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pentru prevenirea
arderilor
necontrolate de
vegetaţie uscată
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Clădirea fostului Internat 
de la Liceul  Tehnologic 
Construcţii de Maşini Mioveni,
transformat în bloc de locuinţe
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vor să dea amenzi,vor să dea amenzi,
doresc însă curăţenie îndoresc însă curăţenie în
acest oraş, pentru a ne acest oraş, pentru a ne 
respecta pe noi înşinerespecta pe noi înşine

AArrggeeşşeenniiii  ppoott  ddoonnaa
ppeennttrruu  llooccuuiittoorriiii
aaffeeccttaaţţii  ddee  iinnuunnddaaţţiiii

pagina 2

pagina 3

În oraşul Mioveni 
s-au montat patru
sisteme de
semaforizare
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SSuuttee  ddee  
ccrreeddiinncciiooșșii,,  llaa
ssffiinnțțiirreeaa  nnoouulluuii  
cciimmiittiirr  ppuubblliicc

Veste bună pentru părinţi! Veste bună pentru părinţi! 

Începând cu Începând cu 
15 septembrie ac., 15 septembrie ac., 
în grădiniţele dinîn grădiniţele din
zona A-uri şi P-urizona A-uri şi P-uri
va funcţiona şi câteva funcţiona şi câte
o grupă de creşă!o grupă de creşă!

FFeessttiivvaalluull  
IInntteerrnnaațțiioonnaall  ddee
FFoollcclloorr  CCAARRPPAAȚȚII,,
eeddiițțiiaa  XXXXXXII--aa pagina 3pagina 4
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ANUNŢ IMPORTANT
"Varianta ocolitoare
a orașului Mioveni 
(centura) - tronson I”

10 ani de rallycross în Mioveni
CAMPIONATUL 

NAȚIONAL DE RALLYCROSS 
CUPA ORAȘULUI MIOVENI
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Clubul Al Jazira 
din Abu Dhabi, 
parteneriat cu

CS Dacia
Mioveni 2012
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In atenţia locuitorilor
oraşului Mioveni



Potrivit art.21 alin 3 din H.G. nr.1588/2007
”Asociaţiile de proprietari care optează pen-
tru conducerea contabilităţii în partidă sim-
plă vor depune la compartimentele
specializate în sprijinirea şi îndrumarea
asociaţiilor de proprietari din cadrul con-
siliilor locale situaţia soldurilor elementelor
de activ şi pasiv, întocmită potrivit ordinu-
lui ministrului economiei şi finanţelor, până
la data de 1 martie pentru situaţia existentă
la 31 decembrie şi până la data de 1 sep-

tembrie pentru situaţia existentă la 30
iunie.”

Având în vedere cele de mai sus, vă solic-
ităm să depuneţi la Compartimentul Fond
Locativ - Sprijin Asociaţii de Proprietari, până la
data de 01.09.2014, următoarele documente:

- situaţia soldurilor elementelor de activ
şi pasiv existentă la data de 30.06.2014;

- listele de întreţinere aferente lunilor
mai şi iunie 2014 (copii xerox);

- extras cont bancă la 30.06.2014 (copii

xerox);
- situaţia fondului de rulment;
- situaţia fondului de reparaţii;
-copii xerox la filele registrului de casă

de la data de 01.06.2014 - 30.06.2014.

Neîndeplinirea atribuţiilor de către
administrator, potrivit art.56, alin. 1,
lit.b din Legea nr.230/2007, constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 3.000 lei. 

CĂTRE, ASOCIAŢIA DE  PROPRIETARI/LOCATARI - În atenţia administratorului/preşedintelui
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Recomandări 
pentru prevenirea
arderilor 
necontrolate de
vegetaţie uscată

Nerespectarea măsurilor specifice la
arderile de mirişti, vegetaţie uscată şi res-
turi vegetale poate avea consecinţe grave
asupra comunităţii prin producerea de
pagube materiale, afectarea mediului în-
conjurător și chiar pierderi de vieţi
omenești.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate
în perioada imediat următoare, conducerea
Primăriei Mioveni face apel la cetăţeni să respecte
următoarele măsuri:

� Obţinerea permisului de lucru cu focul;
� 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 co-

municaţie, construcţii, culturi agricole vecine, insta-
laţii, 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 per-
mită propagarea focului la fondul forestier / con-
strucţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de
comunicaţii, conductele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri materiale com-
bustibile;

� 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, mi-
jloace de tractare şi personal de deservire al aces-
tora;

� Respectarea unei distanţe faţă de alte mate-
riale combustibe de cel puţin 10 m;

� 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.).

