
Director Nicolae TUDOSE

Sfintele sărbători de Paşte să vă aducă linişte
şi pace, sănătate, bucurii şi fericire. Să aveţi
puterea să fiţi mereu mai buni, mai plini de

dragoste, iar lumina sfântă să coboare în casa
şi în sufletul nostru.  HRISTOS A ÎNVIAT!
SC Construcții - Reparații Mioveni SRL

Director Bogdan UDROIU

Lumina Sfântă de Paşte să vă călăuzească în
viaţă, să vă dea sănătate şi fericire, putere de

muncă pentru a vă împlini visele, linişte
în suflet, căldură în inimi şi să aveţi parte

numai de bine. PAŞTE FERICIT!
Centrul Cultural Mioveni

Director Argentina CULCUȘ

Sărbători fericite încărcate de lumină, 
seninătate, bucurie şi dragoste! 
Urăm membrilor de sindicat şi

tuturor colaboratorilor un PAŞTE FERICIT!
Conducerea Filialei S.N.L.P. Colibaşi

Preşedinte Valerică Gigi TĂNASE

E timpul să fim împreună de Învierea 
Domnului! Fie ca binecuvântarea cerească să
se răsfrângă asupra noastră a tuturor şi să ne

facă mai buni, mai darnici şi mai întelepţi!
Spital Penitenciar Colibași

Director Mirela Cornelia Chirciu

Ou înroşit, miel rumenit, cozonac aurit, Paşte
fericit! Fie ca această sărbătoare să vă aducă

numai bucurii, multă fericire şi pace. 
SĂRBĂTORI FERICITE!
Poliția orașului Mioveni

Comisar Șef Cristian MIHALCEA

Sfintele Sărbători pascale să vă inunde
sufletul de pace şi credinţă, să vă umple casa

de lumină şi să vă aducă mai aproape 
de cei dragi!

Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia
Director Elisabeta PANAIT

Fie ca Lumina Sfintei Învieri să vă lumineze 
sufletele şi casa. Dumnezeu să vă

binecuvinteze şi îngerii să vă ocrotească. 
Să aveţi parte numai de sănătate şi belşug!

Poliţia Locală Mioveni
Şef Serviciu Nicu GHEORGHE

Să petreceţi marea sărbătoare a sfintelor 
Paşte cu bucurii, cu pace, cu sănătate
şi cu alese împliniri. Hristos a Înviat! 

Penitenciarul Colibaşi
Director Conea Emanuel DanielReabilitare pentru Ambulatoriul de specialitate

din cadrul spitalului “Sf. Spiridon Racoviţa”!

Fiţi atenţi ce face câinele dum-
neavoastră pe străzi sau în parc!
Dacă patrupedul îşi face nevoile pe
domeniul public şi mizeria nu dis-
pare 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 pub-
lic al oraşului Mioveni fără ca deţină-

torul acestora să dispună de
obiectele necesare pentru curăţirea
locului şi evacuarea dejecţiilor fizio-
logice.

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 ca-
davre de câini pe domeniul public
vor fi sancţionaţi, ca de altfel şi or-
ganizatorii 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. 

Oficialităţile
judeţene au
plantat puieţi,
cot la cot cu
salariaţii Dacia!


