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FESTIVALUL
DE POEZIE,
CÂNTEC ȘI
TEATRU FRANCEZ

„ANNA DE
NOAILLES”

Atenție la
căpușe şi şerpi!
Ieșirile la iarbă verde pot fi periculoase!

ADMITERE 2014:
Şcoala Postliceală
Sanitară “Christiana” Piteşti

acreditată prin O.M.E.C.T.S nr. 3408/29.02.2012

vă aşteaptă începând cu 1.07.2014 la sediul din Piteşti, str.
Nicolae Dobrin, nr. 3, pentru înscrieri: asistent medical generalist - 120 locuri; asistent medical farmacie - 60 locuri;
Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la tel/fax: 0248
251 790, L - V: 14.00 - 20.00. Ne puteţi contacta şi pe mobil la
nr. 0745 223 597, 0720 071 574, 0766 848 699.

Şcoala Postliceală Sanitară
“Christiana” Piteşti, filiala Mioveni

Cu sediul în Bld. Dacia, nr. 128 B, (în incinta Şcolii “Marin
Sorescu” Racoviţa) vă pune la dispoziţie următoarele specializări: asistent medical generalist - 60 locuri; asistent medical farmacie - 30 locuri, tel: 0248 260 130. Vă aşteptăm
să veniţi alături de noi începând cu 1.07.2014. Ne puteţi contacta şi pe mobil: 0745 223 597, 0741 205 148.

25 DE ANI DE LA
ÎNFIINȚAREA
ASOCIAȚIEI DE
PRIETENIE
MIOVENI LANDERNEAU
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529 ani de la prima atestare documentară

Joi, 19 iunie 2014

Ora 11.00
CONFERINȚĂ DE PRESĂ - DESCHIDEREA OFICIALĂ
Locul desfășurării:
Primăria orașului Mioveni (SALA DE FESTIVITĂȚI)

Ora 12.30
VERNISAJ EXPOZIȚIE FOTOCLUB MIOVENI
”ZILELE ORAŞULUI MIOVENI”
Locul desfășurării:
Primăria orașului Mioveni (HOL)

Ora 12.30
VERNISAJ EXPOZIȚIE COLAJE
”MIOVENI< PAȘI ÎN TIMP”

Locul desfășurării: Primăria orașului Mioveni
(SALA DE FESTIVITĂȚI)

Vineri, 20 iunie 2014

Ora 19.00
CONCERT CORALA ARMONIA, CONSTANȚA

Locul desfășurării: Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni

Duminică, 22 iunie 2014
Ora 11.00
CROS „ZIUA OLIMPICĂ”

Locul desfășurării: centrul civic
Eveniment organizat de: Consiliul Local, Primăria Mioveni și Centrul Cultural,
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român prin Academia Olimpică - Filiala Argeş, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş și al Asociaţiei Judeţene de Atletism Argeş.

Luni, 23 iunie 2014

Ora 10.00
SIMPOZION „ARGEȘUL, JUDEȚ FRUMOS...
MIOVENII NU-I MAI PREJOS”
Locul desfășurării:
Centrul Cultural Educativ Mioveni

Vineri, 27 iunie 2014

Ora 18.00
DEZVELIREA PLĂCII ANIVERSARE
- 25 DE ANI DE CÂND COMUNA COLIBAŞI
A DEVENIT ORAŞ (1989 - 2014)
Locul desfășurării: Primăria oraşului Mioveni

Ora 18.30
LANSARE DE CARTE
“ATAȘAȚII MILITARI ÎN PRIMUL
DECENIU INTERBELIC. RAPOARTE”

Prof. GHEORGHE NICOLESCU, Simona BUCURA-OPRESCU, Lenuța NICOLESCU şi Andrei NICOLESCU
Locul desfășurării: Primăria oraşului Mioveni

Ora 19.00
ÎNTÂLNIREA DELEGAȚIILOR DIN STRĂINĂTATE CU
REPREZENTANȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Locul desfășurării: Primăria orașului Mioveni
(SALA DE FESTIVITĂȚI)
Participă: oficialități județene, consilieri locali, delegații oficiale din Salamina –
Grecia, Petrich – Bulgaria, Ankara – Turcia, Grand Saconnex -Elveția, Abrantes
– Portugalia, Landerneau - Franţa.