Pentru a veni în sprijinul
locuitorilor din zonele afectate de
inundațiile din ultima perioadă,
Consiliul Județean Argeș, prin
Fundația ”Solidaritatea
Argeșeană”, face un apel către
argeșeni, persoane fizice sau ju-
ridice, pentru a strânge fonduri, în
acest sens fiind deschise urmă-
toarele conturi la Volksbank Pi-
tești, în lei, respectiv în euro:   

RO06VBBU2511AG15339411
01 - cont "Cont Curent Stan-
dard" în EURO

RO68VBBU2511AG15339427

01 - cont "Cont Curent Stan-
dard" în RON

De asemenea, Consiliul
Județean Argeș, împreună cu
Crucea Roșie Argeș, Inspectoratul
Județean pentru Situații de Ur-
gență Argeș și Instituția Prefectu-
lui Județului Argeș, au distribuit
25.000 litri de apă potabilă, ur-
mând ca în perioada următoare să
mai fie distribuite și ajutoare uman-
itare constând în alimente neperis-
abile, articole igienice, saltele,
pături, lenjerii, saci de dormit și
cizme de cauciuc.

ÎÎnn  aatteennţţiiaa
pprroopprriieettaarriilloorr  ddee  tteerreennuurrii

Prin prezenta, vă informăm că biroul
Fond Funciar din cadrul Primăriei oraşu-
lui Mioveni, intenţionează să în-
tocmească plan parcelar, conform
legislaţiei în vigoare, pentru terenurile
agricole din punctele: ”Valea Bis-
ericii,”Sub Coastă” ,„Strâmba”, ”Şipot”,
”Lilieci”- oraş Mioveni, judeţul Argeş.

Rugăm toţi proprietarii de teren din
aceste puncte să se prezinte la biroul
Fond Funciar din cadrul Primăriei, cu
actele de proprietate (fotocopie), pentru
terenurile din acest punct şi fotocopie
de pe BI sau CI.

MMiioovveenniiuull  vvaa  ffii  ggaazzddaa  ppeennttrruu
CCaammppiioonnaattuull  NNaaţţiioonnaall  ddee  DDaarrttss

Federaţia de Darts din România în
parteneriat cu Clubul Sportiv Darts
Mioveni şi Primăria Mioveni orga-
nizează în data de 30 august 2014, în
sala de spectacole a Casei Sindicatelor
Dacia Mioveni, cea de-a patra ediţie a
Cupei oraşului Mioveni la Darts, ocazie
cu care va debuta şi Campionatul
Naţional de Darts.

Program concurs
* 10:30 - 11:30 Înscrieri;
* 12:30 Începerea concursurilor;
* 22:00  Premierea. 

BBuurrssee  ddee  llaa  pprriimmăărriiee    
ppeennttrruu  eelleevviiii  ssiilliittoorrii  ssaauu

ddiinn  ffaammiilliiii  mmooddeessttee
Elevii şcolilor din Mioveni au primit şi

pentru anului scolar 2013-2014, bursele
de  merit, de studiu şi de ajutor social
oferite de Primărie.

În anul şcolar 2013-2014, au fost
acordate 1502 burse şcolare şi sociale,
în valoare de 276.862lei.

De asemenea, în anul şcolar 2012-
2013, au fost acordate 1508 burse şco-
lare şi sociale, în valoare de 280.420 lei.

”Facem eforturi pentru susţinerea
educaţiei şi am observat că această
politică de sprijinire a actului edu-
caţional este eficientă și se reflectă
în note mai bune. Am constatat
reacţii pozitive din partea elevilor şi
părinţilor, ei bucurându-se în egală
de măsură de decizia administraţiei
locale de a-i sprijini financiar”, a de-
clarat primarul Mioveniului, Ion
Georgescu.

CCllăăddiirreeaa  ffoossttuulluuii  
IInntteerrnnaatt  ddee  llaa  LLiicceeuull    
TTeehhnnoollooggiicc  
CCoonnssttrruuccţţiiii  ddee
MMaaşşiinnii  MMiioovveennii,,  
ttrraannssffoorrmmaatt  îînn  bblloocc
ddee  llooccuuiinnţţee

Fostul internat de la
Liceul Tehnologic Con-
strucţii de Maşini Mioveni
a fost transformat în bloc
de locuinţe. 

