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

Primăria Mioveni 
îşi va extinde sediul
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Programul activităţilor 
cultural - artistice

octombrie - noiembrie
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3 sportivi de la  CS Dacia Mioveni 2012 
au reprezentat  Mioveniul la Campionatul

European de Karate din Albania

Citiţi în suplimentul ziarului nostru: Oraşul Mioveni, pregătit pentru alegerile prezidenţiale

Alegeri pentru Președintele României
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ MIOVENI

PRIMĂRIA MIOVENI A STABILIT 
LOCURILE DE AFIŞAJ ELECTORAL

POZIŢIA PE BULETINUL DE VOT A CELOR 14 CANDIDAŢI LA
ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN 2 NOIEMBRIE 2014

Campionatul Naţional 
Şcolar de Şah 

“Elisabeta Polihroniade”

Evenimentul caritabil
"Olimpiada Deţinuţilor"

Ștefania Vorovenci,
câştigătoarea trofeului

„Premiile Music Factory”

Atenţie şoferi! 
Respectaţi regulile
de circulaţie la
trecerile de nivel cu
calea ferată!

Amendă pentru
şoferii care nu
transportă copiii în
scaune speciale sau
cu centură

Continuă seria cursurilor 
gratuite ale Centrului Cultural Mioveni
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Karatiştii din Mioveni, rezultate
remarcabile la "Cupa Băniei"

Z i a r u l  d e  M I O V E N IZ i a r u l  d e  M I O V E N I

Sportivii celor două cluburi
sportive,  felicitaţi de
primarul Ion Georgescu

10 medalii
de aur, 1 de
argint şi 5
de bronz
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În 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 de-
pozitare gunoi menajer, propri-
etarul locuinţei are obligaţia
depunerii declaraţiei pentru
stabilirea taxei de salubrizare.
În declaraţie se vor menţiona
toate persoanele care locuiesc
la acea adresa (membrii fami-
liei, rude, chiriaşi, etc.)

Aducem în atenţie publică
faptul că personalul Consiliu-
lui Local cu atributii de control
efectuează permanent veri-
ficări  privind numărul locatar-
ilor existenţi la  adresa
respectivă şi oferă sprijin
biroului Impozite şi taxe prin
furnizarea de informaţii utile în
vederea actualizării bazei de
date.

Declararea eronată a
numărului persoanelor care
domiciliază, constituie contra-
venţie şi se sancţionează cu

amendă între 279 şi 696 lei
conform prevederilor Codului
fiscal.

Pentru a beneficia în contin-
uare de servicii de calitate în
ceea ce priveşte colectarea
deşeurilor şi pentru a preîn-
tampina fenomenul de aban-
donare 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 con-
form 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 depo-
zitare 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 neutralizarea acestora la rampa ecologică.

Reprezentanţii administraţiei
de la Mioveni au declarat că lu-
crările de extindere la corpul B al
sediului Primăriei vor începe în
curând.

Terenul  pe care va fi ridicat
noul corp este situat lângă actualul
sediul al instituţiei pe o suprafaţă
de 2509 mp. Noua clădire admi-
nistrativă va avea o suprafaţă totală
construită de 204,50 mp şi desfăşu-
rată 659,46 mp (D parţial +
P+M+1E+Supantă etaj). Vor fi
amenajate birouri pe fiecare etaj, în
parte. Astfel, la demisol, va
funcţiona arhiva, la parter, va fi
mutat biroul Impozite şi Taxe, iar
ca noutate tot aici va funcţiona  şi
Casa Căsătoriilor. La etajul I,vor

mai exista spaţii destinate acti-
vităţilor desfăşurate în interesul
cetăţenilor.

Acoperirea clădirii se va
face cu terasă circulabilă

Investiţia va fi finanţată de la
bugetul Primăriei, iar durata exe-
cuţiei va fi de 15 luni de la data
semnării contractului de achiziţie.
„Era nevoie de o asemenea con-
strucţie, mai ales că actualul sediu
s-a dovedit deseori  a fi neîncăpă-
tor. În noua clădire administrativă
vor fi amenajate birouri pe fiecare
etaj, în parte.

La un oraş tânăr este necesară
o Casă a Căsătoriilor pentru tinerii

noștri, acum  căsătoriile fiind  ofi-
ciate în Sala de Consiliu a
Primăriei.

Îmi doresc să asigur personalu-
lui angajat condiţii optime la locul
de muncă, dar şi locuitorilor ser-
vicii de calitate rapide şi accesibile.
Timpul este preţios pentru
fiecare,iar cetăţeanul nu trebuie să
aştepte la ghişeu mai mult de 1-2
minute pentru rezolvarea pro-
blemelor. Prin descentralizare,
spaţiile de lucru au rămas aceleaşi,
dar volumul activităţilor a cres-
cut,ca şi numărul de angajaţi, în
unele activităţi. ”Corpul B” va
avea o arhitectură modernă, care se
va încadra perfect în cea a zonei”,
a declarat primarul Ion Georgescu.  

Primăria Mioveni 
îşi va extinde sediul

La Mioveni, a început
campania plantărilor
de toamnă

Odată cu instalarea toamnei,
a început şi pregătirea oraşului
Mioveni pentru perioada care
urmează, dar şi pentru anul vi-
itor.

Încă de săptămâna trecută,
pe Bulevardul Dacia, zonele
centrale, dar şi în cartiere, an-
gajaţii S.C S.Ed.C Mioveni
SRL au intervenit la tăierea
trandafirilor, pregatirea ron-
durilor, plantare de gard viu,

gazon, şi săparea de gropi unde
şi-au găsit deja sau urmează să
îşi găsească casă puieţi din di-
verse specii de arbori.

Totodată, se desfăşoară şi
lucrări de redecorare şi recon-
figurare a spaţiilor verzi din
oraş care necesită acest lucru.

Plantările de toamnă, pe
lângă plantările din primăvară
şi început de vară, au ca scop
revitalizarea oraşului nostru.

În urmă cu aproximativ
patru luni, au fost montate
semnale acustice, lumi-
noase şi toate elementele
tehnice la trecerea de
nivel peste calea ferată de
pe drumul care face legă-
tura între oraşul Mioveni
(bulevardul “I.C Bră-
tianu”) şi drumul spre DN
73 (către Câmpulung
Muscel).

Administraţia locală
doreşte să prevină acci-
dentele de circulaţie sol-
date cu victime omeneşti
şi pagube materiale, ce au
loc la trecerea la nivel cu
calea ferată, din cauza
nerespectării regulilor ru-
tiere instituite în această

zonă, de către participanţii
la trafic.

