
�� DIN 2 NOIEMBRIE SE POT DEPUNE
CERERILE DE AJUTOR PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI;
�� CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE
ŞI CE ACTE SUNT NECESARE.

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE 
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Lucrările de modernizare la 
Ambulatoriul de Specialitate din
cadrul  Spitalului “Sf. Spiridon” 
se apropie de final!
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Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!

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

Art. 16  - CONSTITUȚIA  ROMÂNIEI
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Protejați-vă contoarele 
şi branşamentele de 

alimentare cu apă 
împotriva îngheţului!

PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
SPECIFICE SEZONULUI RECE

S.C. S.Ed.C. Mioveni recomandă
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ANUNȚ DE ANGAJARE
Primăria oraşului Mioveni
organizează concurs
pentru ocuparea a 4  
posturi în cadrul Centrului
de Informare Turistică

Continuăm în acest număr prezentarea altor două 
instituții de învățământ din orașul nostru. Scurt istoric,
investiții derulate la fiecare din ele, dotări, conducere.

Toate acestea le aflați în pagina 5.

� Grădinița “Campionii” Mioveni� Liceul
Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni

SC Mirasan SRL organizează cursuri de in-
firmiere autorizate ANC, cu practică în
spital și modul de limba germană GRA-
TUIT. Diplomele, avizate de 3 ministere,
sunt valabile în țară și străinătate. Durata
cursului este de 3/5 luni. Preț: 450
ron, în rate. Tel: 0749.09.51.52.

CS MIOVENI 
organizează zilnic selecție pentru judo 

(masculin și feminin, pentru grupele de vârstă 
2004 - 2008). Selecțiile au loc la Casa de 

Cultură a Sindicatelor Dacia, etajul II, 
între orele 17.00 - 19.00.

Festivalul Național de Festivalul Național de 
Muzică Ușoară "Laleaua Muzică Ușoară "Laleaua 
de Aur"şi-a desemnat câştigătoriide Aur"şi-a desemnat câştigătorii
Impresii speciale
dintr-o tabară școlară 

PPAAGG..  44
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Vineri, 16 octombrie
a.c., a avut loc confe-
rința de presă pentru
proiectul: ”Reabilitarea,
modernizarea, dez-
voltarea și echiparea
ambulatoriului de spe-
cialitate din cadru Spi-
talului Sf. Spiridon
Racovița, orașul
Mioveni, județul Argeș".

Execuția lucrărilor este fi-
nalizată și majoritatea echipa-

mentelor au fost furnizate, ur-
mând ca în următoarele trei
săptămâni să se realizeze ul-
timele activități de vizibilitate.

Lucrările de intervenție au
vizat:
- structura de rezistență a
clădirilor;
- toate finisajele interioare;
- instalațiile electrice interioare,
sanitare și de încălzire.
Informații despre proiect:
� Beneficiar:  UAT Oraşul
Mioveni.

� Autoritate de Management:
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi  Administraţiei Publice.
� Organism Intermediar:  ADR
Sud Muntenia.
� Contract de finanţare   nr.
4114/11.04.2014.
� Perioadă de implementare
proiect: 19 luni.
� Valoare totală proiect:
3.674.716,96 lei.
� Valoare eligibilă neram-
bursabilă din F.E.D.R.:
2.378.490,40 lei.

Proiectul a fost finanțat prin
Programului Operaţional Re-
gional 2007-2013, Axa priori-
tară 3, „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Dome-
niul Major de Intervenţie 3.1
„Reabilitarea/ modern-
izarea/echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”.
Obiectivul general:

Dezvoltarea durabilă a in-
frastructurii serviciilor de sănă-
tate, prin acordarea de servicii
de sănătate calitativ supe-

rioare, îmbunătăţind astfel cal-
itatea vieţii şi starea de sănă-
tate a populaţie din oraşul
Mioveni şi din zonele limitrofe.
O populaţie sănătoasă este o
populaţia activă pe piaţa forţei
de muncă. Astfel, investiţiile în
infrastructură de sănătate şi
socială vor contribui la dez-
voltarea regională şi locală şi la
creşterea calităţii vieţii, înscri-
indu-se astfel în obiectivul
strategic al Programului Oper-
aţional Regional (POR).

LLLL uuuu cccc rrrr ăăăă rrrr iiii llll eeee     dddd eeee     mmmm oooo dddd eeee rrrr nnnn iiii zzzz aaaa rrrr eeee     llll aaaa     
AAAA mmmm bbbb uuuu llll aaaa tttt oooo rrrr iiii uuuu llll     dddd eeee     
SSSS pppp eeee cccc iiii aaaa llll iiii tttt aaaa tttt eeee     dddd iiii nnnn     cccc aaaa dddd rrrr uuuu llll     
SSSS pppp iiii tttt aaaa llll uuuu llll uuuu iiii     ““““ SSSS ffff ....     SSSS pppp iiii rrrr iiii dddd oooo nnnn ””””     
ssss eeee     pppp rrrr oooo pppp iiii eeee     dddd eeee     ffff iiii nnnn aaaa llll !!!!

