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Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice”

Eminescu, celebrat la Mioveni

Ziua de 15 ianuarie e aceea în care marele poet român, Mihai Eminescu, e omagiat, dar Si Ziua NaUională a Culturii. Desigur, această dată este, întotdeauna, un
bun prilej pentru organizarea de evenimente culturale Si proiecte educaUionale.

Ziua Culturii Naționale a fost marcată
atât la Casa de Cultură a Sindicatelor
“Dacia” cât și la Centrul Cultural.
ANUNT

Primăria oraSului Mioveni
informează asupra
actualizării Planului
Urbanistic General (PUG) al
OraSului Mioveni, în baza
H.C.L. 32/15.04.2010.
Următoarele puncte (zone)
din oraSul Mioveni au fost
incluse în intravilan, după
cum urmează:

FESTIVALUL
DE TEATRU
“MIOVENI”

PAG. 4

ediția a II-a
1 - 8 martie 2015

Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia
Mioveni a fost
gazda unui
eveniment dedicat lui Mihai Eminescu, marele
poet naţional şi
universal.
Joi, 15 ianuarie
a.c, elevii şcolilor

din Mioveni l-au
omagiat pe Eminescu, la cea dea 165-a
aniversare de la
naştere.
Momentul
aniversar a fost
marcat prin organizarea proiectului “Strop de

ColibaSi: 1. Sub Coastă-La Grajduri; 2. La
Ogradă; 3. PleaSa-teren de fotbal ColibaSi;
4. Ciurezu; 5. Dealul Savului; 6. Văgălana;
7. Berbecaru; 8. La Cabină; 9. Tarină; 10.
CânepiSte – Sub Coastă ColibaSi; 11. PlantaUia pomicolă ColibaSi (partea stângă) –
Ferma ColibaSi (partea stângă);
Mioveni: 1. La Haltă; 2. La ZabeUi; 3.
Ogradă Mioveni; 4. Între Canale Mioveni;
5. La TroiUă Mioveni; 6. Valea Bisericii; 7.
Strâmba; 8. Ripot; 9. PlantaUia pomicolă
Mioveni.

Ra coviUa: 1. Pe Mal la LăcătuSu; 2. La
Hoagă; 3. BeStelie; 4. Izlaz CăiS - RacoviUa; 5. La Stadion – RacoviUa.

suflet eminescian”, care a
cuprins comunicări ştiinţifice,
pictură, recitare,
dar şi un Work
Shop organizat
de tinerii TEAM
Mioveni. Cele mai
bune lucrări au
fost premiate de

organizatori.
Evenimentul a
fost organizat de
Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia
Mioveni, în colaborare cu
Primăria oraşului
Mioveni şi I.S.J
Argeş.

Unirea Principatelor Române

“Mica Unire”

(urmare în pag.2)
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 165 de ani de la nașterea
poetului nepereche

 workshopuri  concursuri pe teme istorice 
 expoziţii de pictură  lansare de carte  teatru 

Biroul Impozite și Taxe al Primăriei orașului Mioveni
roagă contribuabilii să-şi actualizare rolul fiscal
Pentru a veni în sprijinul
dvs. în sensul de a avea o colaborare cât mai strânsă cu
instituţia noastră, din punct
de vedere fiscal, vă informăm
că puteţi primi informaţii utile
şi necesare şi prin mijloace
electronice de informare (pe
e-mail). În acest sens suntem
la dispoziţia dvs. pentru a vă
actualiza informaţiile personale înregistrate în evidenţele
fiscale cu adresele dvs. de email.

Aceste informaţii ne dau
posibilitatea de a vă transmite şi datele de autentificare
în Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor locale
utilizând cardul bancar.
Ne puteţi transmite datele
dvs. personal la sediul instituţiei noastre – biroul Impozite şi Taxe sau prin e-mail
la
adresa
impozitesitaxe@primariamioveni.ro.

 www.primariamioveni.ro  www.primariamioveni.ro 

“Stro p d e s u f l e t e m inescian”

Ziarul de MIOVENI

Ziua a fost marcată Si la Centrul
Cultural Educativ Mioveni prin
Proiectul educaţional „Dor de Eminescu” . Proiectul s-a desfăSurat
pe două secţiuni, una destinată
cadrelor didactice ce a cuprins o

CULTURAL

sesiune de comunicări ştiintifice,
în cadrul căreia s-au prezentat
esee şi referate. O a doua secţiune
i-a vizat pe elevii de la clasele 0 si
I – VIII, de la toate şcolile din judeţ.
Participanţii au trebuit să creeze

lucrări plastice sau colaje care să se
plieze pe tema proiectului. Oraşul
Mioveni, Centrul Cultural, Şcoala
gimnazială “George Topârceanu”,
Inspectoratul Judeţean Argeş şi
Şcoala Vultureşti au fost organiza-
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torii evenimentului ce a marcat 165
de ani la de naşterea poetului
nepereche
şi
Ziua
Culturii
Naţionale.