De asemenea, poliţiştii
atrag atenţia tuturor con-
ducătorilor auto asupra re-
spectării regulilor de
circulaţie la trecerile de
nivel cu calea ferată.

"Semnalele luminoase
şi acustice, barierele sunt
foarte importante, rolul lor
este de a proteja viaţa con-
ducătorilor auto şi de a
evita producerea unor
grave accidente rutiere.

Stimaţi conducători
auto, respectaţi-vă viaţa şi
pe a celorlalţi ocupanţi ai
autovehiculului pe care îl
conduceţi! Respectaţi
semnalele luminoase şi

acustice, barierele insta-
late la trecerile de nivel cu
calea ferată şi asiguraţi-vă
înainte de a face vreo
manevră de traversare a
unei treceri la nivel cu
calea ferată!

Cele câteva minute de

aşteptare la barieră şi o
asigurare temeinică la tra-
versarea unei treceri la
nivel cu calea ferată pot
face diferenţa dintre un
drum liniştit şi o
tragedie"!

Sursă: politiaromana.ro

Atenţie şoferi! 
Respectaţi regulile de circulaţie la
trecerile de nivel cu calea ferată!

Şoferii care nu transportă copiii
cu centură de siguranţă sau în dis-
pozitive de fixare în scaune speciale
omologate riscă să primească, de la
sfârşitul lunii septembrie, patru sau
cinci puncte de amendă, adică până
la 450 de lei, conform unei ordo-
nanţe publicate în Monitorul Ofi-
cial.

Ordonanţa de urgenţă nr.
195/2002 privind circulaţia pe dru-
murile publice a fost modificată şi
completată printr-o ordonanţă pub-
licată în Monitorul Oficial din 29
august.

Una dintre completările aduse
legislaţiei rutiere aduce sancţiuni
pentru şoferii care nu transportă
copiii în condiţii de siguranţă.

Astfel, va fi sancţionată cu trei
puncte de penalizare "nerespectarea
obligaţiei conducătorului de autove-
hicul de se asigura că persoanele
minore poartă centuri de siguranţă
sau sunt transportate în dispozitive
de fixare în scaune pentru copii
omologate".

Aceeaşi sancţiune o vor primi
şoferii care transportă copii în
vârstă de până la trei ani în autove-

hicule care nu sunt echipate cu sis-
teme de siguranţă, cu excepţia celor
destinate transportului public de
persoane, precum şi a taxiurilor,
dacă în acestea din urmă ocupă
orice alt loc decât cel de pe scaunul
din faţă.

Sursă: Mediafax

Amendă pentru şoferii care nu transportă
copiii în scaune speciale sau cu centură



Campionatul Naţional Şcolar
de Şah “Elisabeta Polihroniade”
pentru echipe mixte şi-a desem-
nat câştigătorii primei ediţii.

Marea Maestră Elisabeta
Polihroniade a fost prezentă la
Mioveni, în mijlocul şahiştilor
din momentul efectuării primei
mutări până la înmânarea ul-
timelor trofee în cadrul festiv-

ităţii de premiere.
Clasamentul final al com-

petiţiei a fost următorul:
Clasele 1 - 4: 1. Echipa

Oprea Iorgulescu 1(Câmpu-
lung); 2. Echipa Marin Preda
(Piteşti); 3. Echipa Mircea Eli-
ade(Mircea Eliade);

Clasele 5 - 8: 1. Liviu Rebre-
anu 1 (Mioveni) și Tudor

Vladimirescu (Piteşti);
2. Nicolae
Cristescu(Topoloveni);
3. Liviu Rebreanu 2
(Mioveni);

Licee: 1. Ion C.
Brătianu (Piteşti); 2.
Dinicu Golescu (Câm-
pulung); 3. Armand
Calinescu(Piteşti).

Concursul a fost organizat în
parteneriat cu Ministerul Edu-
caţiei Naţionale, Ministerul
Tineretului şi Sportului, Fede-
raţia Română de Şah, Clubul de

Şah „Elisabeta Polihroniade“,
Consiliul Judeţean Argeş, In-
spectoratul Şcolar Judeţean
Argeş, Primăria oraşului
Mioveni şi C.S. Dacia Mioveni
2012.

Ziarul de MIOVENI EVENIMENT - CULTURAL PAG. 3

Ziua Internațională a
Persoanelor Vârstnice,
marcată la Mioveni

Orașul Mioveni - Centrul Cultural,
în parteneriat cu Clubul Sportiv Dacia
Mioveni 2012, Asociația Pensionarilor
„Viață Lungă”, Asociația Persoanelor
cu Handicap „Speranța Vieții” și Casa
de Cultură a Sindicatelor Dacia
Mioveni au pregătit o serie de mani-
festări pentru a marca ziua internațio-
nală a persoanelor vârstnice. Ziua de 1
octombrie este înscrisă în calendarul
lumii ca Zi Internațională a Persoanelor
Vârstnice. „Cine n-are bătrâni, să-și
cumpere” spune un cunoscut proverb
românesc.

Evenimentul a debutat pe 1 oc-
tombrie cu o expoziție de furci de tors
tradiționale a meșterului popular Ion
Rodoș. Expoziția conține 26 de piese și
a fost pentru prima dată expusă publicu-
lui.

După vernisarea expoziției s-a dat
startul competițiilor de șah și table la
Centrul Cultural Mioveni, corp B.

Duminică, 5 octombrie, la Centrul
Cultural Mioveni (corpul nou) a avut
loc premierea cuplurilor care împlinesc
anul acesta 50 de ani de căsătorie neîn-
treruptă. Un număr de 13 cupluri își săr-
bătoresc anul acesta nunta de aur: Ion și
Maria Gherghescu, Dumitru și Elena
Ana, Aurel și Eufrusina Rada, Vasile și
Maria Purdel, Constantin și Elena Zi-
daru, Ion și Constanța Anton, Lucian și
Niculina Ghinea, Ion și Maria Nico-
lescu, Gheorghe și Eudochia Alexan-
dru, Gheorghe și Elena Gubavu, Ion și
Domnica Alexandru, Nicolae și
Gabriela Nicolaescu, Dumitru și Elena
Nicolescu.  În cadrul unei ceremonii,
aceștia au primit din partea  vicepri-
marului Aurel Costache o diplomă de
fidelitate precum și suma de 500 de lei,
așa cum prevede Hotărârea Consiliului
Local Mioveni nr.101/28.08.2014.