Apropierea sezonului
rece face necesară lu-
area unor măsuri su-

plimentare pentru prevenirea
îngheţului la instalaţiile de
apă.

În acest sens, conducerea
S.C. S.Ed.C. Mioveni SRL
atrage atenţia clienţilor săi că
trebuie să ia toate măsurile
necesare pentru asigurarea
protecţiei şi integrităţii fizice a
căminului de apometru, a
contorului/aparatului de mă-
sură de apă şi a vanelor ce
echipează branşamentul îm-
potriva îngheţului.

Orice reparaţii şi orice în-
locuire de contor a cărui dete-
riorare se datorează unei
funcţionări anormale în
condiţii de îngheţ sunt efectu-
ate de operator pe cheltuiala
exclusivă a utilizatorului.

Pentru evitarea unor ne-
plăceri, precum şi a unor
cheltuieli inutile, se reco-
mandă utilizatorilor serviciului
de alimentare cu apă să pro-
tejeze contoarele de apă rece
cu materiale izolante, care se

înfăşoară în jurul conductei
de branşament şi în jurul
apometrului lăsând liber cad-
ranul pentru a putea fi citit in-
dexul consumului de apă.

De asemenea, nu trebuie
uitată nici verificarea con-
ductelor de apă şi a
robineţilor montaţi pe insta-
laţie, înainte de venirea frigu-
lui, pentru a vă asigura că nu
există fisuri sau pierderi de
apă care ar putea favoriza
îngheţarea conductelor.

Atenție! Nu lasați robineţii
deschişi ca măsură împotriva
înghețului. Consumurile în
astfel de cazuri sunt impresio-
nante : 4 picături / secundă
cumulează 2,9 mc/lună, iar
un „fir” de apă cu diametru
de 1 mm reprezintă aprox.
6,5 mc/lună.

Eventualele probleme
legate de funţionarea con-
toarelor sau a Serviciului
de Alimentare cu Apă şi
Canalizare pot fi sem-
nalate (non-stop), la dis-
peceratul societăţii – tel.
0348/457.102.

Protejați-vă contoarele 
şi branşamentele de 
alimentare cu apă 
împotriva îngheţului!

S.C. S.Ed.C. Mioveni recomandă

În perioada de iarnă se
manifestă vulnerabilităţi
şi riscuri ridicate, materi-
alizate prin înmulţirea
numărului de incendii
produse la gospodăriile
individuale, precum şi
prin producerea unor situ-
aţii de urgenţă generate
de fenomene meteorolog-
ice periculoase, cum sunt
ninsorile abundente ur-
mate de îngheţ şi
înzăpeziri.
De aceea, o mare impor-
tanţă o are pregătirea
populaţiei prin luarea din
timp a măsurilor minime
necesare pentru a preveni
şi preîntâmpina produc-
erea situaţiilor de urgenţă
specifice sezonului rece.

Astfel, pentru apărarea îm-
potriva incendiilor premergător
sezonului rece, cetăţenii vor
adopta următoarele măsuri:
În cazul utilizării sobelor cu
acumulare de căldură: �
înainte de utilizare sobele şi
coşurile de evacuare a fumului şi
gazelor arse vor fi verificate
amănunţit, reparate şi curăţate;
� în faţa uşiţei de alimentare,
pardoseala combustibilă se pro-
tejează cu o bucată de tablă cu
dimensiunile de 70 x 50 cm; �
nu se vor depozita materiale
combustibile la o distanţă mai
mică de 1 m faţă de sobele fără
acumulare de căldură şi de 0,5
m faţă de sobele cu acumulare
de căldură;
În cazul utilizării sobelor
fără acumulare de căldură:
� distanţa dintre sobă sau
burlanele metalice neizolate şi
materialele combustibile din
vecinătate va fi de cel puţin 1 m;
� pardoseala combustibilă de
sub acestea se va proteja printr-
un postament termic izolator;
acest postament va depaşi
perimetrul sobei cu 25 cm, iar în
faţa uşiţei de alimentare cu 50

