
Program prelungit la ghişeele
Primăriei Mioveni în luna decembrie

Evenimentele
sfârşitului de an

Au început lucrările de
reabilitare a Ambulatoriului
de la Spitalul Sf. Spiridon

O nouă
ambulanţă,
la Mioveni

wwww wwww wwww .... pppp rrrr iiii mmmm aaaa rrrr iiii aaaa mmmm iiii oooo vvvv eeee nnnn iiii .... rrrr oooo

pag. 3

pag. 3

Ziua Națională a României, sărbătorită la Mioveni

pag.
2

Fie ca Sfintele Sărbători de 
iarnă să-și reverse harul asupra

voastră și a celor dragi, să vă
aducă liniște, să sporească 
sănătatea și belșugul, să vă 

împlinească gândurile și 
speranțele. Crăciun Fericit și

La mulți ani!

Crăciunul este acea sărbătoare 
minunată care ne dă putere să

fim mai buni, mai generoşi şi mai 
curajoşi. Să îndrăznim să visăm

şi să sperăm mai mult, să credem
cu tărie că anul ce va începe va fi

mai rodnic şi mai fericit.
Crăciun fericit şi un 

An Nou mai bun!
Membrii 

Consiliului Local Mioveni
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Primar, Viceprimar,
Ion Georgescu          Aurel Costache

Bilanțul anului
2014 la Primăria Mioveni
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Pentru a crea posibilitatea ca mai mulţi
contribuabili să achite, până la sfârşitul
anului, obligaţiile fiscale datorate bugetu-
lui local al oraşului Mioveni, reprezentând
impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace
de transport, taxă salubritate, amenzi con-
travenţionale etc, conducerea Primăriei a
decis ca programul de încasare să fie pre-
lungit în luna decembrie, astfel:

VINERI, 19.12.2014 08.00 – 16.00;
SÂMBĂTĂ, 20.12.2014 08.00 – 12.00;
DUMINICĂ, 21.12.2014 08.00 – 12.00;
LUNI, 22 .12.2014 08.00 – 17.00;
MARTI, 23.12.2014 08.00 – 18.00;
MIERCURI, 24.12.2014 08.00 – 12.00;
JOI, 25.12.2014 LIBER;
VINERI, 26.12.2014 LIBER;
SÂMBĂTĂ, 27.12.2014 08.00 – 12.00;
DUMINICĂ, 28.12.2014 08.00 – 12.00;
LUNI, 29.12.2014 08.00 – 18.00;
MARŢI, 30.12.2014 08.00 – 18.00;
MIERCURI, 31.12.2014 08.00 – 12.00.



Directorul general al Automobile
Dacia, Nicolas Maure, a fost desemnat
joi, 11 decembrie, “Cetăţean de onoare
al oraşului Mioveni”.

Distincţia a fost acordată de Consi-
liul Local Mioveni în cadrul unei cere-
monii în care au mai fost recunoscute şi
meritele secretarului oraşului Mioveni,
Jr. Maria Ştefănescu.

Gazdele evenimentului au fost pri-
marul Ion Georgescu şi viceprimarul
Aurel Costache.

Nicolas Maure:”Vă mulţumesc pen-
tru invitaţia de a participa la acestă şe-
dinţă oficială şi sunt deosebit de onorat
de titlul acordat. “Cetăţean de onoare al
oraşului Mioveni ” înseamnă pentru
mine o recunoaştere a integrării com-
plete a companiei pe care o conduc în
viaţa comunităţii. Avem în comun

proiecte frumoase, în diverse domenii
(cultură, educaţie, mediu), pe care sper
să le conti-nuăm cu succes, în aceeaşi at-
mosferă de bună colaborare ca până
acum. Vă mulţumesc încă o dată, şi pen-
tru că sfârşitul de an se apropie, profit de
această ocazie festivă pentru a vă dori
sărbători fericite şi un An Nou cât mai
bun, dumneavoastră şi tuturor locuito-
rilor oraşului Mioveni! La mulţi ani!”.

Maria Ştefănescu:” Oferirea aces-
tui titlu este o recunoaştere a efortului
meu intelectual, fizic şi psihic.
Mulţumesc consilierilor indiferent de
formaţiunile politice din care fac parte,
şi primarului pentru că a iniţiat hotărârea
prin care îmi este acordată distincţia.”

În sala de consiliu a Primăriei
Mioveni au fost prezenţi preşedintele CJ
Argeş, Florin Tecău, vicepreşedintele CJ

Argeş, Constantin Polexe, parlamentari
de Argeş (Simona Bucura Oprescu, şi
Şerban Valeca), reprezentaţi Dacia, con-
silieri locali şi judeţeni, directori de in-
stituţii, personalităţi ale oraşului.

