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Fii Argeşului au fost
onoraţi la Goleşti
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Unităţile de 
învăţământ din

Mioveni, pregătite
pentru începerea
noului an şcolar
Structura anului

Școlar 2014 - 2014
Situația 

promovabilității la
BAC în orașul

Mioveni ppaaggiinnaa  55
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In atenţia locuitorilor
oraşului Mioveni

Vă invităm la teatru!
FESTIVALUL NAȚIONAL
DE TEATRU PENTRU
COPII ȘI TINERET

LUDICUS
11 -13 septembrie 2014 ppaaggiinnaa  66ppaaggiinnaa  66

ppaaggiinnaa  66

REGULAMENT
privind creșterea, deținerea  animalelor

de companie și accesul acestora în unele
zone publice din orașul Mioveni

ppaaggiinnaa  44
Consiliul Local Mioveni a aprobat în

ședința din data de 28.08.2014 
“Regulamentul cu privire la creșterea
și deținerea  animalelor de companie

și acccesul acestora în unele zone 
publice din orașul Mioveni”



Zona de picnic din Făget, inaugurată
în primăvara anului 2015
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Oraşul Mioveni se va putea
mândri, de anul viitor, cu
unul dintre cele mai mari
spaţii de picnic din judeţ.
Potrivit primarului Ion
Georgescu, inaugurarea
noilor amenajări din zona
Făget (Izvorul Tămăduirii),
sunt programate în pri-
mavara anului viitor.

“Inaugurarea zonei de picnic
din zona Făget (Izvorul Tămă-
duirii), este programată în pri-
mavara anului viitor. Sunt convins
că foarte mulţi cetăţeni vor merge
în noua locaţie, pentru a se putea
relaxa în natură. Prin intermediul
acestui proiect, dorim să arătam
că picnicul şi relaxarea în natură
se pot face respectând mediul na-

tural şi cred că, până la urmă,
fiecare dintre noi suntem respon-
sabili să facem lucrul acesta. Vom
realiza acest proiect şi în alte zone
din oraş”, a declarat primarul
oraşului.

Viitoarea zonă amenajată va
avea 46.864 mp, şi va fi împărţită
în două: o zonă închisă, cu spaţii
amenajate-acoperite și scenă me-
talică, iar o alta destinată spaţiului
pentru picnic, amenajată cu plat-
forme din lespezi din piatră natu-
rală, spaţii verzi, vegetaţie medie
şi joasă, iluminat public.

În cadrul acestei zone de picnic
va fi construită şi o parcare ce va
cuprinde 100 de locuri.

Investiţia va fi realizată din
bugetul local şi se ridică la
898.564,59 lei, fără TVA.

In atenţia locuitorilor oraşului Mioveni

Autorităţile locale nu vor
să dea amenzi, doresc
însă curăţenie în acest
oraş, pentru a ne
respecta pe noi înşine

În vederea calculării taxei de colectare, transport şi depoz-
itare gunoi menajer, proprietarul locuinţei are obligaţia
depunerii declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare. În
declaraţie se vor menţiona toate persoanele care locuiesc la
acea adresa (membrii familiei, rude, chiriaşi, etc.)

Aducem în atenţie publică faptul 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 infor-
maţii utile în ve-derea actualizării bazei de date.

Declararea eronată a numărului persoanelor care domicil-
iază, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
între 279 şi 696 lei conform prevederilor Codului fiscal.

Pentru a beneficia în continuare de servicii de calitate în
ceea ce priveşte colectarea deşeurilor şi pentru a preîntamp-
ina fenomenul de abandonare şi depozitare a gunoaielor pe
domeniul public, rugăm toţi locuitorii oraşului Mioveni să pro-
cedeze la declararea 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
curăţenia 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 curăţe-
niei oraşului şi se utilizează în scopul colectării şi transportului
gunoiului menajer din pubelele special amenajate, precum şi pen-
tru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică.

Clădirea
multifunctională
din Colibaşi,
aproape gata
Administraţia publică din Mioveni se
pregăteşte de inaugurarea unui nou
obiectiv de investiţii. Noua clădire multi-
funcţională va fi dată în folosinţă în luna
octombrie, aceasta fiind localizată în
cartierul Colibaşi.

Primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu, şi-a ex-
primat dorinţa de a face spaţii similare, în zona Făge-
tul şi Clucereasa pentru a asigura în mod echitabil
servicii de calitate pentru toate cartierele oraşului.

“La dezbaterile publice pe tema bugetului oraşului
Mioveni, am promis, am avut un angajament cu
cetăţenii orasului nostru, că în fiecare cartier vom face
astfel de spaţii. În Racoviţa există o astfel de clădire,
urmează să o inauguram în luna octombrie pe acesta,
la Colibaşi, şi vor urma Făgetul şi Clucereasa.

Este o lucrare importantă şi de suflet, aş putea
adăuga, mai cu seamă că se adresează tuturor cetaţe-
nilor şi, în special, tinerilor din zona Colibaşi”, a de-
clarat primarul Ion Georgescu.