Evenimentul caritabil
"Olimpiada Deţinuţilor"

Ștefania Vorovenci, câştigătoarea
trofeului „Premiile Music Factory”
Ștefania Vorovenci, adoles-

centa din Mioveni care s-a făcut
remarcată prin calităţile sale vo-
cale deosebite, a câştigat un nou
trofeu muzical, la un festival
naţional organizat la Buzău -
„Premiile Music Factory”.

Tot anul acesta, Ştefania a
reprezentat cu succes oraşul
Mioveni la Festivalul Concurs de
Muzică Pop „Bran Music Fest,
întorcându-se acasă cu premiul I

la interpretare într-o limbă inter-
naţională şi cu trofeul la inter-
pretare în limba română - obținut
cu piesa Paulei Seling, „Prin
ochii tăi pot visa”. 

Ștefania Vorovenci este elevă
la Liceul Teoretic „Iulia Zam-
firescu” din Mioveni şi are 17
ani.  Ea este pregătită de profe-
soara de muzică Monaliza
Zegheru de la Centrul Cultural
Mioveni.

Deţinuţi din penitenciarele Co-
libaşi, Găeşti, Târgu Jiu, Craiova,
Codlea şi Bucureşti - Jilava au parti-
cipat vineri, 26 septembrie, începând
cu ora 09.00, la Liceul Tehnologic
Construcţii de Maşini Mioveni la un
eveniment caritabil, care a avut drept
scop strângerea de fonduri pentru
Dumitru Mihai, un tânăr de 27 ani
din oraşul Mioveni, ce suferă de
atrofie musculară pseudomiopatică,
neuropatie spinală progresivă.

Numit generic "Olimpiada Deţin-
uţilor", şi aflat la prima ediţie, eveni-
mentul  a fost  organizat de Centrul
Cultural Mioveni în parteneriat cu
Penitenciarul Colibaşi, Clubul
Sportiv "Dacia" 2012, C.S. Mioveni,
C.S Darts Mioveni şi Liceul Tehno-
logic Construcţii de Maşini -

Mioveni.
La eveniment au participat Florin

Tecău – preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, Mihai Oprescu –
prefectul de Argeş, Ion Georgescu –
edilul oraşului Mioveni, Emanuel
Daniel Conea - directorul Penitencia-
rului Colibaşi, Argentina Culcuş – di-
rector Centrul Cultural Mioveni,
Gheorghe Dinuţă - director Liceul
Tehnologic Construcţii de Maşini
Mioveni, subcomisar Ioana Morar -
director al Direcţiei Reintegrare So-
cială din cadrul ANP, consilieri locali
şi judeţeni, dar şi alte oficialităţi.

Pe toată perioada evenimentului, o
urnă a fost amplasată în Sala de Sport
a liceului, acolo unde, cei care au
dorit, au  donat pentru Mihai Du-
mitru.

� Canto muzică
populară, prof. Bogdan
Oncioiu

� Canto muzică
ușoară, prof. Monaliza
Zegheru;

� Chitară, prof.
Hamar Levente;

� Dans  popular –
modern, prof. coregraf
Ion Horobeanu, Alin Mi-
hail;

� Dans de societate,

prof. Carmen Florea;
� Fotografie, prof.

Alin Vîrșescu;
� Franceză/ En-

gleză, prof. Titi Anca;
� Mandolină, prof.

Florica Arsenescu;
� Modelaj în lut,

meșter popular Ion
Firea;

� Pictură și abilități
practice, prof. Carmina
Elena Iordachi;

� Sculptură în
lemn, meșter popular
Ion Rodoș;

� Teatru, prof. Vlad
Ionuț, prof. Marilena
Botiș;

� Dans popular,
prof. coregraf Cătălin
Oancea;

� Fanfară, prof. Ili-
uță Marin.

� Pian, prof.
Grancea Marian

Continuă seria cursurilor 
gratuite ale Centrului Cultural Mioveni

Și în anul școlar 2014 – 2015, Centrul
Cultural Educativ Mioveni îi așteaptă pe
copiii orașului să-și cultive talentele mai
mult sau mai puțin descoperite. Profesorii
îndrumători sunt de excepție, locația e nouă,
iar rezultatele obținute în concursuri - pe
măsură. Pentru doritori, relații se pot da la
numărul de telefon 0348 445 856, sau direct
la sediul instituției din strada învățător Al.
Popescu, nr. 5, (lângă Catedrala Sf. Apostoli
Petru și Pavel).

Programul Centrului este de luni până
joi, în intervalul orar 8.00 - 16.00, iar
vinerea,  8.00 - 14.00. Iată și lista cursurilor
oferite, cu profesorii îndrumători:

Programul activităţilor
cultural - artistice

octombrie - noiembrie
Ziua Armatei Române,
24 Octombrie 2014
Primăria orașului
Mioveni și  Centrul Cul-
tural vor organiza vineri,
24 octombrie, ora 13.00
în sala de spectacole a
Centrului Cultural Ed-
ucativ un simpozion ded-
icat Zilei Armatei.
Evenimentul va avea
drept invitați reprezen-
tanți de la: Şcoala de
Aplicaţie pentru Unităţi
de Luptă a Forţelor Tere-
stre “Mihai Viteazul”,
Garnizoana Piteşti, Jan-
darmeria Argeş, Şcoala
de Maiştri Militari şi
Subofiţeri “Basarab I”,
ISU Argeş, Poliţia Argeş,
Universitatea din Piteşti
– Catedra de istorie,
Arhivele Militare
Române, Societatea de
Ştiinţe Istorice şi Fun-
daţia “Valeriu Florin Do-

brescu”. 

Focul lui Sumedru, 
25 Octombrie 2014
La toate școlile din oraș
sunt organizate, conform
tradiţiei, focuri și vor fi  îm-
pârțiți covrigi.

Concursul național al
grupurilor vocal-
folclorice bărbătești
”DOREL MANEA”, 7 -
8 Noiembrie 2014, la
Centrul Cultural Educativ
Mioveni.

Campionatul Naţional Şcolar de
Şah “Elisabeta Polihroniade”
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23 medalii pentru judoka de la C.S. MIOVENI !
Oraşul Mioveni a

găzduit, zilele tre-
cute, prima ediţie

a “CUPEI ORAŞULUI
MIOVENI LA JUDO”. La
concursul desfăşurat în
Sala de Sport a Şcolii Liviu
Rebreanu şi care a reunit
la start judoka de la 6
cluburi din ţară (CSS
Câmpulung, Kaişin Piteşti,
LPS Piteşti, CSM Drobeta
Tr. Severin, CS Strehaia,
CS Mioveni) a obţinut 23
de medalii - 6 de aur, 9 de
argint şi 8 de bronz.
La final, CS Mioveni s-a
clasat, cu cele 23 de
medalii obţinute, pe locul
al II-lea în clasamentul pe
echipe.