Depuneri de coroane la
monumentele eroilor
din Mioveni

În  Mioveni  au avut loc  acţiuni
numeroase cu ocazia Zilei
Naţionale. De la ora 10.00, la
Primărie, a avut loc lansarea cărţii
„I.A.P. axa devenirii urbanistice a
oraşului Mioveni. Fotomontaj din
presa locală”, iar pentru ora 11.00
a fost   programată la monumen-
tul eroilor din cartierul Colibaşi o
ceremonie de depunere de
coroane de flori. Manifestări sim-
ilare au avut  loc la monumentul
eroilor din cartierul Făget, la mon-
umentul eroilor din cartierul
Racoviţa şi la monumentul eroilor
de la Şcoala Gimnazială “Liviu
Rebreanu”.
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Cetățeni de onoare și
diplome de excelență
oferite la Mioveni

În programul evenimentelor cu ocazia
Zilei Naționale, 1 decembrie, autoritățile de
la Mioveni au inclus oferirea a 11 titluri de
cetățeni de onoare și 95 de diplome de exce-
lență pentru o serie de personalități din
orașul Mioveni și nu numai. Evenimentul a
avut loc sâmbătă, 29 noiembrie a.c.

Diplomele de excelenţă au cuprins şase
categorii: Învăţămînt (60 de persoane),
Medicină (10 de persoane), Administraţie (7
persoane), Cultural - artistic (5 persoane),
Culte (4 persoane), Sportiv (9 persoane).
Evenimentul de la Centrul Cultural Mioveni
a fost animat de microrecitalurile a trei
tineri, Ion Moise Bădulescu, Valentin Poien-
ariu şi Ştefania Vorovenci. Cei care au
primit titlurile de Cetăţeni de onoare sunt:
VĂCĂROIU Nicolae,  economist, fost pre-
mier al României; CRĂCĂNEL Ginel
Claudiu, comandant echipaj zbor, Inspec-
toratul General de Aviaţie, UM 0900, Bu-
cureşti; FRÎNCU Ion, maistru, fost primar
al oraşului Mioveni; GORUN Constantin,

jurist, economist, şef Serviciu personal SC
Automobile Dacia SA, director Transporturi
Dacia;  GUBAVU Nicolae, administrator,
manager SC Gubavu SRL; NEAGU Con-
stantin, economist, fost primar al oraşului
Mioveni; MAURE Nicolas, inginer, direc-
tor general Dacia Re  nault România; PAVE-
LESCU Nicolae, inginer, lider Sindicatul
Automobile D a cia; ARSENESCU Florica,
profesor Muzică, pen sionar, instructor, co-
ordonator al Ansamblului  NO VA; POPA I.
Constatin, asistent me dical Spitalul Sf.
Spiridon Racoviţa; ŞTE FĂ NESCU Ma ria,
jurist, secretarul oraşului Mioveni. 

Lansare de carte „Relațiile 
militare româno-franceze”

Tot sâmbătă, 29 noiembrie, la Centrul
Cultural Educativ a avut loc lansarea cărții
„Relații militare româno-franceze (1919 -
1937). Mărturii Documentare”, al cărei au-
tori sunt Andrei Nicolescu, Lenuța Nico-
lescu și Gheorghe Nicolescu. Volumul
reprezintă o selecție a documentelor ce fac
referire la relațiile și dintre cele două Mari
Cartiere Generale ale Armatelor Române și
Franceze, în perioada dintre cele două
Războaie Mondiale.

Ziua Națională a României, sărbătorită la Mioveni

Proiectul educațional:
„Noi suntem români!”

Centrul Cultural și Școala Generală
„George Topârceanu” din Mioveni au
organizat un proiect educațional, des-
fășurat duminică, 30 noiembrie în sala
de spectacole a Centrului Cultural. Au
participat peste 30 de elevi de clase
generale de la mai multe școli din
județul Argeș.

Nicolae Furdui Iancu,
spectacol extraordinar la
Mioveni, de Ziua Românilor

Spectacolul a fost deschis prin in-
tonarea Imnului Național al României.
Ansamblul de dansuri „Plai de Dor” al
Centrului Cultural Mioveni a încântat
publicul prin dansuri tradiționale
românești, pentru ca mai apoi, să urce pe
scenă interpreta Georgeta Chițoran.