Ora 20.00
SPECTACOL MUZICĂ
POPULARĂ

Locul desfășurării: centrul civic
În spectacol:

MARIA LOGA, MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU,
STELIANA SIMA şi ANSAMBLUL CIOCÂRLIA

Sâmbătă, 28 iunie 2014

Ora 10.30
CUPA VASILE COSTESCU LA ȘAH, EDIȚIA A IV-A
Locul desfășurării:
Centrul Cultural Educativ Mioveni, etaj I

Ora 18.30
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ
CORALĂ D.G. KIRIAC, ediţia a XXII-a

Locul desfășurării:
Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni
Participă: Corul “Ars Nova” al Consiliului Județean Argeș; Corul mixt “Milti Horodia Dimu Megara” din Grecia; Corul “Orfeon Universitario” din Puebla, Mexic;
Corul “Tersicore” din Lugano, Elveția; Corul “Buona Notes” din Sankt Petersburg, Rusia; Corul “Preludiu” din București.

Duminică, 29 iunie 2014

Ora 10.00
SFÂNTA LITURGHIE în cinstea Sf. Apostoli Petru și Pavel

Locul desfășurării:
Catedrala ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel Mioveni.
Slujba va fi oficiată de Î.P.S Calinic – Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului.
Ora 12.00: Concert susținut de Corul “PRELUDIU” din București

Ora 19.30
SĂRBĂTORIM MAJORATUL TINERILOR DIN MIOVENI!
Locul desfășurării: scena amplasată în centrul civic

Ora 20.00
CONCERT: DIRECŢIA 5,
ANDA ADAM,
LIVIU HODOR şi MONA
Concert Corala ARMONIA, Constanța, Vineri, 20 iunie, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia

Concert Ansamblul CIOCÂRLIA, Vineri, 27 iunie, ora 20.00, în centrul civic

Locul desfășurării: centrul civic.

ANDA ADAM

DIRECȚIA 5

Juniorii de la CS Mioveni participă la două turnee în Franţa
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Două grupe de juniori
ai galben-verzilor au pleacat pentru 14 zile în
Franţa, la un turneu de
fotbal organizat în Franţa.
Turneele din Franţa
sunt rezervate juniorilor
până în 17 ani şi se desfăşoară pentru toate categoriile de vârstă. În total
vor fi prezente 90 de
echipe din Europa, care

se vor întrece pentru trofeele puse în joc, în zilele
de 7, 8 şi 9 iunie 2014.
Cele două turnee vor
avea loc la Dirinon şi
Plougonvelin.
Deian Ceauşu va face
deplasarea cu 16 copii, în
timp ce Iulian Preda va
merge cu 12 copii. Juniorii
născuţi 2000 vor juca pe
teren normal - echipe de

11 jucători, în timp ce juniorii născuţi 2003 vor
juca pe terenuri mici echipe de 5+1. Primăria
Mioveni este cea care organizează această acţiune,
suportând
cheltuielile, făcând astfel
cadou copiiilor de la CS
Mioveni, o excursie de
aproape două săptămâni.
Astfel, juniorii au plecat

S-a deschis Baza de
Agrement din zona Bemo
Primăria oraşului şi S.C
S.Ed.C Mioveni SRL anunță că
de joi, 12 iunie, ștrandul Bemo
este deschis.
Pentru locuitorii oraşului
Mioveni a venit momentul să
se recreeze, să lase plictiseala
deoparte pentru că în perioada
19 - 29 iunie, doar voia bună
este permisă. Încep Zilele
oraşului Mioveni, iar cei 529 de
ani de atestare documentară
din acest an, vin cu aşteptări
mari şi suprize frumoase.

Intrare gratuită în iunie

O primă surpriză vine din
partea conducerii Primăriei.
Mai exact, autorităţile locale au
decis ca începând de joi, 12
iunie a.c., până la sfârşitul lunii

de la Mioveni pe 1 iunie şi
se vor întoarce pe 14, în
toată această perioadă urmând a se sta două zile la
Paris pentru vizite şi una
la Brest.
În cele 4 zile pe care le
vor petrece la Landerneau, cazările se vor
face la familii de localnici
din oraşul înfrăţit cu
Mioveniul.

