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Ca de fiecare dată de Sfintele Sărbători
de Iarnă, ne regăsim lângă cei dragi echili-
brul, liniştea şi bucuria de a fi împreună. Este
momentul să facem noi planuri şi să ne
gândim cu speranţă la viitor.

Gândurile mele se îndreaptă spre toţi
locuitorii oraşului Mioveni dar și spre toți
argeșenii, cărora le doresc că aceste Sfinte
Sărbători să-i găsească alături de cei dragi,
în fericire şi belşug, să-şi păstreze spiritul
tolerant şi dorinţa de a trăi mai bine. Mă
bucur că am putut gestiona foarte bine toate

proiectele, fără excepţie, că am reuşit să fi-
nalizăm un număr foarte mare dintre ele şi
să mulţumim cetăţenii din Mioveni.

A fost un an cu bune și cu rele, pe cele
din urmă am încercat să le depășim împre-
ună, și sunt convins că vom reuși să facem
și de acum încolo ce e mai bine pentru noi și
pentru copiii noștri. Le urez concetăţenilor
mei şi tuturor argeşenilor, ca anul 2015 să le
fie mai bun decât acesta, să aibă realizări şi
multă sănătate.

Sărbători fericite! La mulţi ani!

Ion GEORGESCU
Primarul orașului Mioveni

Personalități ale lumii medicale
și ale societății civile au fost pre-
miate, de curând, în cadrul a Galei
Sănătății, care a avut loc la Palatul
Parlamentului, București.

Printre premianți amintim la cel
mai performant management med-
ical public juriul Galei a acordat
premii lui, Adrian Străinu Cercel,
președinte al Senatului UMF
“Carol Davila”, manager general
al Institului de boli infectioase
“Prof. dr. Matei Bals”, IORGA
Constantin, Economist, Manager
Spitalul Orășenesc „Sf.Spiridon”

Racovița, Adrian Secureanu, man-
ager Spitalului Clinic Malaxa,
Nicolae Suciu, directorul Spitalu-
lui Polizu din Capitala, si director
al Institutului de Ocrotire a Mamei
si Copilului. Sursă: AGERPRES

Spitalul “Sfântul Spiridon”
Racoviţa, premiat la Gala Sănătății
desfășurată la Palatul Parlamentului
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Primăria Mioveni
a primit colindători

Holul Primăriei a ră-
sunat de glasurile a
peste 700 colindători,
care au încântat audienţa
cu colinde de Crăciun.

Cei prezenţi au fost
extrem de bucuroşi de
întâlnirea cu Moş Cră-
ciun, dar şi cu reprezen-
tanţii Primăriei
Mioveni.

Au colindat: Corul
Mixt al Centrului Cul-

tural Mioveni, Denisa
Iliuță – pian, Ansamblul
Plai de Dor, Ion Moise
B ă d u l e s c u , C l u b u l
Veseliei, Ansamblul
Mugurașii Mioveniului,
Valentin Poenariu, Ște-
fania Vorovenci, Clubul
Elevilor Mioveni,
Grupul KIDS, Mara
Bratu, Ștefania Voicu,
Miruna Tudor, Irinel
Zegheru și Izabela

Suhăreanu, Dan Denisa
și Monaliza Zegheru,
Claudia Ghena, Ansam-
blul vocal-instrumental
„Nova”, Casa de Cul-
tură a Sindicatelor Dacia
Mioveni, Trupa de dans
“Sweet angels”, Aristo-
cratique, Liceul Teoretic
„Iulia Zamfirescu”
Mioveni, Liceul Tehno-
logic Construcții de
Mașini Mioveni, Școala

gimnazială “Liviu Re-
breanu” Mioveni,
Școala gimnazială
„Marin Sorescu”,
Școala gimnazială
„George Topârceanu”
Mioveni, Școala gim-
nazială Colibași,
Grupul de colindători
“Plugușorul” de la
Școala cu clasele I – IV
Țițești, Elevii Seminaru-
lui ortodox de Teologie

“Justin Patriarhul” Câm-
pulung Muscel, Centrul
de Plasament Câmpu-
lung Muscel, Corul Ve-
teranilor din Pitești, şi
Corul Bisericii Penti-
costale “Sfânta Treime”
Mioveni.

La fel ca în anii tre-
cuţi, administraţia locală
a oferit colindătorilor
pachete cu dulciuri.
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Copiii de la grădinițele din Mioveni l-au primit
pe Moș Crăciun la serbarea de sfârșit de an

Grădinița cu program prelungit ” TIC-PITIC”, Mioveni

Grădinița cu program prelungit ” FLORILE SOARELUI”, Mioveni

Grădinița cu program prelungit ”CAMPIONII”, Mioveni

Prichindeii din Mioveni l-au primit pe Moș Crăciun la
serbarea de final de an și sunt acum în vacanţa de iarnă.
Grupele mici, mijlocii și mari au arătat părinţilor şi e-
ducatorilor cât de bine s-au pregătit pe parcursul anu-
lui. O serbare de neuitat atât pentru copii, cât și pentru
părinți, bunici și educatori.