cm.
Pentru mijloacele de încălzire
având drept combustibil gazele
naturale se va avea în vedere
verificarea şi întreţinerea în
bună stare de funcţionare a in-
stalaţiei de gaze naturale (con-
ducte, robinete, arzătoare),
înlăturându-se orice posibilitate
de producere a scăpărilor de
gaze;
La exploatarea instalaţiilor
de încălzire centrală: �
montarea şi punerea în funcţi-
une a instalaţiilor de încălzire
centrală se va face numai de
către personal specializat şi au-
torizat în acest sens; � la tre-
cerea conductelor instalaţiilor de
încălzire prin pereţi sau planşee
executate din materiale com-
bustibile, acestea vor fi intro-
duse în tuburi de protecţie şi
izolate cu materiale incom-
bustibile; � conductele de ali-
mentare cu combustibili lichizi
sau gazoşi vor fi menţinute în
permanenţă perfect etanşe.    
În scopul prevenirii incendi-
ilor provocate de copii - pe
care frigul îi va ţine mai mult
pe lângă şi în casă - se vor
respecta următoarele: �
copiii nu vor fi lăsaţi ne-
supravegheaţi în încăperile în
care există sobe de încălzit sau
gătit, lămpi de gătit cu petrol şi
pentru iluminat, în stare de
funcţionare; � copiii nu trebuie
lăsaţi să se joace cu focul
(lămpi, lumânări, chibrituri,
brichete); asemenea mijloace
nu trebuie lăsate la îndemâna
lor; � nu este permis accesul
copiilor nesupravegheaţi în de-
pozitele de furaje, şure, poduri,
magazii, grajduri cu mijloace
care ar putea produce incendii;
� copiii nu vor fi lăsaţi să
folosească aparatele electrice de
uz casnic (fiare de călcat,
reşouri, radiatoare etc.) sau
aragazul decât în prezenţa
adulţilor; � nu folositi artificiile
la o distanţă mai mică de 50 de
metri de blocurile de locuit sau
gospodării; � nu lăsaţi la în-

demâna copiilor chibrituri,
brichete sau lumânări,
supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-
i lăsaţi singuri în casă; � nu
lăsaţi copiii să aprindă lumânări
în bradul de Crăciun, să
folosească petarde, artificii sau
pocnitori; � asiguraţi-vă că
petardele şi pocnitorile interzise
prin lege nu vor fi utilizate şi ex-
plicaţi copiilor riscurile la care se
expun cât şi tragediile pe care le
pot produce acestea.
Pentru prevenirea situaţiilor
de urgenţă provocate de
fenomenele meteorologice
periculoase, înaintea debu-
tului sezonului rece,
cetăţenii îşi vor asigura ur-
mătoarele materiale: � sare
şi nisip pentru topirea gheţii şi
îmbunătăţirea aderenţei pe căile
circulabile; � unelte de înde-
părtare a zăpezii; � combustibil
de încălzire în cantitate sufi-
cientă, în cazul în care vă asigu-
raţi încălzirea în sistem propriu.
Izolaţi-vă termic locuinţa şi pro-
tejaţi-vă locuinţa cu jaluzele ex-
terioare

Pentru circulaţia pe drumurile
publice pe timp de iarnă, când
condiţiile meteorologice sunt vit-
rege, înainte de a pleca la drum,
şoferii îşi vor pregăti autoturis-
mele astfel: � acumulatorul şi
sistemul de aprindere trebuie să
fie în stare foarte bună, iar bor-
nele bateriei curăţate; � asigu-
raţi-vă antigel corespunzător
pentru a evita îngheţarea; �
asiguraţi-vă că sistemul de
încălzire şi dezgheţare
funcţionează eficient; � verifi-
caţi sistemul de acţionare al
ştergătoarelor de parbriz; asigu-
raţi lichid de curăţare pentru
temperaturi scăzute; � verificaţi
funcţionarea farurilor şi a lu-
minilor de avarie; � verificaţi
nivelul şi densitatea uleiului.
Uleiurile grele coagulează mai
mult la temperaturi joase şi nu
sunt la fel de lubrifiante;�
dotaţi-vă cu lanţuri antidera-
pante.

PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ SPECIFICE SEZONULUI RECE



CENTRUL DE 
INFORMARE 
TURISTICĂ 
MIOVENI
Pe lângă faima de oraş al
constructorilor de automo-
bile şi al cercetării nucleare,
Mioveni vrea să se facă viz-
ibil la nivel naţional şi prin
atracţiile sale turistice. În
acest sens a fost construit,
cu fonduri europene, un
centru de informare şi pro-
movare turistică.                  
Pentru oraşul Mioveni, im-
plementarea proiectului
aduce o serie de beneficii:
creşterea valorii adăugate în
activităţi de turism prin con-
struirea unei clădiri noi, cu
aspect modern în care va
funcţiona Centrul; asigurarea
accesului facil la informaţii
turistice prin dotarea cu
echipamente specifice activ-
ităţii de promovare;
creşterea gradului de infor-
mare a turiştilor prin crearea
bazei de date cu informaţii
privind obiectivele turistice
din regiune; crearea unui
web site care va facilita ac-
cesul la informaţii pentru
potenţialii turişti; crearea de
noi locuri de muncă.  