iunie, vizitatorii Bazei de Agrement Bemo să aibă intrarea
gratuită .
Primarul Ion Georgescu:
“Este o măsură de care se vor
bucura toţi locuitorii oraşului
dar şi cei din zonele limitrofe.
Decizia de mutare a zilei
oraşului a venit prin prisma
faptului că în luna august,
cetăţenii pleacă în vacanţă,
astfel că, în luna iunie, aceştia
pot participa în număr mare la
activităţile organizate de
şi conducerea S.C S.Ed.C Mioveni SRL, ca
Primărie.
Având în vedere că data intrarea la ştrand sa fie gratuită în această
aniversării zilelor oraşului a lună”.
fost mutată la sfârşitul lunii
Ştrandul va funcţiona zilnic
iunie, am decis împreună cu
între orele 8:00 – 21:00.
reprezentanţii Consiliului Local

Gratuit, cu trenuleţul la Bemo

Şi în acest an, trenuleţul va fi la dispoziţia locuitorilor oraşului. Transportul va fi gratuit, iar programul va
fi sâmbată şi duminică, în intervalul 09.00 -13.00 şi
17.00 - 19.00.
Acesta va pleca din staţia de autobuz de lângă

Parcul Tineretului.
Autorităţile locale fac un apel către cei care vor
beneficia de serviciile oferite în Baza de Agrement să
respecte normele de securitate şi indicaţiile personalului de îndrumare.
Până la finele lunii iunie, vizitatorii vor avea intrarea gratuită

Se lucrează intens la prima
parcare supraetajată din Mioveni

Lucrările la prima parcare supraetajată din oraşul
Mioveni sunt în plină desfăşurare, au fost turnate
planșele și stâlpii, iar structura de rezistență este gata în
proporție de aproximativ 1/3.
Aceasta este amplasată pe strada Stadionului nr. 74
(vis-a-vis de Piaţa Agroalimentară Dacia).
Imobilul va avea P+3E şi un număr de 297 locuri de
parcare (parter - 73, etajul 1 - 106, etajul 2 - 106, etajul

3 - 112), plus 19 spaţii comerciale, în suprafaţă de 341
mp. Situată într-o zonă cu un trafic destul de intens, noua
construcţie va fi o soluţie pentru şoferii din Mioveni, dar
şi pentru locatarii blocurilor învecinate, care deţin autoturisme.
Lucrările la parcare au demarat în septembrie 2013,
durata de execuţie fiind de 18 de luni.

Ieșirile la iarbă verde pot fi periculoase!

Atenție la căpușe şi şerpi!
Autorităţile din domeniul sanitar
atrag atenţia asupra bolilor grave care
pot fi transmise prin ţânţari, muşte,
căpuşe, rozătoare ori şerpi, acestea
reprezentând 17 la sută dintre toate bolile infecţioase. Există organisme care
pot transmite boli grave de la o gazdă la
alta şi dintr-un loc în altul, cum ar fi
ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele,
rozătoarele dar şi serpi.
Tocmai de aceea, conducerea
Primăriei atrage atenţia cetăţenilor care
în această perioadă ies la iarbă verde,
să aibă grijă .
Primăria oraşului Mioveni va efectua
în perioada 16.06.2014 – 28.06.2014,
lucrări de dezinsecţie şi deratizare la sol
pentru combaterea căpuşelor şi ţânţarilor, în parcurile şi spaţiile verzi ale
oraşului, prin aplicarea de substanţe
avizate de Ministerul Sãnãtãţii.
Recomandăm evitarea, pe cât posibil, a zonelor infestate cu căpuşe. Dacă
totuşi ieşim în parc sau în spaţii deschise, este bine să purtăm haine de culori deschise care să protejeze braţele
şi picioarele. Culoarea deschisă ajută
prin contrast la identificarea uşoară a
căpuşelor. Se recomandă, de asemenea, purtarea pantalonilor lungi. Se recomandă purtarea de tricouri, bluze sau
cămăşi cu mâneci lungi. Este indicat ca
încălţămintea să nu fie prevăzută cu decupaje. Se recomandă aplicarea
repetată la 1-3 ore a unui spray repelent
pentru insecte (cu dietiltoluamidă) pe
pielea expusă (mâini, braţe, antebraţe,
ceafă) sau a unui insecticid (cu permetrin) pe pantaloni, manşete, ciorapi şi pe
mâneci. În cazul unei activităţi lucrative
sau recreative într-o zonă cu risc (cu animale care pot fi parazitate de căpuşe
şi cu arbuşti şi vegetaţie bogată) se recomandă examinarea la câteva ore a întregii suprafeţe a corpului, fără a neglija
zonele cu păr, pentru a observa căpuşe
ataşate de piele sau păr. Căpuşele se
pot ataşa şi fixa oriunde pentru a se
hrăni cu sânge, fără a provoca disconfort la ataşarea de piele sau în timpul
hrănirii.
Pentru îndepărtarea căpuşelor este