Cu 10 medalii de aur, 1 de
argint, 5 de bronz şi locul II pe
echipe s-a întors acasă lotul C.S.
Dacia Mioveni 2012, antrenat de
Sebastian Ene, care sâmbătă, 27
septembrie a participat la ediția a
VIII-a a „Cupei Băniei", ce s-a
desfăşurat la Craiova.

Rezultatele obţinute de

sportivii din Mioveni fac cinste
judeţului Argeş, cu atât mai mult
cu cât la competiţie au participat
180 de sportivi de la 13 cluburi
din  ţară.

În condiţii de mare competi-
tivitate, evoluţiile celor 12 sportivi
au fost spectaculoase, toți demon-
strând superioritatea Şcolii de

Karate de la Mioveni.
Cei 12 sportivi argeșeni sunt:

Elisei Antonio (2 medalii de aur),
Stanciu Ștefan (2 medalii de aur),
Dumitra David (2 medalii de
aur), Nițu Ariana (1 medalie de
aur, 1 medalie de bronz),
Georgescu Cătălin (1 medalie de
aur), Floricica Rariș (1 medalie

de aur), Catrinescu Laurențiu (1
medalie de aur), Stana Mirabela
(1medalie de argint), Vlad
Leonard (1 medalie de bronz),
Ionescu Radu (1 medalie de
bronz), Puiu Valentin (1 medalie
de bronz), Stanciu Alexandra (1
medalie de bronz).

Echipa ambiţioasă de la

Mioveni a fost însoţită la Craiova
de antrenorul, Sebastian Ene, di-
rectorul sportiv, Constantin
Ciobanu, dar şi de către părinți.
Felicitări copiilor, părinţilor,
antrenorilor şi susţinătorilor
clubului pentru performantele
obţinute la acestă competiţie.

Karatiştii din Mioveni, rezultate  remarcabile la "Cupa Băniei"
10 medalii de aur, 1 de argint şi 5 de bronz !

Primarul Ion Georgescu
a ținut să transmită felicitări
sportivilor din Mioveni
medaliați: 

“Îi felicit pe sportivi și pe
antrenori. Conducerea ad-
ministrației locale este mân-
dră de rezultatele obținute,
care fac cinste orașului
Mioveni, dar și României”.

Sportivii
celor două
cluburi
sportive, 
felicitaţi
de primar

3 sportivi de la CS Dacia Mioveni 2012 au reprezentat
Mioveniul la Campionatul European de Karate din Albania

Andrei Cătălin
- argint -

Făcăeru Alina
- bronz -

Floricica Rariș
- aur -

Stanciu Ștefan
- 2 aur -

Dumitra David
- 2 aur -

Georgescu Cătălin
- aur -

Stana Mirabela
- argint -

Puiu Valentin
- bronz -

Sebastian Ene
- antrenor -

Elisei Antonio
- 2 aur -

Vlad Leonard
- bronz -

Nițu Ariana
- aur, bronz -

Catrinescu Laurențiu
- aur -

Ionescu Radu
- bronz -

Stanciu Alexandra
- bronz -

Roibu Iulia
- instructor -

Verginel Popescu
- instructor -

Puşcatu Paul
- 2 aur -

Sandu Victor
- aur -

Tănase Ionuţ
- argint, 2 bronz -

Făcăeru Mădălina
- argint -

Gătej Eduard
- aur, argint -

Miu Robert
- argint -

Oprea Roxana
- aur -

Pîrvu Alexandra
- 2 argint -

Purcaru Elida
- 2 bronz -

Coman Alexandru
- bronz -

Brezeanu Vlad
- aur -

Ciobanu David
- argint -

Cîrstea Elena
- bronz -

Cîrstea Rafael
- argint -

Costescu Matei
- bronz -

Dumitru Remus
- argint -

� Paul Puşcatu (locul I la U 14
- categoria 30 kg, şi locul I la U
12 - categoria 27 kg); � Edaurd
Gătej (locul I la U 12, 42 kg, şi
locul II la U 12 - 38 kg); � Ionuţ
Tănase (locul II la U 12 - 27 kg,
locul III la U 12 - 30 kg, şi locul
III la U 14 - 30 kg); � Alexan-

dra Pârvu (locul II la U 12  - 32
kg, şi locul II la U 12 - 29 kg); �
Elida Purcaru (locul III la U 12
- 36 kg, şi locul III la U 12 - 32
kg); � Roxana Oprea (locul I la
U 14 - 40 kg); � Victor Sandu
(locul I la U 10 - 27 kg); � Vlad
Brezean (locul I la U 12 - 24

kg); � Rafael Cârstea (locul II
la U 14 - 30 kg); � Remus Du-
mitru (locul II la U 12 - 24 kg);
� Mădălina Făcăeru (locul II la
U 14 - 40 kg); � Robert Miu
(locul II la U 14 - 38 kg); �
David Ciobanu (locul II la U 10
- 24 kg); � Matei Costescu

(locul III la U 14 - 50 kg); �
Alina Făcăeru (locul III la U 14
- 32 kg); � Alexandru Coman
(locul III la U 10 - 27 Kg); �
Elena Cârstea (locul III la U 10
- 26 kg); � Andrei Cătălin
(locul II - argint).

Sportivii care au efectuat deplasarea la Tirana îm-
preună cu lotul naţional de karate, au confirmat la nivel
european rezultatele bune obţinute în competiţiile
naţionale. Antonio Elisei, Stanciu Stefan, Dumitra
David şi antrenorul Sebastian Ene sunt acum am-
basadorii oraşului Mioveni la nivel naţional şi euro-
pean. Felicitari sportivilor pentru munca, ambiţia,
dăruirea şi disciplina de care au dat dovadă şi felicitări
părintilor lor! Experienţa de peste 20 ani a antrenorului
Sebastian Ene, deţinător al centurii negre 4 Dan, a con-

tribuit la evoluţia reuşita a celor trei sportivi
la o competiție europeană cu peste 400
sportivi din 17 țări. 

Antonio Elisei - o medalie de aur şi una
de bronz; Stanciu Ştefan - o medalie de aur
şi una de bronz; Dumitra David - două
medalii de bronz; la proba Kumite Echipe
(Stanciu Ştefan - Dumitra David) - o medalie
de bronz. Mulţumim Primăriei Oraşului
Mioveni, domnului primar Ion Georgescu,

Consiliului Local, S.C. Servicii Edilitare
pentru Comunitate, S.C. Construcţii
Reparaţii pentru suportul acordat acestor
sportivi talentaţi şi pentru că au făcut posibil
ca aceşti copii să reprezinte oraşul şi Româ-
nia la nivel european.