Potrivit  conducerii
Primărie au fost amena-
jate 50 de garsoniere şi 10
apartamente cu 2 camere.

Lucrările au început în

urmă cu doi ani, iar cos-
turile se ridică la aproxi-
mativ 1 milion de euro,
finanţarea fiind asigurată
din bugetul local.

În perioada următoare,
urmează ca lucrările să fie
recepționate, iar Consiliul
Local să aprobe modali-
tatea şi procedura de

atribuire.
"Este o investiţie a

Consiliului Local care se
va adresa în primul rând
tinerilor. Sunt convins
că în şedinţa de Consiliu
Local se va decide
modalitatea şi proce-
dura de atribuire - prin
chirie sau vânzare. Deo-

camdată se lucrează la
amenajările interioare.
Utilităţile vor fi asigurate
de administraţia locală
şi vom avea contorizare
individuală pentru
fiecare apartament şi
garsonieră.", a precizat
viceprimarul Aurel
Costache.

CONCORDIA FORMARE PROFESIONALĂ organizează cursuri de infirmieri (e) în Curtea de
Argeș, cu diplome valabile în țară și străinătate. Relații la telefon: 0749.09.51.52

IMPORTANT �� IMPORTANT �� IMPORTANT
In atenţia locuitorilor oraşului Mioveni
AAuuttoorriittăăţţiillee  llooccaallee  nnuu  vvoorr  ssăă
ddeeaa  aammeennzzii,,  ddoorreesscc  îînnssăă
ccuurrăăţţeenniiee  îînn  aacceesstt  oorraaşş,,  ppeennttrruu
aa  nnee  rreessppeeccttaa  ppee  nnooii  îînnşşiinnee

pentru stabilirea taxei de salu-
brizare. În declaraţie se vor
menţiona toate persoanele care
locuiesc la acea adresa (membrii
familiei, rude, chiriaşi, etc.)

Aducem în atenţie publică fap-
tul că personalul Consiliului Local
cu atributii de control  efectuează
permanent verificări  privind
numărul locatarilor existenţi la
adresa respectivă şi oferă sprijin
biroului Impozite şi taxe prin
furnizarea de informaţii utile în ve-
derea actualizării bazei de date.

Declararea eronată a număru-
lui persoanelor care domiciliază,
constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă între 279
şi 696 lei conform prevederilor Co-
dului fiscal.

Pentru a beneficia în continuare
de servicii de calitate în ceea ce
priveşte colectarea deşeurilor şi
pentru a preîntampina fenomenul
de abandonare şi depozitare a
gunoaielor pe domeniul public,
rugăm toţi locuitorii oraşului
Mioveni să procedeze la de-
clararea corectă a numărului de
persoane şi la plata taxei conform
deciziilor de impunere pentru anul
fiscal 2014.

Avem nevoie ca cetăţenii să se
implice pentru a se păstra curăţe-
nia în oraşul nostru şi pentru a fi un
oraș ecologic.

Vă mulțumim pentru înțelegere!
Primăria oraşului Mioveni,

Biroul Urmărire 
Venituri – Executare Silită!

Reamintim locuitorilor oraşului Mioveni că au obligaţia de a plăti
taxa specială de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer, în
cuantum de 7,5 lei/lună/persoană (90 lei/an/persoană). Această taxă
este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei oraşului şi se
utilizează în scopul colectării şi transportului gunoiului menajer din
pubelele special amenajate, precum şi pentru depozitarea şi neu-
tralizarea acestora la rampa ecologică.

În vederea calculării taxei de colectare, transport şi depozitare
gunoi menajer, proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei

Argeşenii pot dona pentru
locuitorii afectaţi de inundaţii
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Sute de credincioși,
la sfințirea noului
cimitir public din oraș
Biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ din Mioveni şi-a sărbătorit pe 16 august
hramul, de praznicul Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Cu acest prilej, a avut loc şi
slujba de sfinţire a noului Cimitir Public, situat  pe strada Egalităţii.

La eveniment, pe lângă sutele
de credincioşi, au mai fost
prezenţi şi reprezentanţi ai admin-
istraţiei publice locale, în frunte cu
primarul Ion Georgescu şi vicepri-
marul Aurel Costache, consilieri
judeţeni şi locali, reprezentanţi ai
instituţiilor din Mioveni.

