
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”
împlinește anul acesta 10 ani de existență
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Săptămâna
Europeană a

Sportului 
va fi marcată

la Mioveni
7 - 13 septembrie

Începe școala pe 
14 septembrie
Unităţile de învăţământ
din oraş sunt pregătite
pentru primirea elevilor

CONSULTARE
PUBLICĂ
PRIVIND PLANUL
DE MOBILITATE 
URBANĂ 
DURABILĂ 
PENTRU ORAŞUL
MIOVENI

S.C. Prospecţiuni
S.A este prestator de
servicii contractuale
pentru OMV
Petrom S.A în baza
unui contract ce are
ca obiectiv exe-
cutarea lucrărilor
de achiziţie date ge-
ofizice 2D în zonă.

Lucrările vor
dura aproximativ 4-5
luni şi se vor derula
în arealul urmă-
toarelor unităţi ad-
m i n i s t r a t i v
teritoriale: Mioveni,
Miceşti, Dârmăneşti,
Ţiţeşti, Davideşti,
Stâlpeni, Ştefăneşti,
Mărăcineni etc.

În conformitate
cu acordul de conce-
siune petrolieră şi în
temeiul dispoziţiilor
art.7-8 din Legea
P e t r o l u l u i
nr.238/2004, cu mod-
ificările şi com-
pletările ulterioare,
OMV Petrom S.A.
are un drept de servi-
tute legală asupra
terenurilor necesare
accesului în
perimetrul de lucru şi

asupra terenurilor
necesare oricăror ac-
tivităţi pe care aces-
tea le implică.

Important!
Proprietarii şi

deţinătorii legali de
terenuri vor fi
anunţaţi înainte de
începerea acestor
lucrări.

Astfel, se vor no-
tifica şi compensa
proprietarii de
terenuri pentru
punerea în aplicare
a acestor prevederi
legale.

Pentru eventu-
ala afectare a cul-
turilor agricole în
urma activităţii des-
făşurate vor fi de-
s p ă g u b i ţ i
deţinătorii acestor
culturi.

Cei interesaţi pot
obţine informaţii su-
plimentare la adresa
de e-mail necu-
lae.stan@prospecti
uni.com sau la tel.
0723.619.350/0720.7
76.697. 

INFORMARE CU
PRIVIRE LA 
INTENŢIA 

EFECTUARII 
LUCRĂRILOR DE
ACHIZIŢIE DATE 

GEOFIZICE

Târg Apicol
la Mioveni
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Ziarul de MIOVENIZiarul de MIOVENI
Tiraj: 2000 exemplare
“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice”

Art. 16  - CONSTITUȚIA  ROMÂNIEI

MONALIZA ZEGHERU: 
„AM NEVOIE ÎN 
CONTINUARE DE 
AJUTORUL VOSTRU!”
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Campanie de
dezinsecţie şi
deratizare PPAAGG..  44 PPAAGG..  44

SC SEDC Mioveni continuă 
lucrările pentru  înlocuirea 
conductei principale de apă

S.C. Servicii Edilitare
pentru Comunitate

Mioveni S.R.L. con-
tinuă lucrările pentru
înlocuirea conductei

principale de ali-
mentare cu apă rece în

oraşul Mioveni, tron-
sonul 2, pe o distanţă

de 2000 m. Lucrările în
execuţie prevăd

montarea conductelor
din polietilenă.PPAAGG..  22
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a aniversat
5 ani de activitate 

S.C. S.Ed.C. 
Mioveni

Structura anului 
şcolar 2015 - 2016
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Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni a aniversat în
luna august 5 ani de activitate pe piața serviciilor publice

Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
s-a remarcat de-a lungul celor 5 ani ca fiind o so-
cietate responsabilă și de încredere. A luat ființă
în anul 2010 conform Hotărârii Consiliului Local
Mioveni nr. 74/05.08.2010 prin reorganizarea
Serviciului ADP şi a  Serviciului de Iluminat Pub-
lic Mioveni. În cei cinci ani societatea a evoluat,
s-a transformat considerabil, atât în ceea ce
privește domeniul de activitate, cât și la nivelul
personalului. Obiectivele pe termen lung și scurt
ale societăți au avut în vedere cerințele comu-
nității, dar și cerințele pieței, întărindu-și astfel
poziția pe piața serviciilor din zonă.