I M P O R T A N T !
A N U N Ț  D E  A N G A J A R E
Primăria oraşului Mioveni 

organizează concurs 
pentru ocuparea 

următoarelor posturi:

� muncitor necalificat - femeie
de serviciu, treapta I, în cadrul
compartimentului Informare
turistică. (proba scrisă:
17.11.2015, ora 10.00, interviu:
19.11.2015, ora 14.00); Ter-
men depunere dosar:
05.11.2015, ora 16.00.
� inspector de specialitate,
gradul debutant, cu atribuţii
de manager al compartimen-
tului Informare turistică. (proba
scrisă: 12.11.2015, ora 10.00,
interviu: 16.11.2015, ora
14.00); Termen depunere
dosar: 04.11.2015, ora
16.00.
� inspector de specialitate,
gradul debutant, cu atribuţii de
agent de turism în cadrul
compartimentului Informare
turistică. (proba scrisă:
13.11.2015, ora 10.00, interviu:
17.11.2015, ora 14.00); Termen
depunere dosar: 04.11.2015,
ora 16.00.
� analist, gradul debutant, cu
atribuţii de administrator
bază de date în cadrul com-
partimentului Informare turis-
tică. (proba scrisă: 16.11.2015,
ora 10.00, interviu: 18.11.2015,
ora 14.00); Termen depunere
dosar: 05.11.2015, ora
16.00.
Pe site-ul instituției,
www.primariamioveni.ro,
pot fi găsite relații 
suplimentare în ceea ce
privește desfășurarea concur-
surilor (condiții, documentele
necesare întocmirii dosarului,
tematica și bibliografia).
Dosarul de înscriere se
depune la biroul Resurse
Umane, camera 27, etaj 2,
la secretariatul comisiei de
concurs, d-na Pătraşcu
Laura, tel. 0348/455.455.

Cererea se depune o singură
dată pentru toată perioada de
acordare a ajutorului de
încălzire; în cazul depunerii
cererii în altă lună, după lu-
nile octombrie - noiembrie,
titularul intră în drept pe pe-
rioada care a rămas până în
luna martie, inclusiv ajutorul
poate fi modificat sau încetat,
în funcţie de modificările din
familie sau ale veniturilor
lunare.
Pot beneficia de acest drept
familiile sau persoanele sin-
gure cu domiciliul sau reşed-
inţa în oraşul Mioveni, care
realizează venituri nete lunare
pe membru de familie de
până la 615 lei şi care nu
deţin bunuri din anexa nr. 4
(Normele Metodologice de
Aplicare a Prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernu-
lui nr.27/2013), nu
beneficiază de ajutor pentru
incalzirea locuinței.

Lista bunurilor care
duc la excluderea 
ajutoarelor
Concret, cei care deţin alte
imobile în afara locuinţei sau
chiar terenuri care împrejmui-
esc locuinţele şi care de-
păşesc 1.000 de metri pătraţi
(în urban) sau 2.000 de metri
pătraţi (în rural), autoturisme
cu o vechime mai mică de
zece ani, autoutilitare, auto-
camioane, remorci, rulote,
microbuze, autobuze, şalupe,
bărci cu motor, scutere de
apă sau iahturi, nu benefici-
ază de ajutoarele pentru
încălzire. Acelaşi lucru este
valabil şi pentru proprietarii
de utilaje agricole, de prelu-
crare agricolă (presă de ulei,
moară de cereale etc.), de
prelucrat lemnul (gater, dru-
jbă etc.) sau depozite ban-
care mai mari de 3.000 de lei.
Nici cei care au terenuri, ani-
male sau păsări a căror val-
oare netă de producţie
anuală trece de 1.000 de
euro pentru persoana sin-
gură, respectiv 2.500 de euro
pentru familii, nu primesc
subvenţii pentru încălzire.

ACTE NECESARE:
�� CERERE ŞI DECLARAŢIE
PE PROPRIA RĂSPUNDERE
PENTRU ACORDAREA AJU-
TORULUI PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI;
�� FORMULAR TIP PUS LA
DISPOZIŢIE DE CĂTRE
PRIMĂRIA MIOVENI;
�� ACTE DIN CARE SĂ
REZULTE CALITATEA TITU-
LARULUI CERERII FAŢĂ DE