Evenimente dedicate zilei de 24 Ianuarie 1859

Unirea Principatelor Române
Ziarul de MIOVENI

CULTURAL
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Workshop al voluntarilor de formele organizate după unificarea
la TEAM Mioveni, cu ocazia celor două Principate.
Picturile elevilor din Mioveni au
Micii Uniri

Cu ocazia zilei de 24 ianuarie,
reprezentând Mica Unire, în oraSul
Mioveni au fost organizate mai
multe evenimente culturale Si pe
teme istorice. Unul dintre aceste
evenimente a fost organizat vineri,
23 ianuarie, de către tinerii voluntari de la TEAM Mioveni Si constă
într-un workshop desfăSurat la
Casa de Cultură a Sindicatelor
„Dacia”.
Mai mulUi elevi de gimnaziu Si
liceu au participat la acest proiect,
învăUând despre Mica Unire, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, de către
domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Proiectul a constat în jocuri Si dezbateri, în urma cărora, elevii au
acumulat cunoStinUe despre acest
eveniment important din istoria
românilor. Tinerii voluntari ai TEAM
Mioveni, organizează frecvent astfel de workshop-uri, pentru a îmbunătăUi calitatea actului educativ,
prin jocuri, dezbateri, ateliere de
creativitate. În cadrul acestor
proiecte sunt vizaUi elevii de Scoală
primară, gimnazială Si elevi de
liceu.

Eseuri Si expoziUie de pictură
la Casa de Cultură Mioveni,
cu ocazia zilei de 24 ianuarie

Cu prilejul Unirii Principatelor
Române, la Casa de Cultură a
Sindicatelor „Dacia” din Mioveni au
fost organizate, vineri, 23 ianuarie,
mai multe evenimente, printre care,
un simpozion de eseuri pe tema
zilei de 24 ianuarie, precum Si o
expoziUie de pictură, sub numele
„Unire Si culoare”.
În sala de spectacole a Casei de
Cultură, elevi de la Scolile din
oraSul Mioveni au prezentat
proiecte referitoare la evenimentul
important al Micii Uniri, despre
personalităUi, precum Si despre re-

Lansare de carte Si expoziUie
de documente la Mioveni, cu
ocazia Micii Uniri

Cu ocazia zilei de 24 ianuarie,
reprezentând Ziua Unirii Principatelor Române, Centrul Cultural
Mioveni a organizat o lansare de
carte, precum Si o expoziUie de
documente Si imagini referitoare la
actul Unirii din 1859.
Au fost lansate două volume, cu
titlul „Istorii neconvenUionale din
Muscel”, ale scriitorul Si jurnalistul
Sterian Pricope. În aceste două vol-

fost expuse tot la Casa de Cultură a
Sindicatelor „Dacia”, acestea înfăUiSând personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, români în Hora
Unirii, iar tricolorul este reprezentat în majoritatea desenelor.
ParticipanUii au primit diplome
din partea organizatorilor.

Concurs pe teme istorice,
„Unirea Principatelor Române
– de la proiect la realitate istorică”, desfăSurat la Mioveni

La Casa de Cultură a Sindicatelor
„Dacia” din Mioveni, a fost organizat vineri, 23 ianuarie, cu prilejul
Unirii Principatelor Române, un
concurs de istorie la care au participat 20 de elevi de clasa a XI-a Si
a XII-a, de la Liceul Teoretic „Iulia
Zamfirescu”.
Elevii au fost împărUiUi în patru
echipe: cls a XI-a D, cls a XI-a E, cls
a XII-a D Si cls a XII-a E.
Concursul s-a desfăSurat în faUa
a mai multor elevi de la Scolile Si
liceele din Mioveni, dar Si a cadrelor
didactice Si a reprezentanUilor instituUiilor din Mioveni.
Înainte de deschiderea concursului, Cornel Popescu, directorul
Muzeului JudeUean ArgeS a făcut o
scurtă prezentare a acUiunii unirii.
Elevii au trebuit să răspundă,
într-o perioadă limitată, la mai
multe întrebări pe tema Unirii Principatelor Române, iar la final, un
juriu format din cadre didactice de
specialitate au stabilit câStigătorii,
în funcUie de punctele obUinute.
CâStigătorii au primit diplome din
partea organizatorilor.
Concursul a fost câStigat de către
echipa clasei a XII-a E, clasamentul
fiind urmat de către clasa a XI-a E,
clasa a XI-a D Si menUiune pentru
clasa a XII-a D.