Dezvoltarea orașului Mioveni a dus implicit
la posibilitatea extinderii domeniului de activitate
în cadrul societății. Beneficiind de sprijinul au-

torității locale, obiectivele propuse și viziunea de
management au facut posibilă valorificarea aces-
tor servicii de utilitate publică și oferirea lor la
prețuri atractive, competitive.

S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU CO-
MUNITATE MIOVENI S.R.L. a ajuns în prezent
la un număr de peste 350 angajați. Conducerea
mulțumește pe această cale autoritatii locale pen-
tru suportul acordat, tuturor angajaților pentru
munca depusă în folosul comunității și pentru
contribuția adusă la bunul mers al companiei în
acești 5 ani.

S.Ed.C. Mioveni garantează tuturor benefi-
ciarilor aceeași calitate a serviciilor și pe viitor,
constientizează importanța fiecărui client şi
mulțumeşte tuturor pentru încrederea acordată!

SELECȚIE HANDBAL
Secția de handbal a

Clubului Sportiv Dacia
Mioveni 2012 orga-
nizează o selecţie la
echipele de FETE, pen-
tru cele născute în anii
1999-2000, 2001-2002.

Condițiile: experiența
minimă în jocul de hand-
bal (pot participa și jucătoare legitimate), vârstă și talie con-
form regulamentelor FRH.

Selecția va avea loc marți, 1 septembrie 2015, între orele
10.00 - 14.00, în Sala de Sport Liviu Rebreanu din Mioveni.
Relații suplimentare se pot afla la numărul de telefon:
0725.586.003.

Primarul oraşului Mioveni,
Ion Georgescu, le mulțumeşte
tuturor autorităţilor locale şi
judeţene, instituţiilor statului,
agenţilor economici, per-
soanelor fizice, care în pe-
rioada  10-16 august a.c., au
răspuns afirmativ solicitării
sale şi au primit cu căldură pe
cei 17 copii, din Ucraina.

Reamintim că grupul a fost
format din copii cu vârste
cuprinse între 9 și 16 ani, din
orașul Harkov, care au situații
sociale dificile (orfani ori cu
părinți aflați pe câmpurile de
luptă din zona de conflict).

Aceștia, prin intermediul
Ambasadei Ucrainei la Bu-

curești, au fost prinși într-un
proiect umanitar căruia ad-
ministrația locală a orașului
Mioveni i s-a alăturat fără e-
zitare. Astfel, conducerea
Primăriei şi-a propus şi a

reuşit, cu sprijinul primit, să le
reamintescã vizitatorilor
ucraineni, că  se pot bucura de
copilărie, vacanță și obiec-
tivele turistice ale Județului
Argeș.

Primarul Ion Georgescu - mulţumiri celor
care au răspuns afirmativ solicitării sale
şi au primit cu căldură grupul din  Ucraina

TENIS DE MASĂ:

CALIFICARE 
ÎN TURUL II 
AL CUPEI ETTU

Echipa de tenis de masă a
CS MIOVENI s-a calificat du-
minică, 23 august a.c., în turul
al doilea a Cupei ETTU, după
ce a învins în ultimele două
partide echipele din Scoția și
Belgia.

Tenismenii galben-verzi
au jucat aceste partide în
Scoția, acolo unde sâmbătă  și
duminică s-au disputat par-

tidele din Grupa B.
În acest prim tur adversari

au fost TT Vedrinamur (Bel-
gia), Tenis de Mesa Arteal
(Spania), GSK Yalova
Belediye (Turcia) și TTC
North Ayrshire (Scoţia). Sâm-
bătă, în prima zi, CS Mioveni
a învins cu 3-0 pe GSK
Yalova Belediye, și apoi a
pierdut cu același scor, cu

Tenis de Mesa Arteal
(Spania).

Duminică însă, Cazacu,
Petrescu și Seni au câștigat
ambele întâlniri, mai întâi 3-1
cu gazdele de la TTC  North
Ayrshire (Scoţia) și apoi 3-0
cu belgienii de la TT Vedrina-
mur.

Argint 
pentru
tenismena
Roberta
Cerbu, la
Cupa Pro
Tenis

Sâmbătă, 15 august
2015, s-a dat startul com-
petiției de Tenis – Cupa
Pro Tenis organizată la
București de Federația
Română de Tenis în co-
laborare cu CS Pro Tenis.