Sala arhiplină de la Casa de Cultură
din Mioveni i-a primit în aplauze pe
celebrul Nicolae Furdui Iancu, dar și
pe fiul său, Tudor Furdui Iancu.

Nicolas Maure şi Maria Ştefănescu,
Cetăţeni de Onoare ai Mioveniului



Bilanţul Primăriei Mioveni
În data de 15 decembrie

2013, în Sala Mare a Primăriei
Mioveni, a avut loc momentul bi-
lanţului, în care autorităţile locale
au prezentat realizările din 2014,
amintind totodată şi de princi-
palele proiecte pentru anul viitor.

Primarul orașului Mioveni,
Ion Georgescu a fost însoțit la
conferinţa de presă de sfârşit de
an, de viceprimarul Aurel
Costache, de directorul Centrului
Cultural Mioveni, Argentina Cul-
cuș, de directorul SC Servicii
Edilitare pentru Comunitate
Mioveni, Nicolae Tudose și de

directorul Construcții Reparații
Mioveni, Bogdan Udroiu.

De asemenea, în cadrul con-
ferinţei a avut loc şi proiecţia
unui film în care au fost preze-
ntate proiectele realizate, cele în
curs, dar şi cele viitoare.

Pentru orașul Mioveni, putem
spune că anul 2014 a fost unul al
investițiilor extrem de impor-
tante. Au fost finalizate mai
multe proiecte, printre care cen-
trul medico-social construit la
Colibași, căminul de locuințe
pentru tineri de la Grupul școlar
tehnologic, modernizarea centru-

lui civic. Un alt proiect important
este semaforizarea bulevardului
Dacia. În lucru sunt investiții
care vizează un bloc de locuințe
pentru tineri în zona Penny, par-
carea supraetajată din zona pieței
Dacia, extinderea dispensarului
inclusiv cu spațiu pentru ambu-
lanțe sau construirea sălii spor-
turilor. Autoritățile din Mioveni
au în plan și construirea unui
muzeu Dacia în parteneriat cu
uzina Dacia Renault. 

Vezi pe site-ul
www.primariamioveni.ro, bi-
lanţul anului 2014.

Biserică şi cimitir
nou, în Clucereasa

Locuitorii cartierului Clucereasa din Mioveni au
acum propriul lor cimitir, dar şi o bisericuţă nouă.
După aproximativ doi ani de  la începerea lucrărilor,
autorităţile locale au reuşit să dea în folosinţă bise-
rica ce poartă hramul „Sfântului Ilie”, dar şi un ci-
mitir cu o capacitate de 92 de locuri. Pentru a
participa la slujbe, cei peste 200 de locuitori din
Clucereasa mergeau la biserica amenjată la gră-

diniţa din localitate, iar pentru a-şi îngropa morţii
erau nevoiţi să-i transporte până în comunele lim-
itrofe, unde aveau  locuri de veci. Finanţarea in-
vestiţiei a fost asigurată din fonduri ale bugetului
local.

Evenimentele
sfârșitului de an
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Au început lucrările de reabilitare a
Ambulatoriului de la Spitalul Sf. Spiridon

Lucrările de modernizare la
Ambulatoriul de Specialitate din cadrul

Spitalului “SF. Spiridon” Racoviţa, au în-
ceput în urmă cu aproximativ şase săp-
tămâni. În acest moment, sunt în curs de
execuţie lucrările de arhitectură şi rezis-
tenţă.

Ambulatoriul din cadrul Spitalului „Sf.
Spiridon” din oraşul Mioveni oferă servicii
de specialitate pentru imagistică şi radiolo-
gie, pediatrie, medicină internă şi laborator
de analize medicale.

Proiectul “Reabilitarea, Modernizarea,
Dezvoltarea şi Echiparea Ambulatoriului de
Specialitate din cadrul Spitalului Sf. Spiri-
don Racoviță, oraș Mioveni, județul Argeș”
este finanţat din Programul Operaţional Re-
gional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îm-
bunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul

major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea in-
frastructurii serviciilor sociale.

Acesta prevede reabilitarea celor două
clădiri (Compartimentul de Pediatrie şi La-
boratorul de Analize Medicale), moder-
nizarea, dezvoltarea şi dotarea cabinetelor
de specialitate (4 specializări: Laborator
pentru Analize Medicale, Pediatrie, Imagis-
tică şi Radiologie, Medicină Internă).

Contractul are o valoare totală de
3.674.716,96 lei, din care valoarea totală e-
ligibilă a proiectului este de 2.798.224 de
lei (2.378.490,40 lei reprezintă fonduri ne-
rambursabile FEDR, 363.769,12 lei fonduri
de la bugetul naţional, iar 55.964,48 lei co-
finanţarea eligibilă a beneficiarului).
Proiectul se va derula pe o perioadă de 19
luni.

