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Tiraj: 2000 exemplare
“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice”

Art. 16  - CONSTITUȚIA  ROMÂNIEI

Având în vedere
situaţia de fapt a per-
soanelor fizice şi ju-
ridice din punct de
vedere al achitării im-
pozitelor şi taxelor,
există un număr mare
de datornici către
bugetul local al
oraşului Mioveni. Ast-
fel, la data de
31.12.2014 s-au înreg-
istrat în situaţiile fi-
nanciar - fiscale un
număr de aproximativ
5800 restanţieri per-
soane fizice, şi aprox-
imativ 345 persoane
juridice, contribuabili
ai oraşului Mioveni,
care nu se află în situ-
aţia de insolvenţă.

În scopul stimulării în-
casărilor la bugetul local, la
propunerea primarului Ion
Georgescu, consilierii locali
au votat Hotărârea nr.
57/18.06.2015 şi Hotărârea
nr. 58/18.06.2015 privind
aprobarea procedurilor de
scutire de la plata majorărilor
de întârziere aferente obli-
gaţiilor bugetare, atât pentru
persoane fizice, cât şi pentru
persoanele juridice, cu pe-
rioada de aplicabilitate în in-
tervalul 01.07.2015 –
31.10.2015.

Conform hotărârilor adop-
tate pot beneficia de această
facilitate, atât persoanele fi-
zice, cât şi persoanele ju-
ridice care la data intrării în
vigoare a procedurilor am-
intite datorează majorări de
întârziere bugetului local al
oraşului Mioveni pentru nea-
chitarea la termenele sca-
dente a impozitelor și taxelor.

Pentru a beneficia de scu-
tire la plata majorărilor de în-
târziere datornicii au
obligaţia să:

Scutiri de la plata majorărilor
de întârziere acordate de către
Primărie şi Consiliul Local

Bazinul de Înot din
Mioveni va fi închis
pentru revizie

Extinderea rețelei electrice
de distribuție în 7 pași simpli

Dacia organizează 
concert de Ziua Franței

Sâmbătă, 18 iulie, în centrul civic,
concert: Alex Velea și Corina
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21 de familii s-au
mutat în noile
locuinţe reabilitate

ATENŢIE, la INCENDII! 
Măsuri de PREVENIRE pentru
perioada CANICULARĂ

Mioveniul a Mioveniul a 
sărbătorit 530 desărbătorit 530 de

ani de atestareani de atestare
documentarădocumentară
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Rezultate impresionante
la Naționalele  de la Arad
pentru  înotătorii CS
Dacia Mioveni 2012

Elida Purcaru şi Andrei
Ștefan Cătălin de la
C.S Mioveni, vicecam-
pioni naţionali la judo

Primăria oraşului
Mioveni continuă să
susţină plata online a
taxelor şi impozitelor 

Atenţie !!! În cazul înAtenţie !!! În cazul în
care persoanele fizicecare persoanele fizice
şi persoanele juridiceşi persoanele juridice
care nu-şi vor achitacare nu-şi vor achita
toate obligaţiile fistoate obligaţiile fis --
cale scadente până lacale scadente până la
data de 31.10.2015,data de 31.10.2015,
scutirea acordată sescutirea acordată se
va anula.va anula.

���� achite toate obligaţiileachite toate obligaţiile
fiscale principale datorate şifiscale principale datorate şi
evidenţiate în nota de plată,evidenţiate în nota de plată,
până la data de 31.10.2015,până la data de 31.10.2015,
inclusiv amenzi contrainclusiv amenzi contra--
venţionale. Scutirea nu se vavenţionale. Scutirea nu se va
acorda şi pentru majorărileacorda şi pentru majorările
de întârziere achitate antede întârziere achitate ante--
rior intrării în vigoare procerior intrării în vigoare proce--
durii.durii.