recomandat să vă prezentaţi la un cabinet medical. Căpuşele se scot imediat,
fără întârziere, evitând strivirea acestora.
Căpuşele se scot prin tracţiune
uşoară şi continuă cu o pensetă aplicată
cât mai aproape de piele, astfel încât să
se evite rămânerea de părţi ale aparatului bucal al căpuşei în piele.
Când se îndepărtează căpuşele de
pe om sau de pe animal se vor proteja
mâinile cu mănuşi, ori cu părţi din îmbrăcăminte, cu o pânză sau tifon.
Spălaţi imediat zona afectată după extragerea căpuşei cu apă şi săpun şi dezinfectaţi zona cu alcool sanitar (spirt).
Se poate aplica şi un unguent cu antibiotic cu spectru larg.
Cetăţenii trebuie să cunoască pericolul pe care îl reprezintă şerpii în
această perioadă, modalităţile de prevenire a atacului acestora şi care sunt
primele măsuri de ajutor care trebuie
luate în caz de muşcătură.
Totuşi, e indicat să aveţi o atenţie
sporită când mergeţi cu copiii în parculeţele din oraş. Să fiţi mai atenţi unde
şi cu ce se joacă. Orice şarpe are tendinţa să atace atunci când se simte
ameninţat, chiar dacă nu este veninos.
Câteva sfaturi de comportament în
cazul întâlnirii cu un şarpe neveninos:
- efectuaţi permanent un control
vizual al zonei în care urmează să
păşiti;
- nu ridicati pietre mari decât după
ce, în prealabil, aţi efectuat un control
vizual dedesubt, pentru a verifica dacă
sunt şerpi.
- dacă intraţi într-o zonă cu vegetaţie
înaltă care nu vă permite verificarea
suprafeţei solului, loviţi usor vegetaţia
cu un băt astfel şarpele va fugi din calea
dumneavoastră.
În cazul unei muşcături sunaţi la serviciul 112!!!

Semnale acustice şi luminoase la trecerea
de nivel cu calea ferată de la Mioveni
În urmă cu aproximativ o lună, au
început lucrările la sistemul de semnalizare dotat cu avertizări acustice și
luminoase corespunzătoare la trecerea de nivel peste calea ferată de
pe drumul care face legatura între
oraşul Mioveni (Bulevardul I.C Brătianu) şi drumul spre DN73 (Câmpulung).
Au fost montate semnale acustice
şi luminoase şi toate elementele
tehnice de specialitate necesare pen-

tru a dirija în mod corespunzător traficul rutier şi feroviar în zonă, acestea
fiind deja puse în funcţiune de curând.
Investiţia făcută de autorităţile de
la Mioveni vine să rezolve o mare problemă de siguranţă a circulaţiei rutiere
în acel punct, problemă care a devenit
cu adevărat serioasă de-a lungul timpului (foarte multe accidente cu victime), iar după modernizarea
bulevardului I.C Brătianu, traficul rutier a devenit aglomerat, iar pericolul

la respectiva trecere rutieră peste
calea ferată era mare din cauza vizibilităţii reduse pentru şoferi, mai ales
noaptea sau în zilele cu ploaie şi
ceaţă.
Odată cu finalizarea acestei investiţii, încă un obiectiv de pe agenda
administraţiei publice locale a fost îndeplinit, iar astfel circulaţia maşinilor,
a pietonilor şi a trenurilor în zonă se
va putea face în condiţii depline de
siguranţă.

Aparatele fitness din Parcul
Tineretului au fost vandalizate
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Din lipsa de ocupaţie sau de educaţie, în Parcul
Tineretului situat în apropierea Primăriei, majoritatea
băncilor şi aparatelor fitness, au căzut pradă vandalilor,
care le-au distrus.
Chiar dacă oamenii le apreciază foarte mult şi le
folosesc zilnic, chiar şi iarna, unele dintre ele au fost
avariate iremediabil.
Pradă vandalilor cad și leagănele, toboganele,
caruselurile și băncile iar angajaţii Primăriei abia țin
pasul să le repare sau să le înlocuiască.
Conducerea Primăriei dezaprobă astfel de fapte şi
susţine că cetăţenii sunt primii care ar trebui să protejeze bunurile de care se folosesc.