LOCUINŢA PENTRU CARE
SE SOLICITĂ AJUTORUL
PENTRU ÎNCĂLZIRE;
�� ACT PROPRI-
ETATE/CONTRACT DE
ÎNCHIRIERE VALABIL LA
DATA DEPUNERII /ÎMPUT-
ERNICIRE LEGALĂ (NO-
TARIALĂ) DIN PARTEA
PROPRIETARULUI SAU A
TITULARULUI CONTRACTU-
LUI DE ÎNCHIRIERE SAU
ALT ACT DOVEDITOR (TIT-
ULARUL AJUTORULUI PEN-
TRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINŢEI ESTE
REPREZENTANTUL FAMI-
LIEI SAU, DUPĂ CAZ, PER-
SOANA SINGURĂ CARE
ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢI-
ILE LEGALE DE ACORDARE
A AJUTORULUI, CARE SO-
LICITĂ ACORDAREA ACES-
TUIA ŞI CARE POATE FI,
DUPĂ CAZ:
���� PROPRIETARUL
LOCUINŢEI, PERSOANA
CARE A ÎNSTRĂINAT
LOCUINŢA ÎN BAZA UNUI
CONTRACT CU CLAUZE DE
ÎNTREŢINERE, TITULARUL
CONTRACTULUI DE
ÎNCHIRIERE AL ACESTEIA
ORI ALT MEMBRU DE FAM-
ILIE MAJOR ŞI LEGAL ÎM-
PUTERNICIT DE
PROPRIETARUL
LOCUINŢEI SAU DE TITU-
LARUL CONTRACTULUI DE
ÎNCHIRIERE ORI, DUPĂ
CAZ, REPREZENTANTUL
LEGAL AL PERSOANEI SIN-
GURE CARE NU A ÎMPLINIT
VÂRSTA DE 18 ANI);
���� PERSOANELE CARE NU
AU DOMICILIUL SAU
REŞEDINŢA LA ADRESA
PENTRU CARE SE SOLICITĂ
COMPENSAREA, NU VOR FI
LUATE ÎN CALCUL
�� ACTE DE STARE CIVILĂ:
XEROCOPIE B.I./C.I. -
SOŢI/CONCUBINI ŞI COPII
CARE AU ACELAŞI DOMI-
CILIU SAU REŞEDINŢĂ LA
ADRESA LA CARE SE SO-
LICITĂ AJUTORUL, CERTI-
FICAT DE CĂSĂTORIE,
CERTIFICAT NAŞTERE PEN-
TRU COPIII MINORI SUB
14 ANI, HOTĂRÎRE ÎN-
CREDINŢARE MINORI RĂ-
MASĂ DEFINITIVĂ ŞI
IREVOCABILĂ, HOTĂRÂRE
JUDECĂTOREASCĂ DE ÎN-
CREDINŢARE ÎN VEDEREA
ADOPŢIEI/ÎNCUVIINŢARE
A ADOPŢIEI, HOTĂRÂRE
JUDECĂTOREASCĂ SAU,
DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA

COMISIEI PENTRU PRO-
TECŢIA COPILULUI PEN-
TRU MĂSURA
PLASAMENTULUI, DECIZIA
DIRECTORULUI GENERAL
AL DIRECŢIEI GENERALE
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI
SAU, DUPĂ CAZ,
HOTĂRÂREA JUDECĂTORE-
ASCĂ PENTRU MĂSURA
PLASAMENTULUI ÎN
REGIM DE URGENŢ,
HOTĂRÂREA JUDECĂTORE-
ASCĂ DE INSTITUIRE A
TUTELEI SAU, DUP CAZ,
DISPOZIŢIA AUTORITĂŢII
TUTELARE, HOTĂRÂREA
JUDECĂTOREASCĂ PRIN
CARE SOŢUL/SOŢIA ESTE
DECLARAT/DECLARATĂ
DISPĂRUT/DISPĂRUTĂ;
�� FACTURĂ DISTRIGAZ-
ORIGINAL;
�� FACTURA  CEZ VÂNZARE
–ORIGINAL;
�� ADEVERINŢĂ VENITURI
PENTRU LUNA ANTE-
RIOARĂ DEPUNERII
DOSARULUI: DREPTURI DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ (ALO-
CATII, INDEMNIZATII):
DOCUMENT DOVEDITOR -
CUPON PENSIE / ALOCATIE
DE STAT/ALOCATIE PEN-
TRU SUSTINEREA FAMI-
LIEI/
INDEMNIZA-
ȚIE/PENSIE/BUGET COM-
PLEMENTAR – LUNA
ANTERIOARA DEPUNERII
DOSARULUI;
�� ADEVERINŢĂ SALARIAT:
ÎN CARE SĂ FIE
MENŢIONAT SALARIUL NET
ŞI CONTRAVALOAREA
TICHETELOR DE MASĂ,
DACĂ ESTE CAZUL – LUNA
ANTERIOARA DEPUNERII
DOSARULUI; DACĂ NU SE
ACORDĂ TICHETE DE
MASĂ, MENŢIUNEA „NU
BENEFICIAZĂ DE TICHETE
DE MASĂ”;
�� CONTRACT DE MUNCĂ
PENTRU PERSOANELE