Construcţia are o suprafaţă construită la sol de
375.30 mp, iar la etaj o suprafaţă de 398.70 mp.

Imobilul dispune de săli pentru desfaşurarea cu-
rsurilor, expoziţii, birouri, sala de spectacole, terasă,
vestiare şi grupuri sanitare etc.

Curtea interioară va fi amenajată cu alei pietonale,
spaţii verzi, copaci, gazon şi un spatiu de parcare.

Grădiniţa din Colibaşi, în casă nouă
De asemenea, din luna decembrie a acestui an,

preșcolarii din Colibaşi se vor muta în noua cladire.
Investiţia a fost realizată exclusiv cu fonduri de la

bugetul local.

Înscrieri pentru BOX la
Clubul Sportiv Mioveni
Secția de box a Clubului Sportiv
Mioveni a început înscrierile pentru
toti iubitorii sportului cu manuşi.
Conducerea clubului a anunţat că
sunt asteptaţi copii, fete şi baieti, cu
vârste între 10 şi 16 ani.  
Informaţii şi înscrieri se pot face la
numarul de telefon: 0740.755.381.

Vineri, 29 august 2014, cin-
cisprezece deţinuţi clasificaţi în
regim deschis, custodiaţi de
Peniteniarul Colibaşi, au vizitat
Muzeul Etnografic
"C.I.Năstase", din cartierul
Racoviţa, oraş Mioveni. 

Activitatea a făcut parte din
Calendarul Tematic al Activi-
tăţilor de Educaţie şi Asistenţă
Psihosocială ce se desfăşura

pe tot parcursul  anului 2014,
în Penitenciarul Colibaşi.

Activitatea şi-a propus, în
plan educaţional şi psihosocial,
facilitarea reinserției sociale a
persoanelor condamnate prin
schimbarea atitudinii şi înlătu-
rarea prejudecăţilor membrilor
comunităţii faţă de persoanele
care execută pedepse privative
de libertate.

Detinuții au vizitat Muzeul Etnografic "C.I.Năstase"

Orașul Mioveni este în
topul celor mai dorite lo-
calități din țară, un studiu
arătând că se numără
printre orașele unde este
cel mai bine să locuiești.
Serviciile sunt mai ieftine
decât în alte orașe, media
salariilor este mult mai
mare decât media pe țară,
iar de muncit, numai cine
nu vrea să muncească nu
își găsește un job.

Un studiu, axat pe
oraşele medii şi mici, a

arătat că Mioveniul este
localitatea din România în
care locuitorii au cele mai
mari şanse de angajare. În
oraşul cu 36.000 de
locuitori din Argeş există
un post vacant la fiecare
415 locuitori. Rata şoma-
jului trage spre zero. Dacia
a sistat de trei ori activi-
tatea, timp de câteva zile,
în lunile martie, aprilie şi
iunie, însă lucrurile merg
perfect pentru cel mai im-
portant angajator al țării și

cel mai mare exportator
din România.

Alte orașe vânate de
români sunt Sebeș (unde
sunt companiile Daimler și
H o l z i n d u s t r i e
Schweighofer), Otopeni
(care găzduiește cel mai
mare aeroport din țară,
aflat la periferia Bu-
cureștiului) și  Lugoj (unde
sunt companiile Hella
România, Autoliv și Hon-
eywell).

Mioveniul: în topul
orașelor din România
unde este cel mai
bine să locuiești

Ediţia din acest an a
Cupei S.A.D. la Fotbal se
va desfăşura în perioada
8-30 septembrie a.c., pe
stadionul de la Liceul
Tehnologic Construcţii de
Maşini Mioveni.

Meciurile se vor des-
făşura, de luni până
vineri, între orele 15.30-
19.00.

Participă 20 de echipe
reprezentând organizaţi-
ile Sindicatul Autoturisme

Dacia. Meciurile vor fi ar-
bitrate de arbitri di-
vizionari delegaţi de AJF
Argeş, supervizaţi de ob-
servatori.

Competiţia este orga-
nizatã anual de Sindicatul
Dacia, în colaborare cu
Societatea Comercială
Automobile Dacia SA, cu
sprijinul Primãriei şi al
Consiliului Local Mioveni.

Accesul spectatorilor
este liber.

CUPA
SINDICATULUI 
AUTOMOBILE 
DACIA LA FOTBAL



Din păcate ne întâlnim din nou cu
vandalismul în spatiul public, cu lipsa
de educaţie şi comportamentul săl-
batic. Aşa cum v-am informat, în
această perioadă, în Mioveni se lu-
crează cu spor la amenajarea locurilor
de joacă, din şapte locaţii din oraş. În

ciuda faptului că muncitorii fac tot
posibilul să finalizeze lucrările chiar
înainte de termen, unii cetăţeni nu
apreciază eforturile autorităţilor de a
le crea condiţii civilizate aşa că, de
curând un grup de tineri au vandalizat
un foişor din centru oraşului.