Sălile de spectacole a grădințelor “TIC-PITIC”,
“CAMPIONII” și “FLORILE SOARELUI” au fost
arhipline, iar decorurile special realizate pentru eveni-
mente au creat o atmosferă de poveste. Moșul a fost
prezent la fiecare serbare în parte și le-a oferit copiilor
câte un cadou dulce.
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NOTĂ:
Chiar dacă cea mai mare parte a angajaților din sectorul
bugetar sunt liberi în perioada sărbătorilor, există și unele
servicii care lucrează în regim de “foc continuu”. Serviciile
sociale, în special cele de poliție, salvare, pompieri și cele
specifice situațiilor de urgență, se numără printre cele care

lucrează non-stop în această perioadă.
Echipele de deszăpezire sunt pregătite în caz de nevoie. La
dispoziția cetățenilor există două numere: Ofițerul de servi-
ciu, Primăria Mioveni: 0348.455.999 (NON-STOP) și
0348.457.102 – Dispecerat SC Servicii Edilitare pentru Co-
munitate Mioveni SRL (NON-STOP).

���� Atenție la instalațiile de gaze naturale, apă și aparatele elec-
trocasnice. Asigurați-vă că sunt oprite și că nu se pot întâm-
pla incidente neplăcute.
���� Nu postaţi pe reţelele de socializare mesaje din care să
reiasă că sunteţi departe de casă, întrucât poate constitui o
invitaţie pentru hoţi!
���� Potrivit polițiștilor, nu de puține ori, chiar păgubiții îi "in-
vită" pe hoți în casă. Afirmația este susținută pe faptul că uită
ușa descuiată, lasă cheile sub preș, pe poarta curții, lasă gea-
mul deschis sau spun cui nu trebuie ca au în casă sume mari
de bani. 
���� Astfel, pentru a reduce riscul de a deveni victima spărgă-

torilor de locuințe și pentru protecția casei dumneavoastră
atunci când sunteți plecat în vacanță, Poliția vă recomandă
ca în cazul absențelor de la domiciliu, să discutați acest lucru
cu persoanele de mare încredere.
���� Rugați vecinii apropiați să vă supravegheze locuința sau să
acționeze în așa fel încât să nu se simtă lipsa dumneavoastră.
Faceți încărcarea bagajelor în autoturism cu multă discreție
și nu lăsați bilete în ușa sau mesaje pe robotul telefonic prin
al căror conținut să se certifice absența dumneavoastră.
���� Stabiliți cu vecinii să sesizeze poliția imediat la numărul de
urgență 112 ori de câte ori observă persoane suspecte în
apropierea locuinței dumneavoastră.

PIAŢA AGROALIMENTARĂ  “DACIA”
Primăria oraşului Mioveni le aduce la cunoştinţă cetăţe-
nilor că în perioada sărbătorilor de iarnă, programul de
funcţionare al Pieţei Agroalimentare "Dacia" se modifică,
urmând ca după data de 5 ianuarie 2015 să revină la nor-
mal.
MIERCURI, 24.12.2014: 08.00 - 15.00;
JOI, 25.12.2014: ÎNCHIS;
VINERI, 26.12.2014: ÎNCHIS;
SÂMBĂTĂ, 27.12.2014: 08.00-15.00;
DUMINICĂ, 28.12.2014:  08.00-15.00;
MIERCURI, 31.12.2014:  08.00 - 15.00;
JOI, 01.01.2015: ÎNCHIS;
VINERI, 02.01.2015: ÎNCHIS;
SÂMBĂTĂ, 03.01.2015: 08.00-15.00;
DUMINICĂ, 04.01.2015:  08.00-15.00;

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI
Pentru a crea posibilitatea ca mai mulţi contribuabili
să achite, până la sfârşitul anului, obligaţiile fiscale
datorate bugetului local al oraşului Mioveni,  con-
ducerea Primăriei a decis ca programul de încasare
să fie prelungit în luna decembrie, astfel:

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.

PRECAUȚII PENTRU CETĂȚENII CARE PLEACĂ DE ACASĂ DE SĂRBĂTORI

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE PENTRU PERIOADA SĂRBĂTORILOR 

Căsătorii civile 
începând cu ora 18.00

Tradiţia căsătoriilor la
Mioveni, în ultima zi din
an, va fi păstrată şi în
2014. Patru cupluri care
au dorit să-şi oficializeze
relaţia, în noaptea dintre
ani, au depus actele la
Primăria oraşului
Mioveni.  Cununiile civile
vor fi încheiate începând
cu ora 18.00, la interval de

15 minute una de cealaltă,
consecutiv, în ordinea
depunerii actelor de către
solicitanţi. Căsătoriile vor
fi oficiate de  către pri-
marul oraşului, Ion
Georgescu, în sala de fes-
tivități a Primăriei.

Spectacol și
foc de artificii

Seara va continua cu un
concert în aer liber și foc
de artificii în centrul civic. 

PROGRAMUL REVELIONULUI 2015
Iată programul 
evenimentului:
21.30: DJ
23.00: Dorian Popa
00.00: Foc de artificii
00.15: Alina Eremia
01.00 - 02.00: DJ

Locaţia:
platoul din 
centrul civic