Noul cimitir are o capacitate de
aproximativ 1.000 de locuri şi este
situat lângă biserica “Sfinţii Martiri
Brâncoveni”.

Suprafaţa de teren utilizată
pentru amenajarea cimitirului este
de 14.320 mp și cuprinde o
capelă ortodoxă (135 mp), o
capelă pentru alte culte (125 mp),
un imobil administrativ (birouri,
grupuri sanitare, sală de eveni-
mente religioase), locuri de par-
care (60), spaţii verzi şi mobilier
stradal, alei, parc, utilităţi (sistem
de iluminat public, gaze naturale,
rigole pentru ape pluviale, racor-

duri la apă, canalizare) și fântâni.
Finanţarea a fost asigurată din

fonduri ale bugetului local şi se
ridică la aproximativ 3.000.000 de
lei, iar termenul de punere în
funcțiune este luna octombrie
2014, după aprobarea de către
Consiliul Local Mioveni a regula-
mentului de funcţionare precum şi
după stabilirea tarifelor.

Veste bună pentru părinţi! 
ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  1155  sseepptteemmbbrriiee  aacc..,,
îînn  ggrrăăddiinniiţţeellee  ddiinn  zzoonnaa  AA--uurrii  şşii  PP--uurrii
vvaa  ffuunnccţţiioonnaa  şşii  ccââttee  oo  ggrruuppăă  ddee  ccrreeşşăă!!

Numeroasele solici-
tari adresate de
Primăria oraşului
Mioveni, Ministerului Fi-
nanţelor Publice şi Min-
isterului Educaţiei
Naţionale, referitoare la
angajarea de personal
prin concurs pe pos-
turile vacante ale
creşelor-cămin din
oraş, au fost soluţion-
ate.

Astfel, începând cu
15 septembrie a.c.,în
grădiniţele din zona A-
uri şi P-uri va funcţiona
şi câte o grupă de
creşă (pentru copii sub

3 ani).
Părinţii interesaţi să-

şi înscrie copiii la una
dintre cele două gra-
diniţe (din zona A-uri şi
P-uri), la grupa de
creşă, se pot adresa cu
data de 1 septembrie
a.c.,la Creşa din incinta
Gradiniţei “Tic-Pitic”.

O altă veste bună
pentru părinţi

Potrivit conducerii
Primăriei, în ceea ce
priveşte gradiniţele cu
program normal din
zona A-uri şi P-uri, în
funcție de solicitări, s-ar
putea trece şi la pro-

gram prelungit pentru o
grupă, sau mai multe
dacă sunt solicitări
până la 15 septembrie
2014.

Conform legii edu-
caţie, în învăţământul
preşcolar, grupa ar tre-
bui să aibă în medie 15
copii, şi nu mai mult de
20.

Pentru înscrierea
copilului, la grupa cu
program prelungit,
părinții interesați pot
depune o cerere în-
cepând cu 1 septem-
brie, la sediul celor
două grădiniţe.

Un sistem de semaforizare performant
va face ca traficul pe Bulevardul Dacia
(DN73D), cu strada Hanu Roşu din oraşul
Mioveni să fie mult mai fluidizat şi mai sigur,
atât pentru soferi, cât şi pentru pietoni.

De asemenea, vor fi semaforizate tre-
cerile de pietoni din zonele de intersecţie
ale Bulevardului Dacia cu străzile: Eroilor,

Pieţei şi Poştei.
Angajaţii S.C S.Ed.C.Mioveni au în-

ceput lucrările de amenajare a intersecţiei
şi montarea sistemelor de semaforizare.

În perioada 15 - 30  august semafoarele
se află în probe, funcţionând pe galben in-
termitent, urmând ca de la 30 august să fie
date în folosinţă.

Cel mai tânăr club de sport
din judeţul Argeş, CS Dacia
Mioveni 2012 - grupare care a
luat fiinţă la începutul anului
2012, are motive serioase să se
mândrească.

Echipa de polo a Clubului Al
Jazira din Abu Dhabi este
prezentă în perioada 15 - 31 au-
gust, la un stagiu de pregătire la
Bazinul de Înot Mioveni.

Preşedintele clubului, Nico-
lae Tudose, a organizat sâm-
bătă, 23 august a.c, o conferinţă
de presă la care au fost prezenţi

reprezentanţii clubului din Emi-
ratele Arabe Unite şi ai CS Dacia
Mioveni 2012, viceprimarul Aurel
Costache, dar şi consilieri locali.