Veste bună pentru părinţi!
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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 Gră-
diniţei “Tic-Pitic”.

Potrivit conducerii
Primăriei, în ceea ce
priveşte grădiniţele 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 septembrie,
la sediul celor două gră-
diniţe.

Un nou
caz!
Foișor
vandalizat
chiar în 
centrul
oraşului

Atenţie pietoni şi conducători auto!
Semafoarele de la
intersecţia Bld. Dacia cu 
str. Hanu Roşu funcţionează!

Primăria modernizează parcurile de joacă
Ziarul de MIOVENI PAG. 3

Bucurie mare printre
copii, dar şi părinţi, după
ce în ultima lună s-a lucrat
la modernizarea locuri de
joacă, şapte dintre aces-
tea vor beneficia de
echipamente noi: tobo-
gane, zone de căţărare,
carusele, balansoare,
leagăne moderne dar şi
covor elastic de cauciuc.

Este vorba de un plan
mai larg al autorităţilor de
a moderniza locurile de
joacă deteriorate.

Angajaţii S.C S.Ed.C
Mioveni au demarat lu-
crările de reabilitare şi
modernizare a locurilor de
joacă din zona blocurilor:
A 2 , D 1 , V 1 , M 2 1 , R 7 -
R8,H38-H39 şi parcul de
langă Dispensarul Uman.

“Am achiziţionat deja
echipamente complete şi
omologate conform nor-

mativelor europene, inclu-
siv împrejmuirea spaţiilor
şi băncile pentru părinţi şi
bunici. Asta înseamnă că,
cel târziu din luna oc-
tombrie, toate locurile de
joacă vor putea fi folosite
de copii.

Cetăţenii din oraş ne-
au solicitat în repetate
rânduri, modernizarea
locurilor de joacă. Vreau
să îi rog să acorde mai
multă atenţie acestor
locuri de joacă pentru
copii, să le păstreze şi să
aibă grijă sa nu fie dis-
truse, pentru că amena-
jarea şi întreţinerea lor
necesită multă muncă şi
costuri care sunt plătite
de la bugetul local“, a de-
clarat primarul Ion
Georgescu.

Cei mai bucuroşi de
aceste locuri noi de joacă

sunt prichindeii care
au luat cu asalt noile
locuri de joacă mo-
dernizate (Piticot şi cel
de la Casa de Cul-
tură), dar şi părinţii,
deoarece îi pot
supraveghea pe cei
mici. 

Un nou sistem de se-
maforizare performant face ca
traficul la intersecția bulevardului
„Dacia” cu strada „Hanu Roşu”
din Mioveni să fie mult mai fluid şi
mai sigur, atât pentru soferi, cât
şi pentru pietoni.

De asemenea, au fost  se-
maforizate trecerile de pietoni din
zonele de intersecție ale bulevar-

dului „Dacia” cu străzile „Eroilor”,
„Pieţei” şi „Poştei”.

Conducerea Primăriei face
apel la conducătorii auto şi
pietoni să înţeleagă importanţa
respectării măsurilor preventive
dispuse, deoarece se încercă
gasirea soluţiei optime pentru
buna funcţionare a acestui sis-
tem electronic.

Autoritaţile au decis probarea
sistemului în weekend-ul trecut,
deoarece traficul este mult mai
lejer.

Începând cu 8 septembrie
a.c., sistemul a fost dat în folos-
inţă contribuind astfel la sigu-
ranţa tuturor participanţilor la
trafic.

Lansare de carte: 

“Din petalele sufletului meu”
Oraşul Mioveni - Centrul Cultural Oraşul Mioveni - Centrul Cultural 

vă invită miercuri, 17 septembrie 2014, ora 16.00, vă invită miercuri, 17 septembrie 2014, ora 16.00, 

la Primăria oraşului Mioveni la Primăria oraşului Mioveni 
la lansarea cărții:la lansarea cărții:

“Din petalele sufletului meu”“Din petalele sufletului meu”
autor Valentina Geambaşu, editura Mioveni.autor Valentina Geambaşu, editura Mioveni.

"Varianta ocolitoare a orașului
Mioveni (centura) - tronson I ” 
Podul Getica-Racoviţa, pe sub coastă - Kaufland

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 traficului
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

Vandalii din Mioveni au fost prinşi
de poliţişti, în timp record!

Cum în zona există camere de supraveghere,
grupul de tineri a fost identificat. Potrivit Poliției Lo-
cale a orașului, este vorba de 9 tineri (7 baieţi şi 2
fete), din Mioveni cu vârsta cuprinsă între 20 şi 25
de ani. Cei nouă au fost sancţionaţi și vor trebui să
plătească prejudiciul.