���� depună o cerere,depună o cerere,
temeinic justificată la biroultemeinic justificată la biroul
Urmărire Venituri din cadrulUrmărire Venituri din cadrul
Primăriei oraş Mioveni pânăPrimăriei oraş Mioveni până
la data de 28.10.2015 în cazulla data de 28.10.2015 în cazul
pesoanelor fizice şi  până lapesoanelor fizice şi  până la
data de 16.10.2015 în cazuldata de 16.10.2015 în cazul
persoanelor juridice.persoanelor juridice.
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Agenția de Plăți și 
Intervenții în Agricultură
Argeș informează
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ANUNŢ!!!
Organizăm cursuri de 

infirmiere autorizate ANC
cu practică în spital.

Diplomele, avizate de 3
ministere, sunt valabile în
țară și străinătate. Durata
cursului este de 3/5 luni.
Preț: 450 RON, în rate.
Tel: 0749.095.152.

Primăria oraşului
Mioveni continuă
să susţină plata
online a taxelor şi
impozitelor locale

Potrivit unor date transmise de
către reprezentanţii Primăriei
Mioveni, de la începutul anului până
la 1 iulie 2015, și-au achitat online
taxele și impozitele 70 de contribua-
bili din această zonă administrativă.

Reamintim că  impozitele şi taxele
locale, datorate bugetului local al
oraşului Mioveni, pot fi achitate şi on-
line utilizând cardul bancar, accesând
site-ul www.ghiseul.ro, secţiunea
plata cu autentificare.

Cei interesaţi să utilizeze acest ser-
viciu sunt rugaţi să se prezinte la
sediul Primăriei, Biroul Impozite şi
Taxe, în vederea solicitării emiterii in-
formaţiilor de autentificare în Sis-
temul Naţional Electronic de Plată a
Taxelor şi Impozitelor utilizând Car-
dul Bancar.

În urma depunerii cererii pentru
obţinerea informaţiilor de autentifi-
care se vor genera pe loc la ghişeele
instituţiei datele de acces la Sistemul
de plată Online care se vor înmâna
contribuabililor solicitanţi.

În plus, cetățenii nu plătesc comi-
sion pentru tranzacțiile efectuate on-
line, acesta fiind suportat integral din
bugetul local.

Informaţii suplimentare la
numărul de telefon 0348/455.666
sau pe e-mail la adresa: impozitesi-
taxe@primariamioveni.ro.

Bazinul de
Înot din
Mioveni va fi
închis pentru
revizie

Ambasadorul Mexicului la Bucuresti,
Agustin Gutierrez Canet, în vizită la Mioveni

Miercuri, 24 iunie 2015, ambasadorul
Republicii Mexicane în România, Exce-
lenţa Sa Agustin Gutierrez Canet a făcut o
vizită de lucru la Automobile Dacia-Re-
nault şi în oraşul Mioveni.

În cadrul vizitei, ambasadorul Mexicu-
lui a fost primit de primarul Ion Georgescu
şi de către viceprimarul Aurel Costache.

Înaltul oaspete s-a declarat impresionat
de frumuseţea oraşului Mioveni, şi în spe-
cial de Catedrala "Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel".

De asemenea, oficialul din Mexic a re-
marcat asemănările dintre tradiţiile
româneşti şi cele mexicane şi şi-a exprimat
speranţa ca oraşul Mioveni să se în-
frăţească, în curînd, cu un oraş din Mexic.

Elida Purcaru şi Andrei
Ștefan Cătălin de la C.S
Mioveni, vicecampioni

naţionali la judo
Finala Campionatului Naţional de judo U10-U11,

desfăşurată la Târgu Mureş (în perioada 26-28 iunie),
a fost încheiată cu fruntea sus de sportivii de la CS
Mioveni, antrenați de Verginel Popescu.

Judoka de la Mioveni au reușit o performanță
foarte bună, obținând două medalii de argint prin
Elida Purcaru (32 kg – U11) și Andrei Ștefan Cătălin
(38 kg – U11).

În urmă cu o lună, C.S Mioveni a obținut două
medalii de argint la  Finala Campionatului Naţional
de Judo U-14, prin Alina Făcăeru și Roxana Oprea.

În perioada 10 – 12 iulie, sportivii din Mioveni vor
participa la o altă competiție naţională de judo, des-
fășurată la Arad.