Conducerea clubului i-a
primit pe invitaţi cu multă bucurie
şi entuziasm. Au povestit despre
activităţile întreprinse de fiecare
club în parte, modul în care
atrag finanţare şi posibilitatea
semnării unui parteneriat.

Directorul executiv, Adel
Ibrahim Ali Al Marzouqi și-a ex-
primat intenția de a mai reveni în
orașul Mioveni și în anul 2015,

precizând că în urma acestei
vizite, se vor pune bazele unei
colaborări dintre clubul nostru și
Al Jazira.

Al Jazira Sport are secții pre-
cum fotbal, volei, handbal,
baschet, dar și alte sporturi, slo-
ganul clubului fiind „Pride of Abu
Dhabi” („Mândria orașului Abu
Dhabi”).

Spre finalul întâlnirii, cele
două părţi, română şi arabă, au
făcut schimb de cadouri simbo-
lice. 

Atenţie la semafoare!!!

În oraşul Mioveni s-au
montat patru sisteme
de semaforizare

Clubul Al Jazira din Abu Dhabi, 
parteneriat cu CS Dacia Mioveni 2012

În atenţia candidaţilor
pentru admiterea în
învăţământul liceal seral

În conformitate cu planul de şcolarizare aprobat de ISJ
Arges, la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni va
funcţiona, începand cu anul scolar 2014 – 2015, o clasa de
seral, calificarea  "Mecanică – Întreținere și Reparații".

"Condiţiile de înscriere sunt îndeplinite de absolvenţi
de şcoala profesională cu durata de 3 ani, de absolvenţi
de 10 clase de liceu, curs zi şi de absolvenţi ai anului de
completare", ne-a declarat prof. Dinuță Ghiorghe, direc-

torul instituţiei de învăţământ sus-amintite.
Dosarele de înscriere pentru admiterea la învăţământul

seral trebuie să conţină cererea de înscriere, care se obţine
de la secretariatul unităţii de învăţământ, certificat de naştere
şi, după caz, de căsătorie, în copii legalizate, carte de iden-
titate în copie xerox, foaie matricolă pentru clasele V-VIII.

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la sec-
retariatul liceului.
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ANUNŢ IMPORTANT
"Varianta ocolitoare a orașului
Mioveni (centura) - tronson I ” 
Podul Getica-Racoviţa, pe sub coastă - Kaufland

10 ani de rallycross în Mioveni
CCAAMMPPIIOONNAATTUULL  NNAAȚȚIIOONNAALL  DDEE
RRAALLLLYYCCRROOSSSS  
CCUUPPAA  OORRAAȘȘUULLUUII  MMIIOOVVEENNII

expoziţia 
DUSTER

Rally Baby

UNIVERSITATEA 
TITU MAIORESCU

Acreditată prin Legea 239/2002

CENTRUL DE STUDII 
Suport I.D. CURTEA DE ARGEȘ

Bulevardul Basarabilor, nr.15
Liceul Tehnologic Constantin Do-

brescu (fost Gr. Șc. Agricol-lângă Mănăstire)

FACE ÎNSCRIERI 
LA CENTRUL CURTEA DE ARGEȘ 

pentru ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
în perioada 01 August - 23 septembrie

La Facultatea de Finanțe Bănci, contabilitate
și Administrarea afacerilor
A. Pentru specializările:
Finanțe-Bănci durata 3 ani
Contabilitate și informatică de gestiune

durata 3 ani
Pentru informarea dumneavoastră vă rugăm
să accesați: 
www.utm.ro; www.facebook.com/utmsteco.
La specializările de mai sus primim în condiți-
ile legii și studenți de la alte instituții de în-
vățământ superior în ANUL II.

B. La Centrul Curtea de Argeș facem înscrieri
și pentru MASTER în domeniul economic cu
durata de 2 ani la specializările:
Politici financiare de întreprindere

durata 4 semestre
Managementul finanțării proiectelor 
europene durata 4 semestre
Pentru a vă edifica asupra importanței acestor
Mastere ca: obiective, perspective, discipline
studiate accesați:
www.facebook.com/utmsteco.
La aceste mastere se primesc pe lângă licenți-
ații în domeniul economic și licențiații din alte
domenii(tehnic, juridic, medicină, psihologie, in-
formatică, etc).