Capitolul I - 
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. -  Creşterea, deținerea an-
imalelor  de companie și accesul
acestora în unele zone publice din
orașul Mioveni, se  poate face cu
respectarea prevederilor legale în
vigoare, în vederea asigurării şi
garantării sănătăţii publice, a
sănătăţii şi protecţiei animalelor,
precum şi a protecţiei mediului.

Capitolul II - 
CREŞTEREA ŞI 
ÎNTREŢINEREA CÂINILOR

Art. 2. - Cetăţenii care întreţin
câini, vor avea în mod obligatoriu
carnet de sănătate al animalului,
care trebuie să cuprindă toate
acţiunile sanitar - veterinare (vac-
cinări, deparazitări), cuprinse în
normele specificate în domeniu.
Carnetul de sănătate trebuie să
fie eliberat de un cabinet veterinar
autorizat.
Art. 3. (1) - În mod obligatoriu,
deţinătorii de animale vor lua mă-
suri ca acestea să nu mur-
dărească şi să nu deterioreze
spaţiile de folosinţă comună
(holuri, scări de bloc, spaţii verzi).
În caz contrar, vor fi obligaţi să
efectueze curăţenie, dezinfecţie,
refacerea spaţiilor deteriorate şi
plata daunelor, la solicitarea per-
soanei afectate.
(2) -
Asociația de proprietari /locatari

este îndreptățită să stabilească
contribuția deținătorilor de câini la
plata cheltuielilor de întreținere pe
pe apartament.
(3) - Cetăţenii care locuiesc în
imobile comune (aflate in copro-
prietate) cu alte persoane fizice
indiferent de gradul de rudenie
sau in blocuri cu apartamente, pot
creşte şi întreţine cîini şi pisici,
numai cu acordul scris al tuturor
celorlalţi locatari sau proprietari
din imobilul respectiv, (semnat şi
ştampilat de președintele de aso-
ciație de proprietari/ locatari).
Art. 4 – Cetățenii care au în pro-
prietate atât construcția, cât și
terenul aferent acestuia pot să
dețină câini numai dacă împrej-
muirea proprietății este corespun-
zătoare și nu permite ieșirea
acestora pe domeniul public sau
privat al orașului sau pe altă pro-
prietate.
Art. 5. Cetăţenii care întreţin câini
sau pisici sunt obligaţi să ia toate
măsurile pentru menţinerea ani-
malelor într-o perfectă stare de
sănătate şi în condiţii de
zooigienă adecvate, respectand
cu strictete normele de sanatate

publica ale populatiei si deaseme-
nea protectia mediului inconjura-
tor.
Art. 6  -  1) În timpul plimbării

câinilor pe domeniul public sau
privat al orașului Mioveni, aceştia
vor fi purtaţi obligatoriu în lesă, in-
diferent de talie sau rasă. Câinii
de talie mijlocie şi mare vor purta
botniţă.
În vederea menținerii igienei în
spațiile publice, deținătorii de câini
sunt obligați să ridice dejecțiile
produse de animale din spațiile
publice, din spațiile adiacente
acestora, din holurile și căile de
acces ale spațiilor locative.
2) Însoţitorii vor avea asupra lor

carnetul de sănătate al animalu-
lui,  iar în timpul plimbării: mă-
turica, punga PVC şi mănuşi în
vederea colectării dejecţiilor pro-
duse de câine. După colectare,
punga va fi închisă etanş şi de-
pusă în europubela sau container. 
3) -  În cazul câinilor agresivi sau
a celor din rase catalogate ca fiind
periculoase se aplică prevederile
OUG nr. 55/2002 privind regimul
de deținere al cîinilor periculoși
sau agresivi, modificată și com-
pletată.
4) -  Se interzice plimbarea
câinilor, indiferent de talie şi rasă
în  Centrul Civic al orașului
Mioveni, parcurile publice, par-
curile de joacă pentru copii,  spați-
ile verzi amenajate, mobiler
stradal, pe străzile adiacente
unităților de învățământ și instituți-
ile publice.
5) La toate intrările în parcuri se
vor monta indicatoare care să
semnalizeze corespunzător inter-
dicția privind circulația per-
soanelor însoțite de câini.
6) - Plimbatul câinilor  se poate