Pe tabloul com-
petițional s-a regăsit și
sportiva  C.S DACIA
MIOVENI 2012,
Roberta Cerbu, care a
reușit să obțină medalia
de argint, după 2 meciuri
câștigate (primul cu

Vasiliev Mara din Con-
stanta cu scorul 6-2 6-1,
iar al doilea cu Duca
Francesca din Ploiești (6-
1 6-3).

Din păcate, sportiva
noastră a fost înfrântă în
ultimul meci. Precizăm
că la acest concurs au
participat sportivi din
țară cu rezultate exce-
lente în competițiile
naționale.

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.

VOLEI:
Echipa  C.S Dacia
Mioveni 2012 şi-a
aflat programul 
competiţional
pentru sezonul
2015-2016
Echipa de volei a CS Dacia
Mioveni 2012, antrenată de Va-
leriu Fianu, se pregăteşte pen-
tru noul sezon competițional,
care va începe în data de 4 oc-
tombrie 2015.
Pe lista tehnicianului echipei
apar 12 jucătoare: Barbu An-
dreea, Ivan Mihaela, Ivan
Gabriela, Giban Laura,
Ionescu Ana, Bădica Geor-
giana, Stoica Anastasia,
Popescu Cătălina, Chiliment
Alexia, Băduţ Antonia, Borţoi
Ştefania şi Mareş Ana.

Clubul din Mioveni face parte din
Grupa D, alături de C.S B. P. Hașdeu
Buzău, C.S.M Codlea, A.S.C Juvenil
LPS CSS Brașov, LPS Viitorul Pitești și
CNMV Ploiești.
Sezonul pentru echipa CS Dacia
Mioveni 2012 va începe pe data de 4 oc-
tombrie, iar meciul cu CNMV Ploiești
se va juca  în Sala de Sport „Liviu Re-
breanu” din Mioveni.

Iată calendarul:
4.10.2015: C.S Dacia Mioveni 2012 -
CNMV Ploiești;
18.10.2015: C.S Dacia Mioveni 2012 -
CS B.P. Hașdeu Buzău;
1.11.2015: C.S.M Codlea - C.S Dacia
Mioveni 2012;
15.11.2015: C.S Dacia Mioveni 2012 -
A.S.C Juvenil LPS CSS Brașov;
29.11.2015: L.P.S Viitorul Pitești - C.S
Dacia Mioveni 2012;
13.12.2015: C.N.M.V Ploiești - C.S
Dacia Mioveni 2012;
17.01.2016: C.S B.P. Hașdeu Buzău -
C.S Dacia Mioveni 2012;
31.01.2016: C.S Dacia Mioveni 2012 -
C.S.M Codlea;
14.02.2016: A.S.C Juvenil LPS CSS
Brașov - C.S Dacia Mioveni 2012;
18.02.2016: C.S Dacia Mioveni 2012 -
L.P.S Viitorul Pitești.
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Oraşul Mioveni are în desfăşurare
realizarea Planului de Mobilitate Ur-
bană Durabilă (P.M.U.D.), reprezentând
un concept care contribuie la atingerea
ţintelor europene privind schimbarea
climatică şi eficienţa energetică stabilite
la nivelul Uniunii Europene şi a statelor
membre. Existenţa acestui document
strategic condiţionează finanţarea
proiectelor care vizează îmbunătăţirea
mobilităţii la nivel urban prin inter-
mediul Programului Operaţional Re-
gional 2014-2020, Axele prioritare 3.2.
şi 4.1 "Promovarea strategiilor de re-
ducere a emisiilor de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritoriu, în par-
ticular zone urbane, inclusiv pro-
movarea planurilor sustenabile de
mobilitate urbană și a unor măsuri rele-
vante pentru atenuarea adaptărilor".

Conform ghidurilor de realizare a
P.M.U.D., elaborarea acestui document
strategic prezintă particularitatea inte-
grării procesului participativ, în care se
ţine seama de recomandările părţilor in-
teresate (incluzând cetăţeni, autorităţi
publice, organizaţii din societatea
civilă, companii private, etc.). Aşteptăm
sugestiile dvs. la adresa: primari-
amioveni@primariamioveni.ro.

Pe 14 septembrie va suna
primul clopoţel din anul şcolar
2015-2016, în unităţile de în-
văţământ din oraşul Tinereţii.