Sportivii C.S. Dacia Mioveni
2012 medaliati la Campionatele

Europene de la Tirana



Z i a r u l  d e  M I O V E N I

În prezent, potrivit infor-
maţiilor oferite de conducerea
Primăriei, au fost înscrise un
număr de 77 persoane cu o re-
putaţie bună, din rândul cărora,
prin tragere la sorţi, vor fi de-
semnaţi preşedinţii şi locţiitorii
birourilor electorale ale secţiilor
de votare.

Din cele 77 de persoane în-
scrise, 5 au studii juridice supe-
rioare, 65 au studii superioare,

7 studii medii şi una este pen-
sionară. Persoanele au domici-
liul în oraşul Mioveni, dar şi în
zonele limitrofe: Piteşti,
Topoloveni, Dârmănesti şi
Davideşti.

Preşedinţii şi locţiitorii
birourilor electorale ale secţiilor
de votare vor fi desemnaţi prin
tragere la sorţi la Tribunalul
Argeş până cel târziu pe data de
23 octombrie 2014.

24 secții de votare în
orașul Mioveni

La nivelul oraşului Mioveni
vor fi 24 de preşedinţi, 24 de
locţiitori.

De asemenea, datele statistice
ale Autorității Electorale Per-
manente arată că, la nivelul
oraşului Mioveni, există un
număr total de 29.240 de per-
soane care au drept de vot şi

care ar putea să se prezinte la
vot, în data de 2 noiembrie.

În ceea ce priveşte secţiile de
votare, în oraş vor fi amenajate
în următoarea perioadă.

Referitor la listele electorale,
autorităţile au anunțat că aces-
tea sunt în permanență actua-
lizate, numele persoanelor
decedate sau ale celor care și-au
pierdut dreptul de vot în urma
unei condamnări sau din cauza

unei interdicții, fiind radiate.
Totuși, pentru a verifica dacă
sunt sau nu înscrişi, cetăţenii au
dreptul, conform legii, să con-
sulte listele electorale perma-
mente la sediul Primăriei
oraşului Mioveni, camera 18.

De asemenea, cei interesaţi
pot consulta site-ul instituţiei
www.primariamioveni .ro ,
secţinea” ALEGERI PREZI-
DENŢIALE 2014”. 

Oraşul Mioveni, pregătit pentru alegerile prezidenţiale

Z i a r u l  d e  M I O V E N I
supliment

‘’Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților locale’’
Nr. 250 / Octombrie 2014,

Alegeri pentru Președintele României
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ MIOVENI

SECȚIA NR. 144
Grădiniţa din A-uri ”Florile Soarelui” 
Intrare 1, loc. Strada Logofăt Stanciu 
MIHOVEANU 

Strada Dealul Viilor: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. - bl.
H3, bl. H4, bl. H5;
Strada Dealul Viilor (D): nr. - bl. H3;
Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: nr. - bl. A1, bl. A2, bl. A8, bl. A9,
bl. H6, bl. A10, bl. A12, sc. A, sc. C; nr. 0A bl. A1;
Strada Petre Zugravu: nr. - bl. H6, bl. H7, bl. H8;
Strada Sld. Constantin Moga: toate numerele mai mari sau egale cu nr.
1; nr. - bl. A11, bl. A12, bl. A8bis, bl. A8 BIS, sc. C;

SECȚIA NR. 145
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” - Intrare C,
loc. MIOVENI, Strada Petre Zugravu MIOVENI

Bulevardul Dacia: nr. - bl. L1, bl. L2, bl. L4, bl. L5, bl. L8, bl. L9, bl.
M3;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. L4, sc. A, sc. D, bl. L8, sc. C, bl. M3, sc.
A;
Strada Dealul Viilor: nr. - bl. H1, bl. H2, bl. L2;
Strada Dealul Viilor (D): nr. - bl. H2, bl. L2;
Strada Hanu Roşu: nr. - bl. H1;
Strada Livezilor: nr. - bl. L5, bl. L6;
Strada Mioriţei: nr. - bl. L6, bl. L8, bl. L9;
Strada Petre Zugravu: nr. - bl. H9, bl. L1, bl. L3, bl. L5, bl. H10;

SECȚIA NR. 146
SEDIUL FOSTEI GRĂDINIȚE DIN BLOCUL M6,
loc. MIOVENI, Strada Cărăneşti MIOVENI

Strada Cărăneşti: nr. - bl. M6;
Strada Cătăneşti: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr.- bl. M6,

bl. M19, bl. M20, bl. M21;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. M1, bl. M5, sc. D, bl. M7, bl. M20, sc. C, bl.
M2a, bl. M2b, bl. M2c, bl. M8A; nr. 214;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. M1, sc. A, bl. M3, sc. B, bl. M5, sc. D,
bl. M20, sc. C, bl. M2A, sc. B, bl. M2B, sc. A, bl. M2C, sc. A;
Strada Muntenia: nr. - bl. M5, bl. M6, bl. M7, bl. M8, bl. M21, bl. M7a,
bl. M8a; nr. 3;

SECȚIA NR.147
Gradinița ”Florile Soarelui”- intrare 2,  
Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu,
Nr. 11 MIOVENI

Strada Liviu Rebreanu: nr. - bl. A3II;

Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: nr. - bl. A4, bl. A13, bl. A15, bl.
A30;
Strada Mioriţei: nr. - bl. A5, bl. A6, bl. A7, bl. A15;
Strada Petre Zugravu: toate numerele mai mari sau egale cu nr.1; nr. -
bl. A3II;
Strada Poştei: nr. - bl. A32, bl. A33, bl. A34;
Strada Sld. Constantin Moga: nr. - bl. A14, bl. A16; nr. 0A bl. A14;

Pregătirile pentru alegerile prezidenţiale din 2 noiembrie 2014 au intrat în linie dreaptă în oraşul Mioveni
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SECȚIA NR. 149
Școala Generală „Liviu Rebreanu”
(Cămin Școală) - Corp B, loc. MIOVENI, 
Strada Eroilor, Nr. 3 MIOVENI

Strada Bugeac: toate numerele din intervalul nr. 1 -26; nr. 26C; nr. 34A;
Strada Costescu Alexandru: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1;
Strada Dogarilor: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. - bl.