Bazinul de Înot Didactic pentru
Copii și Agrement din Mioveni va fi
închis în perioada 15 iulie – 31 au-
gust, în acest timp S.C. Servicii Edil-
itare pentru Comunitate S.R.L. va
efectua lucrările de revizie. Ca în
fiecare an se vor efectua operațiuni
de igienizare a bazinului.
În perioada mai sus menționată iu-
bitorii  de înot de toate vârstele sunt
așteptați la bazinul în aer liber de la
Baza de Agrement Bemo.

După rezultatele foarte
bune obţinute la diverse com-
petiţii  locale şi regionale, 15
sportivi de la CS Dacia
Mioveni 2012 au concurat
pentru Naționalele de Înot de
la Arad, cel mai important
concurs al anului.

Echipa de la Mioveni a
fost  formatã din: Alexandra
Diculescu, Izabela Stoica,
Iulia Durcă, Bianca Mân-
druţă, Antonio Alexandru,
Delia Safcencu, Alessia
Gubavu, Raisa Nae, Ioana
Teianu, Ana Militaru, Anto-
nia Ducan, Adrian Nae, Şte-
fan Ilie, Robert Acatrinei şi

Iulian Prall.
Sportivii au fãcut de-

plasarea la Arad, sub coor-
donarea directorului,
Constantin Ciobanu, şi a
antrenorului Viorel Ciobanu.

La acest concurs au  parti-
cipat peste 400 sportivi.  În
proba de ştafetă 4x50 m fete-
mixt (2005), formatã din
Alessia Gubavu, Ioana
Teianu, Delia Safcencu şi
Raisa Nae, sportivele noastre
au obţinut medalia de bronz.

Este prima medalie obţi-
nută de CS Dacia Mioveni
2012 la o competiţie oficială
de obiectiv!

De asemenea, micii înotă-
tori ai clubului din Mioveni
au obţinut şi alte clasări im-
portante: Raisa Nae (locul 5
la 50 m fluture şi locul 12 la
50 m bras); Adrian Nae (locul
11 la 50 bras),  iar la  proba
de ştafetă 4x50 - fete, au
obţinut locul 6, în finala aces-
tui campionat.

Echipa şi antrenorii mul-
tumesc pentru sprijinul acor-
dat, făcând posibilă
participarea la acest concurs,
conducerii Primăriei şi a  CS
Dacia Mioveni 2012.

Rezultate impresionante la
Naționalele  de la Arad pentru
înotătorii CS Dacia Mioveni 2012

Sâmbătă, 18 iulie
Dacia organizează 
concert de Ziua Franței

Ca în fiecare an, Dacia, ca parte a
grupului Renault, în parteneriat cu au-
torităţile locale din Mioveni, orga-
nizează manifestări pentru a celebra
Ziua Franţei. Sâmbătă, 18 iulie, în-
cepând cu ora 19.00, pe platoul din
centrul civic vor concerta doi dintre
cei mai îndrăgiți interpreți ai momen-
tului: Alex Velea și Corina. Ziua
Franței este sărbătorită în fiecare an la
Mioveni, când se organizează concer-
tul anual dedicat locuitorilor urbei,
majoritatea acestora fiind angajați pe
platforma Dacia.

Alex Velea

Corina
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Medalie pentru CS
Dacia Mioveni 2012, la
tenis de cîmp

Zilele trecute, trei
sportivi legitimaţi la
secţia de tenis de
câmp a Clubului
Sportiv Dacia
Mioveni 2012 au
participat la Trofeul
„EMIGAB”, des-
făşurat la Râmnicu-
Vâlcea. 

Andrei Ciobanu,
Mihai Ciungu şi
Cristian Ţurlea,
pregătiţi de Ghiorghe
Dinuţă, s-au luptat
pentru medaliile
puse în joc.

Printre învingători
s-a numărat Andrei
Ciobanu, concurent
la categoria 12 ani,
masculin, care a
reuşit să câştige toate meciurile jucate, obţinând astfel
meritatul loc 1.
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Agenția de Plăți și Intervenții în
Agricultură Argeș informează

Veste bună din tenis! 
Roberta Cerbu a câștigat locul

I - Senioare, la Cupa Head
În perioada 27  - 30

iunie 2015, sportiva de la
C.S. Dacia Mioveni 2012,
Roberta Cerbu, a partici-
pat la Cupa Head a Mu-
nicipiului București.