face numai în zonele special ame-
najate pentru aceasta, respectiv
pe terenul situat în aproprierea
Bazei de agrement Bemo – fosta
Rampa de deșeuri ecologizată.   
Art. 7 
a) -  Se interzice creşterea şi în-
treţinerea câinilor din rasele de
luptă   (pit-bull, etc) în vederea or-
ganizării şi desfăşurării de lupte
între câini.
b) -  Pe domeniul public sau pri-
vat al orașului, precum şi pe
terenurile aflate în proprietatea
altor persoane fizice sau juridice,
este interzisă organizarea şi des-
făşurarea de lupte între câini.
Art. 8 -  Câinii care se află pe
domeniul public sau privat al
orașului Mioveni, în alte condiţii
decât cele prevăzute la art.6, vor
fi consideraţi câini vagabonzi sau
abandonati. 
Aceştia vor fi ridicaţi în vederea
sterilizarii de catre autoritatea
publica prin serviciile publice cu
atributii in acest sens si/sau
O.N.G-uri care au incheiat proto-
col de parteneriat sau colaborare
cu autoritatea publica in acest
sens. 
Eliberarea câinilor ridicaţi de pe
domeniul public şi privat al orașu-
lui Mioveni, se va face la cererea
proprietarului ( în caz că există),
în maxim 14 zile cu achitarea
cheltuielilor de tratament şi în-
treţinere, plus amenda contra-
venţională stabilită, pentru că
deţinătorul a lăsat liber câinele pe
domeniul public sau privat al
orașului Mioveni, fara sa respecte
normele tehnice ale prezentului
regulament.
Art. 9 – Persoanele fizice sau ju-
ridice, asociațiile și fundațiile pen-
tru protecția animalelor care dețin

câini de rasă comună sau metiși
ai acestora pe teritoriul țării au
obligația sa îi sterilizeze până cel
târziu la data de 01 ianuarie 2015.
Art. 10 – Proprietarii sau dețină-
torii de câini, persoane fizice sau
juridice, au obligația identificării
acestora prin microcipare sau alt
mijloc de identificare stabilit de
către Autoritatea Națională Sani-
tar Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor.
Art. 11 – Identificarea câinilor cu
stăpân este obligatorie și se su-
portă de către aparținător.
Art. 12 -  Eliberarea  și aban-
donarea de câini şi  a puilor lor de
către orice persoană fizică şi ju-
ridică, pe domeniul public sau pri-
vat al orașului Mioveni  este strict
interzisă.
Art.13 -  Aruncarea, de către orice
persoană fizică sau juridică, a ca-
davrelor de animale sau păsări pe
domeniul public sau privat al
orașului Mioveni este strict in-
terzisă. Cadavrele se vor preda la
firma specializată în neutralizarea
deşeurilor de origine animală sau
la SC Servicii Edilitare pentru Co-
munitate Mioveni SRL, societate
cu atributii directe. 
Art. 14 – (1) Persoanele fizice sau
juridice au obligaţia să permită ac-
cesul echipajelor de hingherit -
ecarisaj în incinta /curților pentru
ridicarea câinilor vagabonzi, iar în
cazul în care persoana fizică / ju-
ridică doreşte să păstreze (în-
fieze) câini, aceştia pot fi înfiaţi
doar după efectuarea operaţiilor
de sterilizare, vaccinare, marcare. 
(2) – Este interzisă creșterea și în-
treținerea câinilor fără stăpân pe
domeniul public sau privat al
orașului Mioveni sau în scările
blocurilor.

(3) – Este interzisă ascunderea
câinilor fără stăpân în proprietățile
private, scările blocurilor la
sosirea hingherilor pentru ridicare.

Capitolul III 
– SANCŢIUNI
Art. 15 -  Nerespectarea preved-
erilor din prezentului Regulament
se sancţionează astfel:
a) cu amendă contravențională
cuprinsă între:
- 200 – 500 lei pentru persoane
fizice;
- 400 – 600 lei pentru persoane
juridice;
pentru încălcarea prevederilor art.
2, art. 3,  art. 4, art. 5, art. 13 și
art. 14 
b) cu amendă contravenţională
cuprinsă între:
- 200 - 400 lei pentru persoane
fizice; 
- 400 - 800 lei pentru persoane
juridice;
pentru încălcarea prevederilor art.
6, alin (1), alin. (2) , alin.(4) , art.
12
d) cu amendă contravențională
cuprinsă între:
- 1000  - 1500 lei pentru per-
soane fizice;
- 1500 – 2000 pentru persoane
juridice;
pentru încălcarea prevederilor art.
7
e) cu amendă contravențională
cuprinsă între:
- 100 – 200 lei pentru persoane
fizice;
- 150- 300 lei pentru persoane
juridice;
pentru încălcarea prevederilor art.
9, art. 10, art. 11
Art. 16 - Constatarea contravenți-
ilor și aplicarea sancțiunilor core-
spunzătoare se  face de către
primar prin împuterniciții acestuia
din cadrul  Serviciului Poliția Lo-
cală Mioveni, în conformitate cu
prevederile   O.G.  nr. 2/2001.
Art. 17 - Contravenientul poate
achita pe loc sau în cel mult 48 de
ore de la încheierea procesului
verbal jumătate din minimul
amenzii prevăzute în prezenta
hotărâre, agentul constatator
făcând menţiune despre aceasta
în procesul – verbal de contra-
venţie.
Art. 18 -  Împotriva procesului ver-
bal de contravenţie şi de aplicare
a sancţiunii se poate face plîngere
în termen de  15 zile de la data în-
mânării sau comunicării  la
Judecătoria Piteşti.
Art. 19 -  Cuantumul sancţiunilor
aplicate contravenţional se face
venit la bugetul local.
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R E G U L A M E N T
privind creșterea, deținerea  animalelor de companie și accesul

acestora în unele zone publice din orașul Mioveni

Consiliul Local Mioveni a aprobat în ședința din data de 28.08.2014 Regulamentul cu privire la creșterea și
deținerea  animalelor de companie și accesul acestora în unele zone publice din orașul Mioveni.
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Ordinul ministrului Educației
Naționale prin care s-a aprobat struc-
tura anului școlar 2014-2015 a fost
publicat în Monitorul Oficial.