A20, bl. H14, bl. A20a;
Strada Liviu Rebreanu: nr. - bl. C1, bl. C2; nr. 2 bl. C1, bl. C2; nr. 1-2
bl. C1, bl. C2;
Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: nr. - bl. A17, bl. A19, bl. A24, bl.
H14, bl. H15, bl. A23A, sc. A, bl. A23b, bl. A23c; nr. 0A bl. A17;
Strada Mioriţei: nr. - bl. A17, bl. A18, bl. A19, bl. H14; nr. 0A bl. A18;
Strada Petre Zugravu: nr. - bl. C3, bl. A25, bl. C3I;
Strada Poştei: nr. - bl. A23, bl. A24, bl. A23a, bl. A23B;

SECȚIA NR. 150
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” 
- Intrare B, loc. MIOVENI, 
Strada Petre Zugravu MIOVENI

Strada Bugeac: toate numerele din intervalul nr. 27 -34;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. D1, bl. L7, bl. L10;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. D1, sc. 4, sc. 5, sc. 6, sc. 7, bl. L7, sc. A,
sc. B, sc. C, sc. D, bl. L10, sc. B, sc. C;
Strada Livezilor: nr. - bl. B3, bl. B4, bl. B5, bl. B6, bl. C4, bl. A26, bl.
C3II;
Strada Petre Zugravu: nr. - bl. C3II;
Strada Poştei: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. - bl. D1,
bl. L10, bl. C3II;

SECȚIA NR. 151
SCOALA GENERALĂ „LIVIU REBREANU” - 
INTRARE ELEVI, loc. MIOVENI, Strada Eroilor , Nr. 3
MIOVENI

Strada 1 Mai: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. - bl. H20,
bl. H21, bl. I2C, bl. I2d, bl. N1b, bl. N1c, bl. H20a;
Strada Carol Davila: nr. - bl. I3, bl. I4, bl. I5, bl. N1a;
Strada Eroilor: nr. - bl. I2, bl. I3, bl. I5, bl. I2C, bl. I2D;
Strada Hanu Roşu: nr. - bl. N1A;
Strada Ion Pillat: nr. - bl. H20, bl. H21;
Strada Petre Zugravu: nr. - bl. I2c;

SECȚIA NR. 152
SCOALA GENERALĂ 
„LIVIU REBREANU” 
- INTRARE PROFESORI, loc. MIOVENI, Strada
Eroilor, Nr. 3 MIOVENI
Strada 1 Decembrie: nr. - bl. 38;
Strada 1 Mai: nr. - bl. A22;

Bulevardul Dacia: nr. - bl. G3, sc. 7, sc. 8, sc. A, sc. E, bl. G3A;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. G3, sc. 8, sc. A, sc. E;
Strada Dogarilor: nr. - bl. A22, bl. H16;
Strada Eroilor: nr. - bl. G3;
Strada Liviu Rebreanu: nr. - bl. A3, bl. G2, bl. G3, bl. A3I, bl. G3a; nr.
24; nr. 25; nr. 94;
Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: nr. - bl. A21, bl. H16, bl. H17;
Strada Petre Zugravu: nr. - bl. 38, bl. I2e;

SECȚIA NR. 153
Grădiniţa ”Tic- Pitic”(Cresa Camin), loc. MIOVENI,
Strada Căminului MIOVENI

Strada 7 Septembrie 1485: nr. - bl. P1;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. F2, bl. P1, bl. F12, sc. A;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. F2, sc. B, bl. P1, sc. A;
Strada Eroilor: nr. - bl. F2, bl. F5, bl. F5a;

Strada Hanu Roşu: nr. - bl. P1;
Strada Muntenia: nr. - bl. F2;
Strada Pieţei: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. 0 F bl. F12,
sc. A; nr. - bl. F5, bl. F7, bl. F8, bl. F10, bl. F11, bl. F12, bl. F5c, bl.
F6b, bl. F8a, bl. F9II;
Strada Preot Nicolae Căpăţâna: toate numerele mai mari sau egale cu nr.
1;
Strada Stadionului: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. - bl.
F6, bl. F8, bl. F5A;

SECȚIA NR. 154
GRĂDINIȚA DIN BLOCUL F9, 
loc. MIOVENI

Strada Căminului: nr. - bl. F1, bl. F3;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. F1, bl. F9, bl. G1, bl. V1, bl. F5B;

Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. F9, sc. B, sc. C, bl. G1, sc. 3, sc. D, sc. E,
bl. V1, sc. A, sc. C, sc. D, sc. E;
Strada Hanu Roşu: nr. - bl. V1;
Strada Liviu Rebreanu: nr. - bl. G1;
Strada Muntenia: nr. - bl. E6;
Strada Pieţei: nr. - bl. E6, bl. F1, bl. F3, bl. F4;
Strada Stadionului: nr. - bl. F3;

SECȚIA NR. 155
SC „CONSTRUCȚII - REPARAȚII MIOVENI„  SRL, 
loc. MIOVENI

Strada Bisericii: integral;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. P3A, bl. P3B, bl. V2a, bl. V2C;
Strada Hanu Roşu: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. - bl.

N1, bl. N2, bl. V2A; nr. 0N bl. N2;
Aleea Învăţător Alex. Popescu: nr. - bl. P2a, bl. P2b, bl. P2c, bl. P3a;
Strada Învăţător Erou Gheorghe Năstase (Strada Erou Învăţător C-tin
Năstase): integral;
Strada Ion C. Brătianu: nr. - bl. P3b, bl. P3c, bl. P3d;
Strada Ion Pillat: nr. - bl. N1, bl. N2, bl. N3, bl. N4, bl. N6, bl. V2c;
Strada Tudor Muşatescu: nr. - bl. V2C;

SECȚIA NR. 148
DISPENSAR UMAN, loc. MIOVENI, 
Strada Cărăneşti MIOVENI

Strada Cărăneşti: nr. - bl. E1, bl. E3, bl. E4, bl. E5, bl. M4;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. E1, bl. M4;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. E1, sc. 3, sc. 4, sc. 8, sc. D, bl. M4, sc. D,
sc. E;
Strada Muntenia: toate numerele din intervalul nr. 1 -2; toate numerele
mai mari sau egale cu nr. 4; nr. - bl. E2, bl. E3, bl. M9, bl. E10; 
Strada Pieţei: nr. - bl. E1, bl. E2, bl. E10;

Cetăţenii au dreptul, conform legii, să consulte listele electorale permamente la sediul Primăriei oraşului Mioveni, camera 18.
De asemenea, cei interesaţi pot consulta site-ul instituţiei:

www.primariamioveni.ro,  secţinea” ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014”. 