Meciurile au fost dispu-
tate pe tabloul tip "şah",
iar tenismena antrenată de
Ștefan Chirigiu s-a impus
cu următoarele rezultate:
6-1 / 6-1, ỉn faţa sportivei
Stăncescu Maria; 4-6 6-0
7-6 (5), în faţa favorita
numărul 1, Zărnoveanu
Aura; 6-1/ 7-6 (2), în faţa
Patriciei Eftenoiu.

Marţi, 30 iunie a.c.,
Roberta Cerbu s-a impus
după aproape trei ore de
joc cu scorul de 7-5, 3-6,
6-3, în partida cu Iulia
Sãvescu.

Evoluția reușită a
sportivei din Mioveni
aduce în palmaresul
clubului prima cupă la
turneu de tenis de câmp
pentru senioare .

După partida câştigată
în faţa lui Sãvescu, tânăra

tenismenă Roberta Cerbu
ne-a declarat: “Sunt ex-
trem de bucuroasă, după
prima mea victorie într-un
turneu de senioare. Am
fost puţin bulversată în al
doilea set, atunci când,
după ce am condus cu 3-2,
adversara mea  a câştigat
cu 6-3 şi îmi era frică să
nu pierd totul ! Am reuşit
totuşi sã ỉmi revin şi să
câştig.

Vreau să mulţumesc
conducerii C.S. Dacia
Mioveni 2012 pentru
sprijinul acordat, şi în spe-
cial domnul primar Ion
Georgescu”.

21 de familii
s-au mutat în
noile locuinţe
reabilitate

Conducerea Primăriei Mioveni
a predat, joi, 25 iunie, cheile noilor
locuințe sociale din clădirea fostul
internat al Liceului Tehnologic
Construcţii de Maşini Mioveni.

Astfel, 21 de familii care au so-
licitat locuinţe la Primărie, în de-
cursul anilor, au intrat în posesia
lor, acestea fiind alese în baza cri-
teriilor de selecţie, stabilite printr-o
hotărâre de Consiliu Local (HCL
nr. 47/15.11.2012).

Primarul Ion Georgescu i-a fe-
licitat pe cei care şi-au ridicat

Fermierii care au în anul
2015 angajamente aflate în
derulare în cadrul Măsurii
214-agro-mediu a PNDR
2007 – 2013 pot accesa în
acest an o clauză de re-
vizuire pentru adaptarea în
noul cadru juridic al PNDR
2014 – 2020 sau pot încheia
aceste angajamente înainte
de termen, fără a returna
plățile efectuate anterior. În
cazul accesării clauzei de
revizuire a angajamentelor
aflate în derulare la noul

cadru juridic, beneficiarii
Măsurii 124 vor trebui să
respecte, începând cu 2015,
condițiile de eligibilitate și
standaredele de eco-
condiționalitate prevăzute
de noul cadru juridic, în
același timp cu cerințele
specifice și cerințele de
bază prevăzute de PNDR
2007 – 2013.

Astfel, pe site-ul Insti-
tuției Prefectului-Județul
Argeș și al Primăriei orașu-
lui Mioveni

(www.primariamioveni.r
o), pot fi găsite următoarele
documente:

- Anexa 1, ce cuprinde
legislația națională privind
implementarea măsurilor
de mediu și climă finanțate
de PNDR 2014 – 2020;

- Anexa 2, ce cuprinde
lista zonelor eligibile pen-
tru măsurile de mediu și
climă ale PNDR 2014 –
2020 aferente autorităților
publice locale din județul
Argeș.

Inspectoratul pentru Situaţii de Ur-
genţă (ISU) Argeş a dat publicităţii mă-
surile de prevenire a incendiilor în
perioadele cu temperaturi ridicate.

Potrivit reprezentanţilor ISU, în pe-
rioadele caniculare sau secetoase,
cetăţenii au obligaţia de a solicita şi
obţine, de la autorităţile competente, ur-
mătoarele documente:

- Permis de lucru cu focul, obţinut
de la Primărie;

- Aprobare de la Agenţia de Pro-
tecţie a Mediului.