La nivelul oraşului Mioveni,
funcţionează patru grădiniţe cu
program normal, 3 creşe-cămin
(cu program prelungit), patru
şcoli gimnaziale şi două licee, la
care s-au înscris aprovimativ
5.300 de elevi şi preşcolari.

Primarul Ion Georgescu:
“În acestă perioadă, la toate in-
stituțiile de învățământ din
Mioveni s-au făcut ultimele re-
tuşuri pentru ca acestea să-și re-
deschidă  porțile pentru elevi
luni, 14 septembrie 2015.

Cu sprijinul administraţiei
locale, au fost efectuate lucrări
de reparaţii şi igienizări.

Astfel, au fost remediate de-

fecţiunile instalaţiilor electrice,
sanitare, de canalizare, ale sis-
temelor de închidere şi etanşare
a uşilor şi ferestrelor, a sis-
temelor de supraveghere şi alar-
mare, a defecţiunilor
mobilierului şcolar.

Totodată, a fost făcută şi igi-
enizarea spaţiilor anexe, verifi-
carea instalaţiilor de încălzire,
curăţirea şi amenajarea

terenurilor de joacă din
perimetrul unităţilor.

Şi necesarul de combustibil
solid pentru perioada rece a fost
asigurat la Clucereasa şi Făget.

În calitate de primar al
oraşului, îmi exprim speranţa că
elevii noştri vor învăţa în
condiţii optime, iar viitorul an
şcolar va fi unul de succes”.

Structura anului 
şcolar 2015 - 2016

Ministerul Educaţiei a pub-
licat pe site-ul instituţiei or-
dinul privind structura anului
şcolar 2015 – 2016. Anul şcolar
2015-2016 are 36 de săptămâni
de cursuri, însumând 177 de
zile lucrătoare. Potrivit or-
dinului privind structura anu-
lui şcolar, pentru clasele
terminale din învățământul
liceal, anul școlar are 37 de
săptămâni, din care durata
cursurilor este de 33 de săp-
tămâni, 4 săptămâni fiind ded-
icate desfășurării examenului
național de bacalaureat.

Cursurile claselor terminale
din învățământul liceal se
încheie în data de 27 mai 2016;
pentru clasa a VIII-a, anul șco-
lar are 36 de săptămâni, din
care durata cursurilor este de
35 de săptămâni, o săptămână
fiind dedicată desfășurării
evaluării naționale. Cursurile
claselor a VIII-a se încheie în
data de 10 iunie 2016.

CONSULTARE PUBLICĂ
privind planul de 

mobilitate urbană
durabilă pentru

Mioveni
Primăria Oraşului

Mioveni invită reprezen-
tanții autorităţilor şi insti-
tuţiilor publice, ai societăţii
civile, ai ONG-urilor, pub-
licul interesat, mass-
media, companii private,
etc., la dezbaterea publică
privind elaborarea Planu-
lui de Mobilitate Urbană
Durabilă pentru oraşul
Mioveni, în data de
17.09.2015, ora 16.00, la
sediul Primăriei oraşului
Mioveni.

ANUNŢ PUBLIC
SC. PIROUX INDUSTRIE ROMÂNIA

SRL. cu sediul în oraş Mioveni, sat
Clucereasa, strada Calea Cîmpulung,
nr.55 A, judeţul Argeş, anunţă publicul in-
teresat asupra deciziei de emitere a Au-
torizaţiei Integrate de Mediu eliberată de
A.P.M. Argeş pentru activităţile:

�� Tratarea şi acoperirea metalelor - cod
CAEN 2561
�� Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
componente ale structurilor metalice - cod
CAEN 2511
�� Producţia de rezervoare – cod CAEN
2529, desfăşurate în oraş Mioveni, sat
Clucereasa, strada Calea Câmpulung,
nr.55A, judeţul Argeş

Activitatea se încadrează conform anexei
1 a Legii 278/2013, privind emisiile industri-
ale la punctul 2.6.” Tratarea de suprafaţă a
metalelor sau a materialelor plastice prin
procese electrolitice sau chimice în care
volumul cuvelor de tratare este mai mare de
30mc”.

Informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al activităţii pot fi consultate
la sediul:
�� Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş-
municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, tel:
0248/213099; fax: 0348/401993
�� Observaţiile publicului se primesc  zilnic,
sub semnătură  şi cu date de identificare la
sediul APM Argeş - Piteşti, str. Egalităţii,
nr.50A, până  la data de 28.09.2015 (30 zile
calendaristice de la data anunţului). 