ume, autorul a cuprins mai multe
întâmplări istorice, relatate într-o
manieră jurnalistică.
La finalul prezentării sale, Sterian
Pricope a oferit cărUi Si autografe
pentru cei interesaUi.
De asemenea, tot în Corpul B al
Centrului Cultural Mioveni au fost
expuse imagini Si documente ce
redau actul Unirii Principatelor
Române de la 24 ianuarie 1859,
expoziUie realizată cu sprijinul Bibliotecii NaUionale a României Si
Arhivelor NaUionale ale României.
Pe lângă acestea, au mai fost ex-

puse monede, medalii Si alte materiale de la Muzeul Etnografic RacoviUa.
Au fost prezenUi, la eveniment,
viceprimarul oraSului Mioveni,
Aurel Costache, directorul Centrului
Cultural Mioveni, Argentina CulcuS,
directorul Muzeului JudeUean ArgeS,
Cornel Popescu, consilieri locali Si
judeUeni, cadre didactice, pasionaUi
de istorie, dar Si tineri care au vrut
să afle mai multe despre unul dintre cele mai importante evenimente
ale românilor, Unirea Principatelor,
înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza.

Ultimele clipe din viaUa lui
Constantin Brâncoveanu,
jucate la Mioveni

Ziua de 24 ianuarie, reprezentând Ziua Unirii Principatelor
Române a adus la Centrul Cultural
Mioveni, o piesă de teatru, „Plecare
fără întoarcere”, cu actorii trupei
„CivicArt” din BucureSti. Piesa prez-

intă ultimele clipe de viaUă ale domnitorului Constantin Brâncoveanu,
întemniUat Si ucis, alături de cei
patru fii ai săi, de către Înalta Poartă
a Imperiului Otoman, fiind trădat de
unchiul său, Rerban Cantacuzino.
Scenariul Si regia îi aparUin lui Marian Ciripan, în rolul lui Constantin
Brâncoveanu. Alături de acesta, din
distribuţia spectacolului au mai
făcut
parte
actorii:
Cristina
Moldoveanu, în rolul doamnei Marica, Corneliu Jipa, în rolul stolnicului Cantacuzino şi Cristi Dionise, în
rolul trimisului sultanului.

FESTIVALUL DE TEATRU “MIOVENI”
CULTURAL

Casa de Cultură a Sindicatelor “Dacia” Mioveni
Ziarul de MIOVENI
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ediția a II-a, Mioveni, 1 - 8 martie 2015
Timp de 8 zile, iubitorii ai pieselor de teatru sunt aSteptaUi sala de spectacole de la Casa de Cultură a Sindicatelor “Dacia” Mioveni, pentru a
viziona piese cunoscute sau mai puUin cunoscute, însă cu actori, de
teatru, dar Si de televiziune foarte îndrăgiUi. EdiUia a II-a a Festivalului
de Teatru Mioveni va fi cu siguranUă un succes, la fel ca prima desfăSurată la finele anului trecut. Iată ce spectacole va cuprinde:
1.03.2015, ora 19.00 - “MOBILĂ RI DURERE”
DistribuUia: Adrian Nicolae, Andrei HuUuleac, Sorin Miron, George Costin
(câStigator al preimiului UNITER, pentru cel mai bun actor roman în rol
principal 2013), Nicoleta Hâncu (câStigătoare a premiului UNITER, pentru
cea mai buna actriUă în rol secundar 2014), Alexandra Fasolă (câStigătoare
a premiului UNITER, pentru cea mai buna actriUă în rol principal 2014).
Regia: Victor Ioan Frunză.
2.03.2015, ora 19.00 - “ARTA”
DistribuUia: Vlad Zamfirescu, Rerban Pavlu, Gheorghe Ifrim.
Regia: Cristi Juncu.
3.03.2015, ora 19.00 - “PĂI.. DESPRE CE VORBIM NOI AICI, DOMNULE? ”
DistribuUia: Marcel IureS, George MihăiUă.
Regia: Alexandru Dabija.
4.03.2015, ora 19.00 - “NOI PATRU”
DistribuUia: Lia Bugnar, Marius Manole, Maria Obretin, Ilinca Manolache.
Regia: Dorina Chiriac.
5.03.2015, ora 19.00 - “MĂSCĂRICIUL”
DistribuUia: HoraUiu Malaele, Meda Victor, Nicolae Urs.
Regia: HoraUiu Malaele.
6.03.2015, ora 19.00 - “TOT MĂ DUC”
DistribuUia: Oana Pellea, Mihai Gruia Sandu.
Adaptare liberă după William Shakespeare, Marc Dore.
7.03.2015, ora 19.00 - “NOVECENTO”
DistribuUia: Claudiu BleonU, George Albert Costea.
Regia: Claudiu BleonU.
8.03.2015, ora 19.00 - “MISS DAISY RI ROFERUL EI”
DistribuUia: Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Mircea Dragoman.
Regia: Claudiu Goga.