Se exceptează de la această oblig-
aţie, arderea vegetaţiei uscate şi a res-
turilor vegetale în cadrul gospodăriilor
cetăţeneşti, dar cu respectarea strictă a
măsurilor generale de stingere a in-
cendiilor.

În perioadele de caniculă şi secetă
prelungită, arderea de mirişti, vegetaţie
uscată şi resturi vegetale este interzisă.

Arderea miriştilor şi a resturilor veg-
etale este strict interzisă dacă nu se im-
pune ca o măsură de carantina
fitosanitară, pentru prevenirea
răspândirii unor boli sau dăunători
specifici.

Arderea miriştii se face cu re-
spectarea următoarelor prevederi gen-
erale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de

maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi

de comunicaţie, construcţii, culturi
agricole vecine, instalaţii, fond
forestier, prin executarea de fâşii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe
timp de zi;

e) asigurarea, până la finalizarea,
arderii a personalului de supraveghere
şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de
ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi

mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor

de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug,
a unei cisterne de apă, a mijloacelor de
tractare şi a personalului de deservire.

Arderea vegetaţiei uscate şi a res-
turilor vegetale se execută cu re-
spectarea următoarelor prevederi
generale:

a) condiţii meteorologice fără
vânt;

b) colectarea în grămezi a vege-
taţiei uscate şi a resturilor vegetale în
cantităţi astfel încât arderea să poată
fi controlată;

c) executarea arderii în zone care
să nu permită propagarea focului la
fondul forestier/construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comuni-
caţii, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;

d) curăţarea de vegetaţie a
suprafeţei din jurul fiecărei grămezi
pe o distanţă de 5 m;

e) desfăşurarea arderii numai pe
timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor şi mate-
rialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;

g) supravegherea permanentă a
arderii;

h) stingerea totală a focului înainte
de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu
pământ a focarelor.

Recomandări privind protecţia pop-
ulaţiei pe timpul caniculei:

Deplasările sunt recomandate în
primele ore ale dimineţii sau seara, pe
cât posibil prin zone umbrite, alternând
deplasarea cu repausul, în spaţii dotate
cu aer condiţionat (magazine, spatii
publice);

Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la

soare, efortul fizic intens între orele
11.00-18.00;

Purtați haine lejere, subţiri, deschise
la culoare, pălării şi ochelari de soare;

Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu
prea reci, apă, sucuri naturale din fructe
şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);
evitaţi consumul băuturilor alcoolice
sau al celor cu cofeină sau zahăr (car-
bogazoase).

Mâncaţi fructe şi legume (pepene,
prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui
pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi
variat insistând pe produsele cu valoare
calorică mica;

Evitaţi alimentele cu unt conţinut
sporit de grăsimi, în special de origine
animală;

Menţineţi legătura eu persoanele în
vârstă (rude, vecini, persoane cu diz-
abilităţi), interesându-vă de starea de
sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă
ori de câte ori au nevoie;

Nu lăsaţi copiii/animalele de com-
panie songuri/singure în autoturisme;

Cereţi sfatul medicului de familie la
cel mai mic semn de suferinţă, manife-
stat de dumneavoastră sau copilul dum-
neavoastră;

Persoanele care suferă de diferite
afecţiunii îşi vor continua tratamentul,
conform indicaţiilor medicului. Este
foarte util ca în perioada caniculară să
se consulte medicul curant, în vederea
adaptării schemei terapeutice la condiţi-
ile existente.

Pentru ameliorarea condiţiilor la
locul de muncă se va reduce intensi-
tatea si ritmului activităţilor fizice, se
va alterna efortul dinamic cu cel static
şi alternarea perioadelor de lucru cu pe-
rioadele de repaus în locuri umbrite ori
ventilate corespunzător.
Informaţii suplimentare pot fi găsite pe
site-ul: www.primariamioveni.ro.

ATENŢIE, la INCENDII! 
Măsuri de PREVENIRE pentru perioada CANICULARĂ

cheile de la apartamente, solicitându-le totodată să
aibă grijă de ele.