Microstaţia Mioveni a Serviciului Judeţean de Am-
bulanţă Argeş a primit, de curând, în prezenta prefec-
tului Mihai Oprescu, a primarului Ion Georgescu, dar
şi a cadrelor medicale, cheile ambulanţei de  tip B1/B2
achiziţionată de către Ministerul Sănătăţii.

Mihai Oprescu:”Este un proiect al Guvernului
României care se desfăşoară la nivel de ţară. Mă bucur
că acestă ambulanță a ajuns la Mioveni. Sper să fie in-
tervenţii puţine, dar atunci cand va fi nevoie, tot per-
sonalul să fie la datorie. Ambulanța este dotată  cu
aparatură ultamodernă.

Mulţumesc conducerii de la Mioveni pentru
condiţiile de campare a acestor echipamente sanitare.
Sunt condiţii noi, moderne şi civilizate”, a declarat

prefectul Mihai Oprescu.
Ion Georgescu:”Mulțumesc domnului prefect,

mulțumesc conducerii  Guvernului și celor care s-au
gândit la Mioveni. După cum bine știți, noi deservim
şi comunele limitrofe. Este o Salvare modernă, are
toate dotările necesare conform standardelor care tre-
buie să fie pe ambulanță.

De asemenea, am pus la dispoziţie şi un nou garaj
Substaţiei Mioveni, care va putea să adăpostească cele
5 ambulanţe, care deservesc zona noastră.

Urez conducătorilor auto, medicilor şi asistenților
care vor folosi această Ambulanță să o folosească cu
bine mulți ani. Sper să nu fie nevoie de multe inter-
venții, iar cetăţenii să fie sănătoși”,  a declarat  edilul.

O nouă ambulanţă, la Mioveni

19.12.2014:
Ora 09.00: Spectacol caritabil
„Dăruiește un zâmbet” la
Mioveni

Asociația TEAM Mioveni, în
parteneriat cu Centrul Cultural
Mioveni organizează un spectacol
caritabil pe data de 19 decembrie
a.c., începând cu ora 18:00. Fon-
durile ce urmează a fi strânse prin
intermediul acestui eveniment,
vor merge către patru familii defa-
vorizate din orașul Mioveni.

19.12.2014:
Ora 09.00: Colindătorii la
Primărie. 

Ca în fiecare an, Primăria
orașului Mioveni primește grupuri
colindători de la grădinițele, școl-
ile și liceele din oraș.

23.12.2014:
Ora 17.00. Procesiune 
”LĂUDAȚI PE DOMNUL”

Preoții, cadrele didactice,
părinții, copii și tinerii vor pleca la
colindat de la Biserica „Sfinții
Trei Ierarhi”, vor merge pe Bule-
vardul Dacia, Platoul Casei de
Cultură și se vor opri la Catedrala
Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel. 

24.12.2014: 
Proiect Filantropic ”Din su-

flet pentru suflet”, eveniment or-
ganizat de Catedrala ortodoxă „Sf.
Apostoli Petru și Pavel” Mioveni
ce va consta în sprijinirea unor
persoane aflate în evidențele so-

ciale le Primăriei orașului
Mioveni.

31.12.2014: 
REVELION 2015

Tradiţia căsătoriilor la
Mioveni, în ultima zi din an, va fi
păstrată şi în 2014. Cei care doresc
să-şi oficializeze relaţia, în data de
31 decembrie a.c., sunt aşteptaţi în
luna decembrie să-şi depună
dosarul la Primăria oraşului
Mioveni. Cuplurile interesate se
pot înscrie, iar depunerea actelor
se poate face doar în data de 22
decembrie, până la ora 16.00, la
Sediul Primăriei Mioveni, biroul
de Stare Civilă (Etajul 1, cam.19).
Cununiile civile vor fi încheiate la
interval de 20 minute una de
cealaltă, consecutiv, adică în-
cepând cu orele 18.00, în ordinea
depunerii actelor de către solici-
tanţi.   Căsătoriile vor fi oficiate de
către primarul oraşului, Ion
Georgescu.  Seara va continua cu
un concert în aer liber și foc de ar-
tificii în centrul civic. Concertul
va începe la ora 22.00, când at-
mosfera va fi animată de un DJ.
Alina Eremia şi Dorian Popa vor
concerta începând cu ora 23.00.
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Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului
și din speranța ce însoțește Noul An, 
gânduri bune și urări de sănătate, 

împliniri și bucurii tuturor!
CARĂCIUN FERICIT!