Continuă
lucrările
pentru
înlocuirea
conductei
principale
de apă

S.C. Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni S.R.L.  con-
tinuă lucrările pentru înlocuirea
conductei principale de ali-
mentare cu apă rece în oraşul
Mioveni, tronsonul 2, pe o dis-
tanţă de 2000 m. Lucrările în ex-
ecuţie prevăd montarea
conductelor din polietilenă.

Urmatoărea etapă este extin-
derea sistemului principal de ali-
mentare cu apă din zona CESAR
(livada de pruni) până în zona A-
uri, lucrările au ca scop efectuarea
unei joncțiuni cu punctul din zona

A-uri pentru a se evita probleme
create de presiunea redusă cauzată
de utilizarea apei în alte scopuri
decât menajere, în special în pe-
rioadele caniculare.

Operaţiunea este complexă şi are
un grad ridicat de dificultate, dat
fiind faptul că în zonă sunt am-
plasate cablurile de energie elec-
trică ale CEZ Distribuţie.

SE REDESCHIDE
BAZINUL DE ÎNOT

Bazinul de Înot Didactic şi Agrement
din Mioveni îşi va redeschide porţile pentru
amatorii acestei activităţi sportive marţi, 1
septembrie. Timp de câteva săptămâni,
acesta a fost supus unor operaţii de igien-
izare, îmbunătăţirea sistemului de ventilaţie,
curăţarea filtrelor, deratizare, lucrări de în-
treţinere şi reparaţii.

La bazinul de înot lucrează instructori
cu experienţă, care îi pot învăţa pe copii, dar
şi pe adulţi să practice acest sport benefic
pentru sănătate.

Cei interesaţi se pot înscrie la sediul
bazinului, situat pe bulevardul Dacia, sau
la numărul de telefon 0348.807.080.

Programul de funcţionare al bazinului
este:

Luni-Vineri, între orele 08.00-22.00;
Sâmbătă - Duminică, între orele

08.00-16.00.

Începe școala pe 14 septembrie

Unităţile de învăţământ din oraş sunt
pregătite pentru primirea elevilor

Construit din fonduri lo-
cale, Liceul Teoretic „Iulia
Zamfirescu”, a fost dat în
folosinţă la 1 septembrie 2006
şi împlineşte anul acesta 10
ani de existenţă. Patronul său
spiritual, Iulia Zamfirescu, a
fost fiica preotului Nicolae
Niţescu şi a Mariei Niţescu s-
a născut în comuna Boteni,
judeţul Argeş, în 1907 la 7
iulie. 

Înfiinţarea liceului s-a re-
alizat ca urmare a unei mai
vechi dorinţe, ca elevii din
Mioveni să nu mai facă naveta
spre alte localităţi pentru a

urma studiile unui liceu teo-
retic, ţinând cont că an de an,
elevii cu rezultate bune
formeazã clase întregi la
liceele teoretice din Piteşti.
După mai multe propuneri de
înfiinţare în locaţii improprii,
Consiliul Local şi
Primăria Mioveni au decis

construirea unui spaţiu nou,
modern, din fonduri proprii.
Prin Ordinul Ministrului
3555/10.04.2006, şi decizia
2716/31.08.2006, se înfi-
inţează Liceul Teoretic „Iulia
Zamfirescu” cu sediul în str.
Petre Zugravu, Mioveni.

Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni
împlinește anul acesta 10 ani de existență



„Am nevoie în continuare de ajutorul vostru!”
În prezent, ea se afla la Liv

Hospital Ulus din Turcia. A fost
operată la coloană, femur şi şoldul
drept şi urmează tratamentul de
chimioterapie, cu speranţa să îi fie
salvat şi ochiul.

Toate aceste operaţii şi trata-
mentul paralel au costat aproxima-
tiv 50.000 de euro, bani strânşi cu
sprijinul administraţiei locale şi a
Centrului Cultural Mioveni în spe-
cial (au organizat spectacole cari-

tabile), dar şi a tuturor celor care au
dorit sa ajute. Acum, Monaliza e în
plin tratament, dar încă mai are
nevoie de bani.