„Sper că noii chiriaşi sunt suficienţi de maturi şi
o să aibă grijă de aceste locuinţe. Le urez multă sănă-
tate şi să se bucure cât mai mult de acestea”. In-
vestiţia a fost realizată exclusiv din fonduri de la
bugetul local.

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Cpt. Puică Nicolae” al Județului Argeș 

� Utilizarea focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu și pe timp de vânt
este interzisă; locurile cu pericol de in-
cendiu, în care se aplică această inter-
dicție, se stabilesc și se marchează de
persoanele de drept.
� Prepararea hranei prin utilizarea focu-
lui deschis în incintele unităților, în
zonele de agrement și în gospodăriile
populației se face numai în locuri spe-
cial amenajate, în condiții și la distanțe
care să nu permită propagarea focului la
construcții, depozite, culturi agricole,
păduri, plantații sau alte vecinătăți. 
� Arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deșeurilor și a altor materi-
ale combustibile se face în locuri spe-
cial amenajate ori pe terenuri pregătite,

cu luarea măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului la
vecinătăți, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii, precum și stin-
gerea jarului după terminarea activității.
�Arderea miriștilor se face numai după
luarea măsurilor ce se impun pentru
impiedicarea propagării focului la
vecinătăți, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii.
� Utilizarea focului deschis nu se ad-
mite la distanțe mai mici de 40 m față
de locurile cu pericol de explozie: gaze
și lichide combustibile, vapori inflama-
bili, explozivi etc., respectiv 10 m față
de materiale sau substanțe combustibile:
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat,
bitum, ulei etc., fară a fi supravegheat și

asigurat prin măsuri corespunzătoare. 
� Luarea măsurilor pentru prevenirea
jocului copiilor cu focul în condiții și în
locuri în care se pot produce incendii
constituie o obligație a persoanelor care
răspund, potrivit legii, de creșterea, edu-
carea și îngrijirea copiilor. 
În vederea realizării igienizării
terenurilor prin ardere, cetăţenii au
obligaţia de a solicita şi obţine: accept
de la Agenţia pentru Protecţia Mediului,
permis de lucru cu focul, act doveditor
de la Direcţia Fitosanitară privind
prezenţa bolilor sau dăunătorilor, noti-
ficare către ISUJ, adresă de informare
către Primărie. Informaţii suplimentare
pot fi găsite pe site-ul:
www.primariamioveni.ro.
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Vineri, 26 iunie, la de-
schiderea Zilelor oraşului
Mioveni, primarul Ion
Georgescu le-a mulțumit, în
cadru oficial, tuturor celor
care au răspuns invitaţiei ad-
ministraţiei oraşului. La
eveniment au participat ofi-
cialitãţi centrale, judeţene,
locale, reprezentanţi ai Aca-
demiei Oamenilor de Ştiinţă
din România, consilieri
judeţeni şi locali, persona-
litãţi din lumea sportului, di-
rectori ai instituţiilor din
Mioveni, reprezentanţi ai del-
egaţiilor din oraşele înfrăţite
şi cetăţeni ai oraşului.

Lansare de carte: FC Argeş, 60 de
ani în fotbalul de performanţă

Începând de vineri, 26 iunie
2015, oraşul Mioveni a îmbrăcat
straie de sărbătoare şi a fost gazdă
ospitalieră pentru toţi cei care au
venit să petreacă la manifestările
prilejuite de Ziua Oraşului.

În cadrul deschiderii oficiale a
evenimentului a avut loc lansarea
de carte: „FC Argeş, 60 de ani în
fotbalul de performanţă (1953 –
2013). Un secol de performanţă
(1915 – 2015)“ a autorului Sevas-
tian Tudor, editată şi tipărită la Ti-
pografia Mioveni. Evenimentul a
reunit la Mioveni  fotbalişti din
generaţia de aur şi antrenori ai
echipei FC Argeş.

Expoziţie de automobile
Pe toată perioada Zilelor

oraşului, locuitorii au putut ad-
mira o expoziţie de maşini de raliu
şi maşini istorice, precum şi alte
maşini din gama Dacia. 