CARE OBŢIN VENITURI
DIN STRĂINĂTATE;
�� ADEVERINŢE SECŢIA FI-
NANCIARĂ  MIOVENI, PEN-
TRU TOŢI MEMBRI
FAMILIEI MAJORI ÎN CARE
SĂ FIE MENŢIONAT VENI-
TUL NET LUNAR;
�� ADEVERINŢĂ DE ELEV
PENTRU TOŢI COPIII CARE
URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎN-
VĂŢĂMÂNT REGLEMEN-
TATĂ PRIN LEGE;
�� COPIE CERTIFICAT DE
ÎNCADRARE ÎN GRAD DE
HANDICAP GRAV ACCEN-
TUAT,  MEDIU RE-
VIZUIT,UNDE ESTE CAZUL;
�� ADEVERINŢĂ DE LA ASO-
CIAŢIA DE LOCATARI /
PROPRIETARI DIN CARE
SĂ REIASĂ NUMĂRUL DE
MEMBRII DE FAMILIE
LUAŢI ÎN EVIDENŢĂ PEN-
TRU PLATA ÎNTREŢINERII,
NOMINAL;
�� VIZĂ PRIMĂRIE DIN
CARE SĂ REIASĂ
BUNURILE MOBILE ŞI IMO-
BILE AFLATE ÎN PROPRI-
ETATE PENTRU TOŢI
MEMBRI FAMILIEI
MENŢIONAŢI ÎN CERERE
(LOCUINŢĂ, TEREN, AUTO-
TURISM – CU O VECHIME
MAI MARE DE 10 ANI )
–BIROUL TAXE SI IM-
POZITE  (PARTER ) SI
BIROUL FOND FUNCIAR
(CAM.17).
�� DOSAR ŞINĂ.
Actele necesare şi condiţiile
acordării ajutorului pentru
încălzirea locuinţei, sunt afişate
pe site-ul:
www.primariamioveni.ro

dar şi la sediul Primăriei.

IMPORTANT!
Cererile se pot depune la sediul
Primăriei - oficiul de lângă scara
de urcare, zilnic, după următorul

program:
Luni, Miercuri:
08.00 - 16.00;

Marţi, Joi:
08.00 - 17.00;

Vineri:
08.00 – 16.00.
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AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE
CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE ŞI CE ACTE SUNT NECESARE
Autorităţile locale din Mioveni anunţă că începând cu data de 2 noiembrie a.c., se pot depune
cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere tip însoţite de actele doveditoare - pentru acordarea
ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, lemne sau energie electrică, conform O.U.G nr.
70/2011, pentru perioada sezonului rece (01 noiembrie 2015 - 31 martie 2016), şi recomandă ca
cei care întocmesc aceste dosare să fie foarte atenţi la condiţiile de acordare a subvenţiilor.
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În vara acestui an, un
grup constituit din 13 elevi
ai Mioveniului, însotiLi de
asistent social, Berechet
Gentiana Ji profesor Voican
Carmen au acceptat cu drag
oferta detaliată a taberei
ADEONA, Pasul Vâlcan, din
Meridionali. Pentru majori-
tatea copiilor a fost o pre-
miera, peisajul montan
incântător Ji inedit având
un ecou afectiv de proporLii. 

Încă din primele zile s-
au remarcat condiLiile orga-
nizatorice de Linută Ji
îndeosebi profesorii de
specialităLi diverse care au
îndrumat cu iubire Ji har
pedagogic toate acLiunile
instructiv - educative deru-
late programat.

Capacitatea taberei  este
de 70 locuri, astfel că,
aveau să se iniLieze com-
petiLii cultural - artistice Ji
sportive Ji cu colegi din alte
oraJe. E un motiv de mân-
drie că reprezentanLii
oraJului Mioveni s-au de-
taJat ca premianLi în acti-
vităLile proiectate de gazde
(jocuri de cabană indoor Ji

outdoor, probe de creativi-
tate, comunicare Ji muncă
în echipă, activităLi sportive
– parc de aventură, noLiuni
de orientare, jocuri sportive
în curtea cabanei, drumeLii
Ji trasee montane prin
MunLii Vâlcan).

S-au organizat drumeLii
în zonă, mirifică de altfel,
prin varietatea formelor Ji
traseelor montane amena-
jate. Cele Jase nopLi au tre-
cut ca gândul, centrul de
interes fiind spectacolul de
muzica folk susLinut în in-
cinta cabanei, dar Ji focul
de tabară din seara de bun
rămas.

“În jurnalul personal al
copiilor se pot înscrie amin-
tiri plăcute, experiente noi,
adrese ale prietenilor Ji
promisiunea fermă că vom
reveni cu drag data viitoare.
Înca din perioada taberei Ji
ulterior, la telefon sau pe
facebook, noi, organizatorii
acestei experienLe fru-
moase, am receptat
mesajele de mulLumire ale
părinLilor pentru protecLia
copiilor acestora, pentru

grija de a trăi clipe de neui-
tat din viaLa de elev. Ca rec-
iprocitate, îi felicităm Ji noi
că au fost docili, bine edu-
caLi de profesorii lor Ji pen-
tru aptitudinile demonstrate
în cântec, dans, recitari,
sport, etc.

Cu toLii, organizatorii Ji
elevii participanLi, vom
purta mesajul a tot ce a fost
frumos Ji încântător în zona
ce ne-a găzduit, dar Ji pe
traseul în circuit ce l-am re-
alizat dus-întors.

În realizarea acestor
acLiuni extraJcolare Ji-a dat
concursul domniJoara di-
rector a Icolii Gimnaziale
“Liviu Rebreanu”, profesor
Maria Bădica, care a super-
vizat tot demersul docu-
mentar reclamat de iniLierea
unei tabere Jcolare. 