Ion Georgescu: “Oraşul Mioveni are mult de suferit
la capitolul mobilier stradal din cauza unor oameni certaţi cu legea, care în loc să păstreze bunurile localităţii
intacte pentru o folosinţă îndelungată, ei distrug tot ce
le stă în cale. Am dispus şi am întocmit o comisie din
partea aparatului de specialitate care identificaă şi verifică toate parcurile şi locurile de joacă din oraşul
Mioveni pentru inventarierea celor distruse şi vandalizate.Tot ce se strică trebuie înlocuit, iar cei care distrug
nu ştiu că mobilierul stradal este achiziţionat din banii
cetăţenilor. Încercăm pe cât posibil să asigurăm pază
peste tot în oraş, astfel încât cazurile de vandalizare să
fie reduse”, a declarat primarul Mioveniului.

Lucrări de dezinsecţie şi deratizare pe
domeniul public în oraşul Mioveni
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Referitor la întreruperea
furnizării energiei electrice în
ziua de sâmbătă, 7 iunie 2014,
pe raza oraşului Mioveni
În data de 7 iunie 2014, în
cartierele oraşului Mioveni a
fost sistată furnizarea energiei electrice, fără o înştiinţare din partea CEZ
ROMÂNIA, în acest sens.
Primarul Ion Georgescu declară că: “Sunt extrem de
nemulţumit faţă de faptul ca
CEZ-ul nu a făcut o înştiinţare referitoare la întreruperea furnizării energiei
electrice, sâmbătă 7 iunie
2014, în cartierele oraşului
Mioveni. Au mai fost avarii
provocate de furnizorul de
energie, însă nu de o asemenea amploare. Nu mi se pare
normal să nu înştiinţezi
cetăţenii că se va opri curentul. Este vorba de cartierele
Colibaşi şi Făget, unde în intervalul 09.00-12.00 (pentru
relocare Metal Impex) şi
14.30-18.30 (revizii tehnice),
a fost sistată furnizarea energiei electrice.
De asemenea, în cartierele
Clucereasa şi Racoviţa, în intervalul 15.00-18.30 a fost întrerupt curentul”.
Edilul Ion Georgescu spune
că a sunat de nenumărate ori
la cei care ar fi trebuit să
remedieze situaţia:„ I-am
sunat de nenumărate ori pe
reprezentanţii societăţii de
energie electrică, dar nimeni
nu a răspuns la telefon. Sunt
de acord cu nemulţumirile
cetăţenilor oraşului Mioveni.
Sâmbătă, m-au sunat foarte

Ion GEORGESCU
Primarul orașului Mioveni

mulţi cetăţeni să mă întrebe
când vine curentul, pe mine
mă sună, nu roboţelul de la
CEZ. Este inadmisibil ca
peste 1500 de abonaţi casnici şi 50 de agenţi economici
să rămână fără electricitate
atâta timp. Cetăţenii au fost
foarte supăraţi, unii dintre ei
au ameninţat că vor depune
reclamaţii la Oficiul pentru
Protecţia Consumatorilor.”.
Totodată, primarul oraşului
spune că cerut ajutorul conducerii Prefecturii Argeş: ”În
primul rând, mulţumesc prefectului Mihai Oprescu, care
a răspuns prompt la solicitarea mea. Acesta a contactat
societatea
de
distribuţie a energiei electrice, iar problemele cu
reţeaua de curent au fost în
cele din urmă, remediate.
Sper ca Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), să se implice în
soluţionarea acestei probleme”. Vom reveni cu amănunte. Biroul de presă al
Primăriei Mioveni

CASETA TEHNICĂ
CONTACT: tel/fax: 0348.445.856 tel: 0730.444.767

ISSN 2360 – 1078

În urma ploilor abundente din ultima
perioadă s-au creat condiţii favorabile de
înmulţire a insectelor producătoare de disconfort pentru populaţie, fapt pentru care
sunt necesare măsurile de combatere a
acestora.
Prin urmare, dezinsecţia şi deratizarea
în oraşul Mioveni, se va desfăşura în perioada 16.06.2014 – 28.06.2014.
Echipele S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
vor executa servicii de deratizare pe
domeniul public, gospodării individuale și
subsolurile blocurilor, precum și dezinsecție pe domeniul public.
Produsele folosite se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide
avizate pentru profilaxia sanitar umană de
Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupele
Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxic-

S-au împlinit 25 de ani de la înființarea Asociaţiei
de Prietenie Mioveni - Landerneau (1989 - 2014)

Pascal Unguran și Alain Goden, fostul și
actualul președinte al Asociației de Prietenie Landerneau - Mioveni.