Nicolae Furdui Iancu şi Elisabeta
Turcu, invitaţi speciali la Mioveni,
de Zilele Oraşului

De la ora 19.00, în centrul
civic a avut loc un spectacol fol-
cloric susţinut de Ansamblul „Plai
de Dor”, împreună cu soliştii Şte-
fania Vorovenci, Valentin Poe-
nariu, iar mai apoi Elisabeta Turcu
şi Nicolae Furdui Iancu, alături de
Taraful „Crai Nou”.

MEMORIALUL “VASILE 
COSTESCU” LA ŞAH

MEMORIALUL “VASILE
COSTESCU” LA ŞAH, ediţia a
V-a, desfăşurat în data de  27 iunie
2015, cu prilejul Zilelelor Oraşu-
lui Mioveni, la Centrul Cultural
Educativ Mioveni, a reunit un
număr de aproximativ 90 de par-
ticipanţi.

Întrecerea cultural-sportivă or-
ganizată în memoria lui Vasile
Costescu, primar al oraşului
Mioveni în perioada 1996- 2006, a
constat în desfăşurarea unui con-
curs open pentru copii şi adulţi. 

Ziua majoratului 
sărbătorită la Mioveni

20 de tineri, care au împlinit
vârsta de 18 ani, au dat mâna cu
viceprimarul Aurel Costache, în

cadrul ceremoniei de înmânare a
diplomelor de Cetăţean Major al
oraşului.

Aceştia au primit din partea
conducerii executivului Primăriei
câte o diplomă şi un tort oferit de
sposorul evenimentului, Cofetăria
Un băiat şi o fată. Și-au sărbătorit
majoratul: Marinescu Maria An-
dreea, Tănase Mihai Mădălin,
Rada Ana Maria Camelia, Dia-
conescu Daiana Evelina, Mirea
Larisa, Ionescu Katy, Rolea Adri-
ana Georgiana, Zamfir Bianca,
Ion Moise Bădulescu, Mihalcea
Valentin, Chiran Maria Mădălina,
Constantin Elena Mirela, Liciu
Marius Constantin, Bădiță Bog-
dan Florin, Moraru Luminița
Nicoleta, Carp Diana Maria,
Poeniță George Adrian, Perniu
Adrian, Bădica Georgiana
Marinela și Neagoe Ana Maria.

Concert incendiar cu 
What's Up şi Antonia

Ediţia din acest an a Zilelor
oraşului Mioveni a fost una ex-
plozivă, cel puţin în ceea ce
priveşte spectacolul prezentat pe
scena din centrul civic, sâmbătă,
27 iunie. What's Up şi Antonia au
oferit spectacole de excepţie apre-
ciate de miile de spectatori din
faţa scenei. Publicul a apreciat
evoluţia interpreţilor răsplătindu-i
cu aplauze şi urale.

Spectacolul s-au încheiat cu un
superb foc de artificii, unul dintre
cele mai frumoase văzute la
Mioveni în ultimii ani.

Duminică s-a inaugurat 
ceasul donat de greci

Zeci de cetăţeni din Mioveni,
alături  de reprezentanţi ai admin-
istraţiei locale, au participat la in-
augurarea ceasului donat de oraşul
Ligurio, din Grecia. De asemenea,
la eveniment au participat şi dele-
gaţiile oraşelor: Grecia- Ligurio,
Bulgaria- Petrich, Debovo şi
Franţa – Landerneau (Asociaţia de
Prietenie Landerneau - Mioveni).
Ceasul este din marmură, modern,
şi afişeazã ora în mod analogic. 

Festivalul Internaţional de 
muzică corală "D.G. KIRIAC"

Duminică, 28 iunie, Centrul
Cultural Mioveni a găzduit Festi-
valulul Internaţional de Muzică
Corală „D.G. Kiriac".

Au participat: Corul de copii
Kids al Clubul Copiilor Mioveni,
Corul mixt Sfânta Paraskevi din
Grecia, Corul ”Ars Nova” al
Teatrului “Alexandru Davila”,
Piteşti şi Corul Centrului Cultural
Mioveni. 

Ediţia a 23-a a Festivalului In-
ternaţional de Muzică Corală
„D.G. Kiriac” a cuprins specta-
cole în Mioveni, Piteşti şi
Topoloveni. 