C. De asemenea facem înscrieri pentru absol-
venții de învățământ superior care optează
pentru profesiunea didactică, precum și pentru
cadrele didactice care au obligația să absolve
cursurile unui master didactic, ori programe de
formare psihopedagogică acreditată.
Universitatea noastră are acreditat Departa-
mentul de specialitate cu profil psihopedagogic
- PROGRAMUL COMPACT - cu durata de 1
an.
În acest caz este necesar să revedeți O.U.G
49/2014 publicată în M.O. nr. 486/30 iunie 2014
care introduce alternativa la masterul didactic
cu pregătirea în cadrul programelor de formare
psihopedagogică nivelul I și II (respectiv pro-
gramul compact cu 2 semestre) pentru care
facem înscrieri la Centrul Curtea de Argeș cu
cele mai mici taxe de studii.

Informații zilnic la Secretariatul 
Centrului; Telefon: 0248/729501 între

orele 9.00 - 16.00 și Mobil: 0741 999 761 
zilnic între orele 8.00 - 21.00.

CONSILIUL LOCAL MIOVENI,
PRIMĂRIA și CENTRUL CUL-
TURAL în parteneriat cu ASOCI-
AȚIA SPORTIVĂ SPRINT CLUB
PITEȘTI, DUSTER 4 X 4 Every-
one, RTR Dacia, au organizat în
acest weekend, pentru al zecelea
an consecutiv: Campionatul
Național de Rallycross – CUPA
ORAȘULUI MIOVENI. 

Competiția s-a desfășurat pe
parcursul a două zile pe pista
Bemo, pe următoarele clase: ju-
niori, H1 (1400 cm2), H2 (1600
cm2), H3 (2000 cm2), H4 (tracți-
une integrală și turbo), femina,

echipe și open. În concurs au intrat
25 de echipaje din Pitești, Câmpu-
lung, Tg. Mureș, Brașov, Oradea,
Timișoara și o echipă din Bulgaria. 

În programul evenimentului s-a
aflat și o expoziţie inedită cu maşini
din gama Dacia.  Printre maşinile
expuse pe platoul din centrul civic
s-a aflat şi noul Duster Army, o
maşină de teren personalizată de
inginerii de la Dacia pentru nevoile
forţelor naţionale de apărare.
Evenimentul s-a încheiat duminică
seară cu un concurs dedicat celor
mici: Rally baby, ediția a IV-a.

Festivalul Internațional
de folclor CARPAȚI, a avut
loc la Mioveni pe 13 august

În perioada 10 - 30 august, Consiliul
Judeţean Argeş, în parteneriat cu instituţiile de
cultură argeşene, organizează cea de-a VIII-a
ediţie a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului.
Seria de evenimente a debutat cu cea de-a
XXXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Fol-
clor Carpaţi, care s-a desfăşurat în perioada 10
- 15 august, reunind ansambluri folclorice din
Belgia, Indonezia, Japonia, Lituania, Macedo-
nia, Rusia, Spania, Turcia, Polonia și Bulgaria.
Festivalul a poposit și la Mioveni pe 13 august,
orașul nostru fiind și el gazdă pentru alte două
ansambluri din Turcia și Bulgaria. 

Din programul evenimentului au făcut parte:
defilarea ansamblurilor participante pe Bulevar-
dul Dacia, din zona M-uri până în centrul civic,
întâlnirea conducătorilor ansamblurilor cu pri-
marul orașului Mioveni și invitații săi, continuând
cu spectacol folcloric pe scena din centrul civic.
În deschiderea Festivalului, pe scenă au urcat
și câteva ansambluri locale, ale Centrului Cul-
tural Mioveni: Plai de Dor, Nova, Fanfara, Mugu-
rașii Mioveniului și Dorulețul.

Primăria oraşului Mioveni
anunţă cetăţenii asupra intenţiei de
realizare a "Variantei ocolitoare a
orașului Mioveni (centura)- tronson
I” (zona Kaufland - Podul Getica-
Racoviţa), pentru devierea traficu-
lui de tranzit în afara zonei urbane.

Prin realizarea variantei ocoli-
toare se creează premisele unor noi
oportunităţi pentru populaţie și pen-
tru agenţii economici, realizându-se

totodată legături eficiente cu dru-
murile naţionale DN73 şi DN 73D,
care face legătura cu oraşul, şi im-
plicit  cu alte localităţi din judeţ.

Cei interesaţi se pot adresa
pentru detalii la Biroul 

Dezvoltare Locală, etajul II,
Primăria oraşului Mioveni

tel: 0348.454.444 
L - V: 08.00 - 15.00