SECȚIA NR. 157
GRADINIȚA DIN BLOCUL T6, loc. MIOVENI, Strada
Fraţii Goleşti
MIOVENI: Strada 1 Decembrie: toate numerele mai mari sau egale cu
nr. 1;
nr. - bl. T9, bl. H36, bl. H37, bl. H38, bl. H39, bl. H40, bl. T10, bl. T11,
bl. T12, bl. T13, bl. H36a; nr. 0 T bl. T12, sc. C;

Strada 7 Septembrie 1485: nr. - bl. T6;
Strada Colonel D. Giurescu: nr. - bl. S3;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. S1, bl. S2, bl. S3, bl. S2g;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. S1, sc. A, sc. B, bl. S3, sc. B;
Strada Fraţii Goleşti: nr. - bl. S2, bl. T6, bl. S2g, bl. T8a, bl. T8b, bl.
T8c, bl. P12a;
Strada Uzinei: integral;

SECȚIA NR. 158
FOSTUL SEDIU AL GRADINIȚEI
„CAMPIONII” DIN BLOCUL T2A, loc. MIOVENI,
Strada Unirii MIOVENI
MIOVENI: Strada 1 Decembrie: nr. - bl. T5, bl. H29, bl. H30, bl. H31,

bl. H33, bl. H34, bl. H35;
Strada 7 Septembrie 1485: nr. - bl. T3, bl. T4, bl. T5, bl. T3a;
Strada Fraţii Goleşti: nr. - bl. T7;
Strada Ion Pillat: nr. - bl. T1, bl. T3;
Strada Unirii: nr. - bl. P5, bl. T2, bl. T2a, bl. T3A;
RACOVIŢA: Bulevardul Dacia: nr. - bl. S1;

SECȚIA NR. 159
GRĂDINITA CAMPIONII, loc. MIOVENI, Strada
Părăşti MIOVENI

Strada 7 Septembrie 1485: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1;
nr. - bl. P8, bl. IRE, bl. P17, bl. P19;

Bulevardul Dacia: nr. - bl. P7, bl. P8, bl. P9;
Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. P7, sc. A, sc. B, sc. C, bl. P8, sc. D, bl.
P9, sc. A;
Strada Grădinarilor: nr. - bl. P20, bl. P2O;
Strada Mihai Eminescu: nr. - bl. P7, bl. P10, bl. P11, bl. P12, bl. P13, bl.
P14, bl. P15, bl. P16, bl. P17, bl. P18; nr. 18 bl. P10;
Strada Părăşti: toate numerele din intervalul nr. 1 -30;

SECȚIA NR. 160
ȘCOALA GENERALĂ „GEORGE TOPÂRCEANU”,
loc. MIOVENI, Strada Părăşti, Nr. 26
MIOVENI: Strada Colonel D. Giurescu: nr. - bl. P22;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. P21, bl. P22, bl. P21A; nr. 134; nr. 135; nr.
144; nr. 145; nr. 134 C; nr. 369 A;

Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. P21, sc. A; nr. 134; nr. 135; nr. 144; nr.
145;
Strada Grădinarilor: nr. - bl. R1, bl. R2, bl. R3, bl. R4, bl. P21a, bl.
P21g;
Strada Părăşti: toate numerele din intervalul nr. 31 -95; nr. - bl. R2, bl.
R3, bl. R4, bl. R5, bl. R6, bl. R7, bl. R8, bl. R9, bl. U4, bl. U5, bl. U6;
nr. 145;

SECȚIA NR. 161
ȘCOALA GENERALĂ „MARIN SORESCU” 
RACOVIȚA, loc. RACOVIŢA MIOVENI

Bulevardul Dacia: toate numerele din intervalul nr. 1BIS - 128 BIS; nr.
128 B; nr. 128 D;

Bulevardul Dacia (D): toate numerele din intervalul nr. 1B - 128B; nr.
128 D;
RACOVIŢA: Strada Aleea Poienii: nr. 4; nr. 27A; nr. 31A;
Bulevardul Dacia: toate numerele din intervalul nr. 1BIS - 128BIS;
Strada Dealul lui Duna: integral;
Strada General Lăcătuşu: integral;
Strada Nicolae Racoviceanu: toate numerele din intervalul nr. 74 -146;
Strada Piscul Ilinii: integral;

SECŢIA NR. 162
SEDIUL FOSTEI ȘCOLI RACOVIȚA DE SUS,
loc. RACOVIŢA, Strada Nicolae Racoviceanu

Strada Argeşelului: integral;
Strada Căpitan Măntoiu Ioan (Strada Caporal Măntoiu Ion): integral;
Strada Dumitraşcu Brătianu: integral;
Strada Învăţător Nicolae Chiuta: integral;

Strada Ion Dobrovici: integral;
Strada Maior Chiuţescu Grigore: integral;
Strada Meşteşugarilor: integral;
Strada Morii: integral;
Strada Nicolae Racoviceanu: toate numerele din intervalul nr. 0 -73; nr.
147 -218;
Strada Radu lui Anghel: integral;
Strada Soldat Ungureanu Nicolae: integral;

SECȚIA NR. 163
ȘCOALA GENERALĂ COLIBAȘI, loc. COLIBAŞI,
Strada Colibaşi
COLIBAŞI: Bulevardul Dacia: toate numerele din intervalul nr. 1A -
128A;
Strada Dinicu Golescu: integral;
Strada George Topîrceanu: integral;

Strada Mihail Sorbul: integral;
Strada Nicolae Titulescu: integral;
Strada Rîul Doamnei: integral;
Strada Valea Neagră: integral;
MIOVENI: Bulevardul Dacia: toate numerele din intervalul nr. 1A -
128A; nr. - bl. 109; nr. 1; nr. 128 E;
RACOVIŢA: Strada Alexandru Davila: integral;
Bulevardul Dacia: nr. -;
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SECȚIA NR. 156
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
AUTOMOBILE DACIA, loc. MIOVENI, 
Strada Radu cel Frumos, Nr. 1 
COLIBAȘI:
Bulevardul Dacia: nr. - bl. P4;
MIOVENI
Strada 7 Septembrie 1485: nr. - bl. V3;
Aleea Automobiliştilor: integral;
Bulevardul Dacia: nr. - bl. P4, sc. B, sc. D, sc. E, bl. V2b;

Bulevardul Dacia (D): nr. - bl. P4, sc. B, sc. D, sc. E, bl. V2B, sc. C;
Strada Ion C. Brătianu: toate numerele mai mari sau egale cu nr.1;
Strada Ion Pillat: toate numerele mai mari sau egale cu nr. 1; nr. - bl.
H22, bl. H23, bl. H24, bl. H25, bl. H26, bl. H27, bl. H28, bl. V2d, bl.
V2e;
Strada Mugureilor: integral;
Strada Radu cel Frumos: nr. - bl. V2e;
Strada Tudor Muşatescu: nr. - bl. V2B;
Strada Unirii: nr. - bl. P6;
RACOVIŢA: Bulevardul Dacia: nr. - bl. P4;

Cetăţenii au dreptul, conform legii, să consulte listele electorale permamente la sediul Primăriei oraşului Mioveni, camera 18.
De asemenea, cei interesaţi pot consulta site-ul instituţiei:

www.primariamioveni.ro,  secţinea” ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014”. 