Competiţii sportive 
de Zilele Oraşului

În cadrul calendarului Zilelor
Orașului Mioveni, Clubul Sportiv
Dacia Mioveni 2012 a organizat
duminică 28 iunie.a.c., o serie de

evenimente sportive desfășurate la
Baza de Agrement de la BEMO.

Cei prezenți la aceste mani-
festări s-au întrecut la înot, tenis
de picior, volei pe plajă, aruncarea
mingii la coșul de baschet și in-
ițiere în jocul de oină. Cei mai
buni dintre participanţi au fost
premiaţi de organizatori. 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
prăznuiţi în MIOVENI

Luni, 29 iunie, de praznicul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,
mai multe locaşuri de închinare
din Argeş şi-au sărbătorit  hramul.
Printre acestea şi Catedrala
"Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel"
din oraşul Mioveni, edificiu em-
blematic pentru urbea noastră.
Sute de credincioşi au ţinut să
asiste la liturghia oficiată cu acest
prilej. Piatra de temelie a Cate-
dralei a fost aşezată în anul 1992.
Dimensiunile catedralei sunt cu
adevărat impresionante: înălţime
40 m, lungime 65 m şi lăţime în
naos 36 m, având capacitate de
aproximativ 1.500 de locuri. Edi-
ficiul este placat cu marmură albă
şi bej-aurie, dispusă în benzi late
de 40 cm, decor de inspiraţie
bizantină din secolul al XIV-lea.
În arcadele subliniate prin chenare
de benzi de marmură bej-aurie s-
au realizat icoane din mozaic.

Acesta a fost sfiniţită în 1 iulie
2012, slujba fiind oficiată de catre
Înalt Preasfinţitul Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi
Muscelului.

www.primariamioveni.rowww.primariamioveni.ro

Pentru zonele în care nu există încă
rețea electrică de distribuție (distanța de la
rețeaua existentă până la limita de propri-
etate a solicitantului este mai mare de 100
m), însă există solicitări de racordare, legis-
lația în vigoare prevede atât parcurgerea
unor pași obligatorii, precum și documen-
tația necesară.

Pentru confortul consumatorilor, CEZ
Distribuție detaliază etapele necesare în
procesul de extindere a rețelei electrice de
distribuție:

1. Operatorul de Distribuție (OD) in-

formează solicitantul dacă zona respectivă
este cuprinsă în planul de dezvoltare a
Rețelei Electrice de Distribuție (RED) și
care este calendarul de realizare a lucrărilor.

2. În cazul în care nu au fost făcute de-
mersuri pentru extinderea rețelei în zona re-
spectivă, OD informează în scris
Autoritatea publică locală și centrală să
depună în acest scop o cerere și o documen-
tație justificativă prevăzută în Metodologia
menționată anterior. Scrisoarea este trans-
misă spre informare și solicitantului. 

3. Autoritatea publică transmite opera-

torului de distribuție (OD) cererea și docu-
mentația justificativă.

4. Operatorul de distribuție întocmește
în termen de 60 de zile studiul de fezabili-
tate și evaluează lucrările de investiții din
punct de vedere al eficienței economice.

5. Operatorul de distribuție informează
ANRE și transmite răspunsul către autori-
tatea publică (în maxim 60 de zile) privind
rezultatele studiului de fezabilitate, precum
și propunerea de coparticipare a autorității
publice la finanțarea investiției solicitate,
daca este cazul. 

6. Introducerea în planurile de investiții
ale operatorului de distribuție și Au-
torităților Publice Locale.

7. Realizarea lucrărilor de electrificare/
extindere, operarea și întreținerea lor.

Informaţii suplimentare sunt puse la
dispoziţia clienţilor la orice Centru de
Relaţii cu Clienţii, prin intermediul spe-
cialiştilor CEZ sau al materialelor in-
formative, la Info Linia CEZ, la numărul
unic 0251 929 (apel cu tarif normal în
reţeaua naţională), sau online, accesând
www.cez.ro.

La mulţi ani, Mioveni!La mulţi ani, Mioveni!