Asociaţia de Prietenie Mioveni-Landerneau demonstrează, încă o dată, faptul
că orice colaborare, bazată pe respect reciproc şi consecvenţă în ceea ce priveşte
planificarea unor proiecte comune, devine
trainică şi benefică la un moment dat, pentru toate părţile implicate.
Cu o tradiţie de peste 25 de ani, determinarea membrilor acestei asociaţii de a

IULIANA NEDELCU
FLORINA OPREA

Elisabeta Panait, Președintele As. Mioveni
- Landerneau alături de primarul Ion
Georgescu și viceprimarul Aurel Costache

pune bazele unei structuri cu obiective clar
definite, de a-i asigura funcţionalitatea
chiar şi în momente mai dificile, a reuşit să
câştige încrederea şi, totodată, susţinerea
autorităţilor administrative ale celor două
comunităţi, Mioveni, respectiv Landerneau.
În data de 30 mai a.c., la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia, primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu a înmânat, în
cadru festiv, două plachete, cu ocazia

aniversării a 25 de ani de activitate a Asociaţiei şi pentru 20 de ani de la înfiinţarea
bibliotecii franceze din oraşul Mioveni,
preşedintelui Alain Gaude.
De asemenea, preşedintele Alain
Gaude a înmanat, doamnei Mariana
Gorcinski o diploma de excelenta “în semn
de preţuire pentru implicarea activă în organizarea activităţii Bibliotecii Franceze”.

Festivalul “Anna de Noailles”

Tot cu acest prilej, s-a desfașurat și cea
de a X-a ediție a Festivalului - Francez
“Anna de Noailles”, organizat de Asociația
de Prietenie Mioveni-Landerneau, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeş, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni, Casa de Cultură a Sindicatelor
Mioveni şi Centrul Cultural Mioveni şi-a desemnat câştigătorii. Anul acesta s-au întrecut în concurs peste 60 de elevi din şcolile
argeşene care au demonstrat adevarate
abilităţi de comunicare în limba franceză.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

CONSILIUL LOCAL MIOVENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire puţ forat”, propus a fi amplasat în oraşul
Mioveni, strada Egalităţii, judeţul Argeş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, strada Egalităţii, nr. 50A, judeţul Argeş şi la Consiliul Local
Mioveni cu sediul în oraşul Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1, jud. Argeş. Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Argeş.

TEHNOREDACTARE:
REDACTOR:

itate.
Acţiunea se va desfaşura în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului
Sănătății nr. 119/2014 şi cu recomandările
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie
Cantacuzino, privind activitățile de dezinsecţie la nivel comunitar.
Produsele folosite la deratizare au ca
substanță activă Brodifacoum, iar producătorul recomandă ca antidot vitamina
K.
Persoanele cu probleme astmatice,
cardiace, alergii, etc, sunt rugate să nu
stea în raza de acțiune a aparatelor.
O atenţie deosebită trebuie acordată
copiilor, animalelor de companie şi familiilor de albine pentru a nu intra în contact
direct cu substanțele, în caz contrar

prestatorul fiind absolvit de orice responsabilitate.
Cetăţenii sunt sfătuiţi să evite deplasările pe domeniul public unde s-a executat lucrarea timp de două ore de la
finalizarea acesteia. Totodată, locuitorii din
vecinătatea zonelor respective sunt rugaţi
să închidă geamurile şi căile de acces în
imobile, în intervalul de timp destinat intervenţiei, pentru a împiedica refugierea insectelor în spaţiile interioare.
Dacă condiţiile meteorologice vor
împiedica desfaşurarea acestei acţiuni,
perioada de efectuare a activitații de
dezinsecţie va fi prelungită pâna la o dată
ce va fi comunicată ulterior.

Ediție online:
www.primariamioveni.ro
www.centrulculturalmioveni.ro
www.facebook.com/mioveni.arges
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