De asemenea, mani-
festăm gratitudine Primăriei
oraJului Mioveni, personal
domnului primar Ion
Georgescu, care ne-a acor-
dat sprijinul total” - PPrrooff..
îînnvvăăLLăămmâânntt  pprriimmaarr  CCaarrmmeenn
VVOOIICCAANN..
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Situaţia calităţii apei potabile 
conform buletinelor de analiză

Situaţia calităţii apei potabile
conform buletinelor de analiză
Conform Legii nr.
458/2002, privind cali-
tatea apei potabile, ad-
ministraţia publică
locală are obligaţia să
monitorizeze calitatea
apei din fântânile pub-
lice şi puţurile forate de
pe raza oraşului
Mioveni.
Sursele de apă potabilă,
respectiv fântânile,
puţuri de mică şi mare
adâncime şi captări de
apă, exploatate în sis-
tem local, vor fi contro-
late la un inteval de 1-3
luni, şi totodată cînd
situaţia o impune (pre-
cipitaţii abundente, se-
sizări cetăţeni) prin
prelevare de probe de
apă şi analize de labo-
rator.

Denumire sursă Rezoluţia 
Data prelevării: 7.09.2015

1. Puţ forat - Bl. T2A Apă potabilă
2. Puţ forat - Şc.M. Sorescu Apă potabilă        
3. Puţ forat - Lic. I. Zamfirescu Apă potabilă  
4. Puţ forat - Şc.L. Rereanu Apă potabilă       
5. Puţ forat - Şc. G.Topârceanu Apă potabilă     
6. Reţea - Gr. Fl. Soarelui Apă potabilă         
7. Reţea - Grădinița Tic Pitic Apă potabilă        
8. Reţea - Gr. Campionii Apă potabilă         
9. Reţea - Lic.Tehnologic Apă potabilă         
10. Reţea - Şc. Colibași Apă potabilă        
11. Reţea - Grădinița Făget Apă potabilă         
12. Puţ Forat - Făget Multifuncţională Apă potabilă         
13. Fântână – Grăd. Clucereasa Apă potabilă         

Întocmit, Insp. Mădălina Olteanu

În acest sens Primăria oraşului
Mioveni are încheiat Contract de
Prestării Servicii cu Direcţia de Sănă-
tate Publică Argeş în vederea efec-
tuării determinărilor fizico - chimice
şi microbiologice ale apei potabile.

Începând cu luna ian-
uarie 2015, impozitele şi
taxele locale, datorate
bugetului local al oraşului
Mioveni, pot fi achitate şi
online utilizând cardul ban-
car, accesând site-ul
www.ghiseul.ro, secţiunea
plata cu autentificare.

Cei interesaţi să uti-
lizeze acest serviciu sunt
rugaţi să se prezinte la
sediul Primăriei, Biroul Im-
pozite şi Taxe, în vederea
solicitării emiterii informaţi-
ilor de autentificare în Sis-
temul Naţional Electronic
de Plată a Taxelor şi Im-
pozitelor utilizând Cardul
Bancar.

În urma depunerii

cererii pentru obţinerea in-
formaţiilor de autentificare
se vor genera pe loc la
ghişeele instituţiei datele
de acces la Sistemul de
plată Online care se vor în-
mâna contribuabililor solic-
itanţi.

Pentru plățile efectuate
cu carduri prin intermediul
ghișeului virtual de plăţi, la
adresa de internet
www.ghiseul.ro, Primăria
oraşului Mioveni, con-
tribuabilii nu datorează
comision.

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

Contribuabilii îşi pot
achita taxele şi 
impozitele din faţa
calculatorului



Înfiinţarea Grupului Indus-
trial Construcţii de Maşini
Colibaşi  este strâns legată
de amplasarea Uzinei de
Autoturisme în localitatea
Colibaşi, urmâmd să devină
principalul izvor de per-
sonal calificat pentru
această platformă industri-
ală. Lucrările de con-
strucţie începute în anul
1967 se desfăşoară paralel
cu cele ale Uzinei de Auto-
turisme şi se finalizează în
anul 1967.
Complexul şcolar este am-
plasat în nord-estul judeţu-
lui Argeş, în localitatea
Colibaşi, la o distanţă de 14
Km de oraşul Piteşti, într-
un cadru agreabil, înconju-
rat de o pădure de stejar ce

provoacă prin înălţime,
veşnicie şi rezistenţă la
studiul profund, investi-
gaţie şi statornicie.
1969/1970 – îşi deschide
porţile unitatea şcolară pentru
următoarele forme de în-
văţământ : şcoală rofesională,
şcoală de maiştri şi şcoală post
liceală.
1972/1978 – funţionează în
unitatea şcolară un club
sportiv, cu secţii de box şi
lupte, pentru pregătirea viito-
rilor participanţi la olimpiade.
1974/1975 – se înfiinţează
treapta I de liceu industrial,
curs de zi, profil mecanic şi
electrotehnic.
1976/1977 – se înfiinţează
treapta a – II-a de liceu indus-
trial curs de zi şi de seral, în