Biletele vor fi puse în vânzare la Centrul Cultural Mioveni Si la
Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia, de
Luni - Vineri: 08.00 - 16.00, începând cu data de 5 februarie
a.c. Preţul unui bilet este de 30 lei/spectacol.
Intrarea copiilor sub 12 ani este interzisă.

Peste 70 de copii,
la concursul de dansuri
moderne de la Centrul
Cultural Mioveni

Centrul Cultural
Mioveni a găzduit
luni, 26 ianuarie, un
concurs de dansuri
moderne la care au
participat peste 70
de copii de la cursurile
de
Dans
Modern, sub îndrumarea coordonatorului Alin Mihail.
Sub
privirile
părinUilor, dar Si a
simplilor spectatori,
copii au evoluat pe
scenă, timp de un
minut
pentru
fiecare echipă, urmând ca la final,
părinUii să voteze
cea
mai
bună
echipă.
La final, copii au
primit cupe pentru
locurile I, II Si III,

SUPLIMENT CULTURAL
NR. 1, IANUARIE - MARTIE 2015

CONTACT: tel/fax: 0348.445.856

Miercuri, 28 ianuarie, a.c. în sala de Consiliu a
Primăriei a avut loc întrunirea Consiliului Consultativ
pe probleme d e învăUământ din oraSul Mioveni, la
care au participat Ion Georgescu - primarul oraSului,
Aurel Costache – viceprimarul oraSului, Maria Rtefănescu - secretarul oraSului, Gheorghiţa Sava-Director-Direcţia Economică, Marilena Ionescu – consilier
pe probleme de învăUământ Si directori Si contabilii
tuturor unităUilor de învăUământ de pe raza oraSului.

precum Si alte premii pentru cei care
au obUinut menUiuni.
Iată lista câStigătorilor:
Locul I:
Rtefania Pantazoiu
Si Ana Gârleanu
(echipa 27);
Locul II:
Bianca Pisău Si
Alexandra
Di n
(echipa 16);
Iulia Boteanu Si
Valentina Apostolache (echipa 23);
Locul III:
Eliza Panait Si Antonia TincuUă (echipa
33);
A l e x a n d r a
Dragomirescu
Si
Andreea Gheorghe
(echipa 15).
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Întrunirea Consiliului Consultativ
pe probleme de învățământ din
orașul Mioveni

Ordinea de zi a SedinUei a cuprins o informare
aupra Bugetului de Venituri Si Cheltuieli pentru anul
Scolar 2014 – 2015, în acest sens s-au discutat Si
propus câteva soluUii pentru gestionarea eficientă a
resurselor financiare privind cheltuielile la serviciile
de utilităUi Si materiale consumabile din cadrul
unităUilor Scolare. Astfel, primarul Ion Georgescu Si
viceprimarul Aurel Costache au atras atenUia asupra
necesităUii găsirii de soluUii practice pentru reducerea
cheltuieliilor, mai ales că anul acesta bugetul local
este mai mic ca anul trecut.
Pe ordinea de zi s-au mai găsit Si probleme legate
de participarea cadrelor didactice Si elevilor la evenimentele culturale organizate în oraS. Ultimul punct a
vizat plata serviciilor către operatorii serviciilor de
transport, a elevilor din Clucereasa, Făget Si RacoviUa.
Prezent la SedinUă, Comisar Ref, Marian Iordache
care a ridicat câteva probleme legate de paza, ordinea
Si securitatea elevilor în unităUile de învăUământ.

TELEFOANE UTILE:
Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni 0348/445.855; NON-STOP
Tel/Fax Ofiţer de serviciu Primăria Mioveni 0348/455.999; NON-STOP

Tel: Primăria Mioveni - 0348/450.000;
0348/455.444;
Fax: Primăria Mioveni - 0248/260.500;
Dispeceratul S.C. S.Ed.C Mioveni 0348/457.102; 0736. 202.067 NON-STOP

Publicația poate fi descărcată în format PDF pe site-urile instituției:

www.primariamioveni.ro

www.centrulculturalmioveni.ro
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