Primul semestru se va desfășura
între 15 septembrie și 19 decembrie și
5 ianuarie și 30 ianuarie anul viitor. O
primă vacanță va fi între 1 și 9 noiem-
brie doar în învățământul preșcolar și

primar. Vacanța de iarnă va începe pe
20 decembrie 2014 și se va termina pe
4 ianuarie 2015. Între 31 ianuarie și 8
februarie va fi vacanța intertrimestrială.

Semestrul al doilea va debuta pe 9
februarie 2015 și va avea între 6 și 10
aprilie, în cadrul programului „Școala
altfel”, o săptămână dedicată acti-
vităților extracurriculare și extrașcolare.

Vacanța de primăvară va fi între 11
aprilie și 19 aprilie. 

Pe 20 aprilie cursurile vor fi reluate,
semestrul și, totodată, anul școlar
având ca punct terminus ziua de 19
iunie 2015. 

Vacanța de vară este programată
pentru perioada 20 iunie-13 septem-
brie.

Ne apropiem cu paşi repezi de un nou an
şcolar. Până atunci, conducerea de la Mioveni
care-şi respectă elevii, părinţii şi dascălii ana-
lizează şi dispune luarea ultimelor măsuri pentru
ca totul să fie perfect când primul clopoţel va
suna.

Primarul oraşului Mioveni, a cerut atât direc-
torilor cât şi responsabililor de şcoli din primărie
ca unităţile de învăţământ să fie verificate, de la
acoperişuri, instalaţiile electrice, sanitare şi de
încălzire, până la toate sălile de curs, pentru a
nu exista nici o surpriză, iar acolo unde sunt

probleme să se ia de urgenţă toate măsurile de
remediere, edilul cerând să fie anunţat imediat
de acest lucru.

„Dacă ar fi mâine să se deschidă anul şco-
lar, sunt pregătite toate şcolile şi grădiniţele.
Ne dorim ca la începerea noului an şcolar,
toţi elevii să beneficieze de cele mai bune
condiţii de desfăşurare a actului educaţional.
Vrem ca totul să fie pus la punct, de la in-
trarea în curtea şcolii şi până la ultima sală
de cursuri”, a declarat primarul Ion
Georgescu”.

Noutate
Tot din acest an şcolar a fost decisă şi o co-

masare. Este vorba despre comasarea prin ab-
sorbţie a Şcolii Gimnaziale ”Marin Sorescu”, cu
Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”. Acesta va
funcţiona pe acelaşi amplasament, ca structură
a unităţii de învăţământ ce o absoarbe.

Drepturile şi obligaţiile Şcolii ”Marin Sorescu”,
tranferându-se în patrimoniul Şcolii Gimnaziale
”Liviu Rebreanu”.

Clasa pregătitoare şi a-V-a, îşi vor desfăşura
activitatea instructiv-educativă în cadrul Şcolii

Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”.
De asemenea, începând din acest an, în in-

cinta grădiniţelor din zonele A-uri şi P-uri, se vor
înfiinţa câte o grupă de creşă şi una de cămin,
având în vedere numărul mare de solicitări din
partea părinţilor pentru program prelungit.

În Mioveni funcţionează 4 grădiniţe cu pro-
gram normal, 1 creşă – cămin (cu program pre-
lungit), 4 şcoli gimnaziale şi 2 licee, la care sunt
înscrişi 5200 de elevi şi preşcolari.

Noul an de învăţământ va debuta luni, 15
septembrie.

Unităţile de învăţământ din Mioveni,
pregătite pentru începerea noului an şcolar

Iată structura anului şcolar 2014-2015!

SITUAŢIA   PROMOVABILITĂŢII  BACALAUREAT
SESIUNEA  IULIE  2014
TOTAL ELEVI  ÎNSCRIȘI 224     
TOTAL ELEVI  PREZENȚI 219
TOTAL ELEVI  ADMIȘI 161 
PROCENT TOTAL  PROMOVABILITATE 
BACALAUREAT  2014  -  73,51% / oraș

SITUAŢIA   PROMOVABILITĂŢII  BACALAUREAT
SESIUNEA  AUGUST  2014
TOTAL ELEVI  ÎNSCRIȘI 154     
TOTAL ELEVI  PREZENȚI 131
TOTAL ELEVI  ADMIȘI 19 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 
A CELOR 2 SESIUNI DE 
BACALAUREAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2014 
TOTAL ELEVI INSCRIȘI 378     
TOTAL ELEVI PREZENȚI 350
TOTAL ELEVI ADMIȘI 180 