Dincolo de toată durerea și dis-
perarea pe care Monaliza o simte
în fiecare minut al vieții, ea nu uită
să fie recunoascătoare tuturor celor
care n-au rămas indiferenți la
povestea sa.

“Am nevoie în continuare de
ajutorul vostru! Vă rog fiţi ală-

turi de mine! Nu vreau sa mă
dau batută acum când mai este
putin! Am ajuns până aici, iar
lupta contra acestei boli cumplite
nu vreau sa o pierd!

Vă mulțumesc tuturor celor
care ați donat, ați share-uit, mi-
ați scris şi trimis încurajări.

De asemenea, mulțumesc tu-
turor  colegilor mei, oamenilor
din media, prieteni sau doar
cunoștințe, care s-au alăturat

campaniei mele”, scrie pe contul
său de socializare de pe patul spi-
talului din Turcia.

Cei care doresc să fie alături de
Monaliza pot face donaţii în urmă-
toarele conturi deschise la BCR:
LEI –
RO75RNCB0022095573790004
EURO –
RO05RNCB0022095573790003
Titularul contului este Monaliza
Ecaterina Zegheru.

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!
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Primăria oraşului Mioveni,
în colaborare cu S.C. Coral
Impex S.R.L, vă aduce la
cunoştinţă că în perioada 27 au-
gust – 15 septembrie 2015, se
vor efectua servicii de dezin-
secţie, dezinfecție și deratizare
pe domeniul public al oraşului
Mioveni, scări de bloc,
gospodării individuale, instituții
de învățământ și clădiri ale in-
stituțiilor publice.

Serviciile menționate sunt re-
alizate de firma S.C. Coral Impex
S.R.L, conform contractului de

delegare a activităților de derati-
zare, dezinsecţie şi dezinfecţie
prin concesiune în orașul
Mioveni.

Serviciile se desfăşoară în con-
formitate cu prevederile OMS
119/2014 după un program unic,
în aceeași perioadă pentru toți uti-
lizatorii, pentru a atinge un nivel
de eficiență maximă.

Produsele folosite se regăsesc
în Registrul Naţional al Pro-
duselor Biocide avizate pentru
profilaxia sanitar umană de Min-
isterul Sănătăţii şi fac parte din

grupele Xn (gr. III), respectiv Xi
(gr. IV) de toxicitate.

Vă rugăm să supravegheaţi cu
atenţie copiii şi animalele de com-
panie pentru a nu intra în raza de
acţiune a aparatelor, deoarece con-
tactul repetat şi prelungit al sub-
stanţelor cu pielea şi ochii poate
cauza iritaţii.

Măsuri de prim ajutor în caz de:
- inhalare: se va duce pacientul
la aer proaspăt;
- contact cu pielea: se va spăla
din abundență imediat și cu

atenție cu apă și săpun;
- contact cu ochii: se va spăla
imediat cu apă cel puțin 15
minute;
- înghițire: NU se provoacă
voma, nu există antidot, este
necesar un tratament simpto-
matic;

În toate situațiile se va con-
sulta medicul.  

Facem apel către asociaţiile de
locatari/proprietari să permită ac-
cesul agenților DDD în subsolul
blocurilor așa încât să se poată
efectua serviciile de dezinsecție și

deratizare.
În cazul în care condiţiile me-

teorologice vor împiedica des-
faşurarea acestor servicii,
perioada de efectuare a dezin-
secţiei va fi prelungită până la o
dată ce va fi comunicată ulterior.

Vă rugăm ca, în perioada
menţionată, să luaţi toate mă-
surile care se impun în vederea
protejării familiilor de albine, în
caz contrar Primăria orașului
Mioveni şi S.C. Coral Impex
S.R.L. sunt absolvite de orice re-
sponsabilitate.

Campanie de dezinsecţie şi deratizareCampanie de dezinsecţie şi deratizare

În perioada 7-13 septembrie se va
desfăsura Săptămâna Europeană
a Sportului, iniţiativă a Comisiei
Pentru Sport a Uniunii Europene.