SECȚIA NR.164
CĂMINUL CULTURAL COLIBAȘI, loc.
COLIBAŞI, Strada Colibaşi

Strada 24 Ianuarie (Strada Peliş): integral;
Strada Colibaşi: integral;
Strada Colibaşi (Strada Făget) (D): integral;
Strada Condileşti: integral;
Strada Iordache Golescu: integral;
Strada Maior Gheorghe Filipescu: integral;
Strada Măneşti: integral;
Strada Neagoe Basarab: integral;
Strada Pleaşa: integral;

SECŢIA NR. 166
ȘCOALA PRIMARĂ
FĂGETU, loc. FĂGETU,
Strada Mănăstirii, FĂGETU

Strada Cătrăbocului: integral;
Strada Dealul Cărpinişului: integral;
Strada Ivaşcu Golescu: integral;
Strada Mănăstirii: integral;
Strada Miuleştilor: integral;
Strada Piscul Înalt: integral;

SECȚIA NR. 167 
CĂMINUL CULTURAL
FĂGETU, loc. FĂGETU FĂGETU

Strada Albu Golescu: integral;
Strada Armenească: integral;
Strada Gheormanului: integral;
Strada Iacobeştilor: integral;
Strada Olarului: integral;
Strada Radu de la Afumaţi: integral;
Strada Sinodon Tărtăşescu: integral;
Strada Sold. Gheorghe Goangă: integral;
Strada Soldat D. Ştefănescu: integral;

Primăria Mioveni a stabilit în data de
26 septembrie (dispoziţia nr. 978),
locurile finale speciale pentru afişajul
electoral pe raza oraşului, pentru
alegerea Preşedintelui României din
data de 2 noiembrie. Respectivele
locuri speciale, în număr de 28, vor fi
situate în:  1. Piaţa Dacia-zona Creşei;
2. Bulevardul Dacia - zona maxi-taxi;
3. Bulevardul Dacia - zona Robea;  4.
Bulevardul Dacia - zona Catedrală;
5. Str. 1 Decembrie-zona bl. T9;  6.
Str. Logofat Stanciu Mihoveanu-zona
bl. A15;  7. Str. 1 Mai - zona SRM (in-
tersecţie);  8. Str. Păraşti, intersecţia
cu str. 7 septembrie 1485 – zona
Scolii. „George Toparceanu”; 9. Str.
Petre Zugravu-zona bl. L5;  10. Str.

Colonel D. Giurescu - intersecţia cu
b-dul Dacia;  11. Zona M 21-Parcul
de joacă;  12. Zona V2a şi V2b;  13.
Str. Ion Pillat - zona vanei centrale;
14. Intersecţia str. Unirii cu 1 Decem-
brie;  15. Str. Părăşti-bl. R6, U5;  16.
Str. Dealul Viilor – zona stadionului;
17. Cartier Racoviţa-zona ,, Ţarina”;
18. Cartier Racoviţa - Zona Caminu-
lui Cultural; 19. Cartier Racoviţa -
Troiţa Racoviţa;  20. Cartier
Colibaşi-zona Scolii Gimnaziale;  21.
Cartier Colibaşi - zona Pleaşa;  22.
Cartier Colibaşi - Căminul Cultural
Colibaşi; 23. Cartier Făget-Şcoala
Gimnazială; 24. Cartier Făget - str.
Catrabocului, zona Mănăstirii;  25.
Cartier Clucereasa - zona S.C.

,,Avantul” SRL.  26. Str. Stadionului
– zona parcării supraetajate;  27. Str.
Muntenia – bl. M9; 28. Zona blocu-
lui T13.

Perioada de păstrare a panourilor
electorale amplasate în locurile speciale
pentru afişajul electoral, se va face până
la data încheierii campaniei electorale -
1 noiembrie, ora 07.00.
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PRIMĂRIA MIOVENI A STABILIT LOCURILE DE AFIŞAJ ELECTORAL

POZIȚIA PE BULETINUL DE VOR  A CELOR 14 CANDIDAȚI LA
ALEGERILE PREZIDENȚIALE  DIN 2 NOIEMBRIE 2014

SECȚIA NR. 165
FOSTUL SEDIU AL ȘCOLII
CLUCEREASA, loc. CLUCEREASA,
Strada Gării

CLUCEREASA: 
Strada Calea Cîmpulungului: integral;
Strada Depozitelor: integral;
Uliţa Filipeştilor: integral;
Strada Gării: integral;

PROGRAM DE LUCRU
PRELUNGIT LA SERVICIUL
PUBLIC COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR MIOVENI

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și
pentru asigurarea unor condiții optime de
desfășurare a alegerilor pentru Președin-
tele României, Serviciul Public Comuni-
tar Local de Evidență a Persoanelor
Mioveni va avea program special, mai
lung, pentru a putea răspunde cât mai
multor solicitări şi a putea elibera cât mai
multe acte de identitate.

Astfel, potrivit Primăriei Mioveni,
ghişeele vor fi deschise Sâmbătă,
1.11.2014, între orele 08.00 – 16.00 și Du-
minică, 2.11.2014, între orele 08.00 –
21.00.

În eventualitatea turului al II-lea, pro-
gramul va fi următorul: Sâmbătă,
15.11.2014: orele 08.00 – 16.00 și Du-
minică, 16.11.2014, între orele 08.00 –
21.00.
TAXE CĂRȚI DE IDENTITATE:

Contravaloarea cărţii de identitate
provizorii: (1 leu) + taxa extrajudiciară de
timbru (5 lei);

Contravaloarea cărţii de identitate: (7
lei) + taxa extrajudiciară de timbru (5 lei).

Taxele aferente eliberării cărţii de iden-
titate se plătesc la sediul Primăriei oraşu-
lui Mioveni - Biroul Taxe și Impozite .