Școala “MARIN SORESCU”, cart. Racovița

Școala gimnazială  “LIVIU REBREANU”

Grădinița ”FLORILE SOARELUI“, zona A-uri

Grădinița ”TIC-PITIC“, zona Piața Dacia

Liceul Teoretic
Iulia Zamfirescu,
Mioveni
Liceul Tehnologic
Construcţii de
Maşini Mioveni
TOTAL

Procent 
promovabilitate

Total elevi
înscrişi

Total elevi
prezenţi

Elevi
admişi      respinşi    absenţi

83.69%      141 141        118     23        -

55.12% 83 78          43      35         5

73,51% 224        219        161    58        5

Liceul Teoretic
Iulia Zamfirescu,
Mioveni
Liceul Tehnologic
Construcţii de
Maşini Mioveni
TOTAL

Procent 
promovabilitate

Total elevi
înscrişi

Total elevi
prezenţi

Elevi
admişi      respinşi    absenţi

34.61%      29 26          9        17         3

9,52% 125 105         10      95         20

14,50% 154        131        19       112       23

Liceul Teoretic
Iulia Zamfirescu,
Mioveni
Liceul Tehnologic
Construcţii de
Maşini Mioveni
TOTAL

Procent 
promovabilitate

Total elevi
înscrişi

Total elevi
prezenţi

Elevi
admişi      respinşi    absenţi

76,04%      170 167        127    40         3

28,96% 208 183        53      130       25

51,43% 378        350        180     170       28

Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni



Fii Argeşului au
fost onoraţi la
Goleşti, sâmbătă,
30 august

În cadrul Sărbătorilor Argeşului şi
Muscelului, sâmbătă, 30 august a.c.,
începând cu orele 11.00, la Muzeul
Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti, a
avut loc Ziua Fiilor și a Cetățenilor de
Onoare ai Argeșului și Muscelului,
prilej de a reuni personalităţile cu
origini argeşene, de a acorda dis-
tincţiile de fiu/fiică, cetăţean de
onoare şi de excelenţă în domeniile
Administraţie Publică Locală şi Cen-

trală, Mediu de Afaceri şi Societate
Civilă.

De asemenea, în premieră, în-
cepând de la această ediţie, Tinerii
cu rezultate excepţionale la
olimpiade şi alte concursuri inter-
naţionale au fost premiaţi, în cadrul
secţiunii ”Tineri Argeşeni de Succes”.

Sărbătoare a elitelor argeşene,
desfăşurată în cadrul „Sărbătorilor
Argeşului şi Muscelului”, a avut
câțiva “premianți” și printre cetățenii
urbei noastre.

Jr. Maria Ștefănescu, secretarul
oraqșului Mioveni a obținut distincția:
cetățean de onoare, iar Nicolae Tu-
dose, Director SC S.Ed.C. Mioveni

CASETA TEHNICĂ
CONTACT: tel/fax: 0348.445.856 
ISSN: 2360 – 1078 
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Jr. Maria ȘTEFĂNESCU
Cetățean de onoare

Ec. Nicolae TUDOSE
Fiu al Argeșului și Muscelului

Ion GLIȘCĂ
Fiu al Argeșului și Muscelului

Ion Moise Bădulescu
Tânăr argeșean de succes

SRL, Ion Glișcă și Gheorghe Simionescu, învăţător pen-
sionar (născut în 1959 în Berevoeşti; a înfiinţat, printre al-
tele, Centrul local al organizaţiei Cercetaşii României, cu
ajutorul organizaţiei "Scoot de France" – Landerneau) au
obținut distincția de Fiu al Argeșului și Muscelului.

Tineri argeșeni de succes
La secțiunea nou înființată, tineri argeșeni de succes, au

fost premiați Ion Moise Bădulescu și Bogdan Scarlat ( înot -
la 15 ani a doborât recordurile naţionale la probele de 400 m,
800 m şi 1.500 m liber).

FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU
PENTRU COPII ȘI TINERET 

LUDICUS
11 - 13 Septembrie 2014

Consiliul Local, Primăria și Centrul Cultural Mioveni orga-
nizează în perioada 11 – 13 septembrie 2013 ediția a XII-a a Fes-
tivalului Național de Teatru pentru Copii și Tineret LUDICUS,
la Centrul Cultural Educativ Mioveni. Festivalul-concurs se
desfăşoară în regim de concurs şi se adresează tuturor copi-
ilor cu vârste cuprinse între 10 - 14 ani și 15 - 18 ani.

PROGRAM:
Joi, 11 septembrie 2014, 
ora 15.30:
Desfășurarea secțiunilor:
Secţiunea I. MONOLOG - COPII
(10 - 14 ani);   
Secţiunea II. MONOLOG - TINERI
(15 - 18 ani).