În România sub înaltul patronaj al FRSPT
se vor organiza evenimente/activități
sportive în județele: Alba, Argeş, Bistrița
Nasăud, Botoşani, Călăraşi, Constanța,
Gorj, Harghita, Iaşi, Satu Mare, Suceava,
Timiş, Vaslui, Vâlcea, Bucureşti.
În județul Argeş:
Săptămâna Europeană a Sportului va fi
marcată şi la Mioveni prin organizarea de
evenimente, după următorul program:

Startul Sănătății – Luni, 7.09.2015Startul Sănătății – Luni, 7.09.2015
Ora 11.00 – 12.00: Conferința de presă –
sala de consiliu a Primăriei oraşului

Mioveni;
Ora 12.00 – 12.30: Flash Mob – platoul
din Centrul Civic;

Educaţie - Marţi, 8.09.2015
Ora 18.00 – 20.00: Prevenţia sănataţii
prin sport si educatie fizică. Amenajarea
unui stand de prezentare a ofertelor de
cursuri a Centrului Cultural Mioveni,
oferte ale sălilor de fitness, cluburilor
sportive. Participă: instructorii şi
antrenorii cursurilor ce se desfăşoară la
Centrului Cultural Mioveni, CS Dacia
Mioveni 2012, CS Mioveni, TEAM
Mioveni. Locul desfăşurării: platoul din
Centrul Civic.

Pot sa fiu activ – Miercuri, 9.09.2015
Ora 10.00 – 14.00: Promovarea şi prac-

ticarea sporturilor (jocuri demonstrative
de volei, handbal, oină, fotbal, tenis de
masă) în sala de sport a Şcolii gimnaziale
„Liviu Rebreanu” Mioveni.

Activ şi sănătos la muncă – Joi,Activ şi sănătos la muncă – Joi,
10.09.201510.09.2015
Ora 10.00: 15 minute exerciții fizice la
locul de muncă cu animator;

Prieteni cu natura – Vineri, 11.09.2015
Ora 10.00 – 12.00: Concurs de cros,
jocuri demonstrative de volei, handbal,
oină, fotbal, activităţi ce se vor desfăşura
pe terenul de sport al Şcolii gimnaziale
Colibaşi.

Porți deschise – Sâmbătă, 12.09.2015
Ora 08.00 – 12.00: Sălile din oraş vor fi

deschise, gratis, pentru activități fitness şi
aerobic cu instructori îndrumători;
Ora 08.00 – 20.00: Cluburi sportive,
terenurile de fotbal din oraş vor fi de-
schise pentru desfăşurarea de activităţi
sportive precum şi sălile de repetiţii ale
Centrului Cultural.

Porți deschise – Duminică, 13.09.2015
Ora 08.00 – 12.00: Sălile din oraş vor fi
deschise, gratis, pentru activități fitness şi
aerobic cu instructori îndrumători;
Ora 08.00 – 20.00: Cluburi sportive,
terenurile de fotbal din oraş vor fi de-
schise pentru desfăşurarea de activităţi
sportive precum şi sălile de repetiţii ale
Centrului Cultural.

Săptămâna Europeană a Sportului va fi marcată la Mioveni

Târg Apicol
la Mioveni

În perioada 11 – 13 septembrie
2015 a.c., pe platoul Casei de Cultură
a Sindicatelor Dacia se va desfășura
prima ediţie a Târgului Apicol
Mioveni, un eveniment  dedicat atât
consumatorilor de miere de albine,
cât și apicultorilor.

Târgul are drept scop promovarea
apiculturii și încurajarea consumului
de produse apicole şi va reuni apicul-
tori individuali şi firme de profil din
toată ţara care vor pune la dispoziția
publicului diverse sortimente de

miere, polen, propolis, lăptișor de
matcă, produse apicole – suplimente
nutritive, cosmetice naturiste comer-
cializate direct de către producători,
dar și utilaje și echipamente apicole.

Important!
Înscrierea participanţilor se face

prin completarea unui formular care
se găseşte pe site-ul Primăriei oraşu-
lui Mioveni -
www.primariamioveni.ro (Târg Api-
col Mioveni).

Formularul poate fi depus la
sediul instituţiei (Registratură), sau
transmis prin e-mail la
cic@primariamioveni.ro.

Deschiderea oficială a evenimen-
tului va avea loc vineri, 11 septem-
brie, începând cu orele 14.00.

Evenimentul este organizat de
Consiliul Local, Primăria oraşului
Mioveni, în colaborare cu Camera
Agricolă Argeş şi magazinul apicol
"Universul Albinelor". 

Monaliza Zegheru, tânăra 
profesoară de 26 de ani din Mioveni, 
se luptă în continuare cu cancerul.