Manager, Iorga Constantin
Director medical, Dr. Fianu Daniela

SPITALUL “SF. SPIRIDON” RACOVIŢA

Fie că sărbătoarea Crăciunului să vă
umple sufletul de bucurie, să vă aducă
pace şi linişte în suflet, iar lumina lui 

minunată să vă lumineze în continuare
paşii în viaţă. Crăciun fericit alături de cei

dragi şi un an nou mai bun!
LA MULŢI ANI!

Director, Nicolae Tudose
SC S.Ed.C. MIOVENI SRL

Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să
pătrundă în casa şi în sufletul vostru şi al

tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria,
înţelepciunea şi generozitatea să vă fie

călăuză.  La mulţi ani!

Director executiv, Cristinel Matei
CLUBUL SPORTIV 

DACIA MIOVENI 2012

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători
să ningă asupra voastră doar bucurie şi
senin, prosperitate, veselie şi sănătate în
anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!

Director, Bogdan Udroiu
SC CONSTRUCŢII-REPARAŢII

MIOVENI SRL

De sfintele Sărbători să deschidem uşa
pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru 

speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai
buni şi să privim înainte cu încredere, 

ştiind că dacă avem credinţă, drumul din
faţa noastră va fi presărat cu împliniri.

Preş. Consiliul Director, Dumitru Olteanu
Preşedinte executiv, Constantin Stancu, 

CLUBUL SPORTIV MIOVENI

E vremea colindelor, vremea bucuriei,
când minunea naşterii Mântuitorului

cuprinde sufletele şi le înnobilează. Fie ca
Magia Sărbătorilor de iarnă să aducă 

fericire, sănătate şi bunăstare în căminul
dumneavoastră. CRĂCIUN FERICIT!

Director, Argentina Culcuş
CENTRUL CULTURAL MIOVENI

Bucuria vine din lucruri mărunte, 
liniştea din suflet, iar căldura din inimă. 

Vă doresc să le aveţi pe toate, 
alături de familie! 

Crăciun fericit şi un an nou mai bun!

Director, Emanuel Daniel Conea
PENITENCIARUL COLIBAŞI

Steaua care vesteşte naşterea Domnului să
vă lumineze calea, să aveţi parte numai de
bucurii. Crăciun fericit şi un An Nou cu

multe împliniri. La mulţi ani!

Director, Elisabeta Panait
CASA DE CULTURĂ A 

SINDICATELOR 
“DACIA” MIOVENI

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de Sfintele
Sărbători să vă însoţească pe tot parcursul

anului ce va urma.
Crăciun Fericit şi La mulţi ani!

Şef Serviciu, Nicu Gheorghe
POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Vă doresc un Crăciun fericit casa plină de
daruri, multe bucurii, sănătate şi mai ales

vă doresc ca spiritul Crăciunului să vă 
lumineze aceste zile magice.

LA MULŢI ANI!!!

Preşedinte, Valerică Gigi Tănase
CONDUCEREA FILIALEI 

S.N.L.P. COLIBAŞI

În fiecare an am învăţat să zâmbim. 
În fiecare an am învăţat să dăruim.

La vremea luminată a Naşterii Domnului
nostru Isus Hristos, la răscrucea

timpurilor vă doresc sănătate, împliniri,
bucurii, viaţă lungă în pace şi întelepciune.

Crăciun Fericit!

Director, Mirela Cornelia Chirciu
SPITAL PENITENCIAR COLIBAŞI

Crăciunul este acea Sărbătoare 
minunată care ne dă putere să fim mai

buni, mai generoși și mai curajoși. 
Să îndraznim să visăm și să sperăm mai
mult, să credem cu tărie că anul ce va 
începe va fi mai rodnic și mai fericit. 

Cms. Şef Cristian Mihalcea
Cms. Şef Iordache Marian

POLIŢIA ORAŞULUI MIOVENI

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă
bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul
Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului
prin dragoste. Crăciun fericit şi un an nou

mai bun alături de cei dragi!

Preşedinte, Alexandru Zidaru
ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU
HANDICAP “SPERANŢA VIEŢII”

MIOVENI

Bucură-te de pace, lumină şi căldură 
alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată
inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi

dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să 
renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar

nepreţuit. La mulţi ani!

Preşedinte, Constantin Drăgan
ASOCIAŢIA PENSIONARILOR

“VIAŢĂ LUNGĂ” MIOVENI