Vineri, 12 septembrie 2014, 
ora 10.00:
Desfășurarea secțiunilor:
Secţiunea III. TRUPE - COPII 
(10 - 14 ani);   
Secţiunea IV. TRUPE - TINERI 
(15 - 18 ani);
Sâmbătă, 13 septembrie 2014,
ora 11.00:
Premierea câștigatorilor.
Câștigătorul Premiului cel Mare al

Festivalului Ludicus va juca piesa
câștigătoare. 
Juriul va fi format din Mitică
Popescu - preşedinte, Constanţa
Economu - secretar de redacţie
TVR, Petre Moraru - actor la Teatrul
Mic, din Bucureşti, Elisabeta Panait
- director la Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia Mioveni, un
reprezentant mass-media.

Ansamblul „Plai
de Dor” al Centrului
Cultural Mioveni a
participat la Concur-
sul județean al
ansamblurilor fol-
clorice și al formațiilor
de dansuri populare
Gheorghe Popescu-
Județ,  ajuns la ediția
a XIV-a.

Evenimentul an
fost organizat de
către Consiliul
Județean Argeș prin
Centrul Județean
pentru Conservarea
și Promovarea Cul-
turii Tradiționale
Argeș și s-a desfășu-
rat pe trei secțiuni:
ansambluri și formații
de copii (până la 15
ani), ansamburi și for-
mații de tineret (până
la 25 de ani) și
ansambluri și formații
de maturi. 

Juriul, format din

specialiști în domeniul
coregrafic muzical și
din reprezentanți ai
organizatorilor au
decis ca anul acesta
să ofere premiul cel
mare al concursului –
”Marele Premiu Gh.
Popescu Județ” în
valoare de 3.000 lei,
Ansamblului Plai de
Dor din orașul
Mioveni. 

La ediția trecută a
festivalului-concurs,
ansamblul Plai de
Dor, a fost desemnat
“Cel mai bun ansam-
blu de tineri din județ”.

Plai de Dor este
un ansamblu tânăr
care cuprinde 40 de
membri cu vârste
între 16 şi 24 de ani,
dar a participat la
foarte multe concur-
suri şi festivaluri, atât
pe plan local, şi
naţional (Festivalul-

concurs Gheorghe
Popescu Județ, Brâul
de la Boteni, Cocoşul
de Hurez, Zilele co-
munei Vultureşti,
Zilele comunei Arefu,
Festivalul de Folclor
Garofiţa Pietrei Craiu-
lui - Braşov, Sarbăto-
rile Argeşului şi
Muscelului), cât şi pe
plan internaţional
(Festivalul Folcloric
din Petrich Bulgaria
din anul 2008 şi 2009,
Festivalul Folcloric de
la Mamak Ankara din
Turcia în anul 2010 şi
2011, Festivalul Fol-
cloric din Landerneau
Franţa în anul 2012,
Festivalul Inter-
național de Folclor din
Riga – Letonia în
2013, Festivalul de
Muzică și Dans
Bosfor, Turcia 2014). 

Ansamblul “Plai de Dor”,
câștigătorul concursului
„Gheorghe Popescu –Județ" 

Sărbătoarea Recoltei
pe Valea Argeșelului

Consiliul Local, Primăria şi
Centrul Cultural în parteneriat
cu  Consiliul Judeţean Argeş şi
Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia Mioveni organizează în
perioada 26 – 29 septembrie
2014, “Sărbătoarea Recoltei pe
Valea Argeşelului” manifestare
ce cuprinde: Târgul Meşterilor
Populari şi Sărbătoarea

Recoltei. 
La manifestare sunt invitați

să participe producători agricoli
şi meşteri populari din judeţ
pentru a comercializa: fructe,
legume, lactate, produse din
carne, băuturi tradiţionale pre-
cum şi obiecte din creaţia pro-
prie. Vom reveni cu amanunte!

S-a deschis Bazinul de Înot!
După ce timp de aproximativ o lună bazinul de înot al

oraşului Mioveni a fost închis, din 1 septembrie a venit
anunțul pe care mulți cetăţeni îl așteptau: revizia a fost fă-
cută și, de la începutul lunii, bazinul este deschis publicului.

La bazinul de înot lucrează instructori cu experienţă,
care îi pot învăţa pe copii, dar şi pe adulţi, să practice acest
sport benefic pentru sănătate. Înscrierile se pot face la
sediul bazinului didactic (Mioveni-Bulevardul Dacia), sau la
telefon 0348.807.080.

Baza de Agrement din zona
Bemo s-a închis

Începând cu data de 8 septembrie 2014, Baza de Agre-
ment Bemo s-a închis, urmând ca de la anul să se re-
deschidă, cu mai multe îmbunătăţiri, conform directorului,
S.Ed.C. Mioveni, Nicolae Tudose. Acum, la final de sezon,
conducerea societăţii susţine că, în urma sugestiilor prim-
ite de la cei care au frecventat ştrandul, s-a decis modern-
izarea sa pentru anul viitor.