specializările: electromecanic,
electrician întreţinere şi
reparaţii, mecanic combustie
internă, mecanic maşini şi uti-
laje, prelucrător prin aşchiere,
prelucrător la cald
1980 – unitatea şcolară a găz-
duit pentru o lună Forumul
Naţional al Pionerilor.
1983 – a avut loc în incinta
unităţii şcolare Etapa Naţională
a concursului pe meserii, spe-
cialitatea mecanic auto.
1987 –unitatea şcolară a
primit vizita miniştrilor în-
văţamântului din ţările Europei
de Est.
1990/1991 – se înfiinţează
clase de liceu curs de zi şi
seral, filiera teoretică.
1990/2003 – în unitate se
produc transformări în concor-
danţă cu noua reformă a în-
văţământului românesc, ce
fundamentează planul de şco-
larizare pe dezvoltarea socială,
economică şi culturală, la
nivelul localităţii şi judeţului.
2003/2004 – se înfiinţează
clasele de arte şi meserii, prin-
cipalele pepiniere de viitori
specialişti.
2010-2014 - unitatea şcolară
a avut ca forme de învăţământ:
liceu tehnic rută directă şi rută
progresivă cu specializările:
tehnician electrician electronist

auto, tehnician electrotehnist,
tehnician în automatizări,
tehnician transporturi, tehni-
cian mecatronist, tehnician
mecanic întreţinere şi reparaţii;
şcoală profesională calificarea
sudor şi mecanic auto;
2012 - s-a schimbat denu-
mirea unităţii şcolare din Grup
Şcolar Construcţii de Maşini
Colibaşi în Liceul Tehnologic
Construcţii de Maşini Mioveni.
Baza materială
Unitatea de învăţământ este
înzestrată cu 20 săli de clasă,
10 laboratoare (de fizică,
chimie, electro, măsurări elec-
trice, auto, informatică, tehnic
mecanică), un cabinet de limba
română şi cinci ateliere, spaţiile
în care se desfăşoară procesul
educativ-instructiv fiind dotate
corespunzător şi bine în-
treţinute. Biblioteca este for-
mată din 7 săli cu o suprafaţă
totală de 200 mp, din care o
sală de lectură cu 11 locuri;
fondul de carte depăşeşte
32.320 de volume. Unitatea
dispune de un cabinet medical
şi de un cabinet psihologic.
Liceul se remarcă şi printr-o
bază sportivă foarte bine pusă
la punct: o sală de sport, un
teren de baschet, două
terenuri sintetice cu nocturnă
pentru fotbal şi un teren de

tenis de câmp.
Investiţii
Liceul a beneficiat de investiţii
importante: mobilier nou pen-
tru sălile de clasă, spălătorie
proprie, 100 de locuri amena-
jate în cămine, înfiinţarea labo-
ratotului auto şi dotarea
acestuia cu calculatoare şi soft
de legislaţie rutieră, lucrări de
refacere a exteriorului, în-
locuirea tâmplăriei, a acoper-
işului, sistem de irigaţii pentru
spaţiile verzi, asfaltarea par-
cărilor, amenajarea parcului,
noscturnă pentru terenul de
fotbal din curtea şcolii.

CONTACT:
MIOVENI, str. UZINEI nr. 1-3.
Telefon: 0248/263340; 
mail: gcolibasi@yahoo.com
www.gscmcolibasi.licee.edu.ro
Conducerea şcolii:
Director – prof. Ghiorghe
DINUŢĂ.
Director adjunct – prof.
Ileana MĂRGĂRIT.
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Grădinița “Campionii” Mioveni

Liceul Tehnologic
Construcții de
Mașini Mioveni

Din luna noiembrie 2012, oferta pentru copiii preşcolari
din Mioveni s-a îmbunătăţit, deschizându-se o nouă gră-
diniţă, situată pe strada Părăşti, în zona Robea. 

Grădinița – un loc
binecuvântat de Dum-
nezeu, o veritabilă oază
a copilăriei, unde copiii
vin cu pași timizi, unde
găsesc primele răspun-
suri la șirul lung al “DE
CE-urilor?” vârstei preș-
colare, unde se con-
turează primele animtiri
și se înfiripă primele pri-
etenii.

Istoric:
G.P.N. “Campionii”

Mioveni și-a deschis
porțile pentru copiii
orașului Mioveni ca o
grădiniță “de aparta-
ment” în anul 1986,

funcționând la parterul
blocurilor din zona
Robea. În toamna anu-
lui 2012, Primăria și
Consiliul Local Mioveni
au făcut cadou copiilor
și familiilor acestora un
modern edificiu, con-
struit și dotat după
standarde europene, în
strada Părăști, nr. 1, din
aceeși circumscripție
școlară – Robea. 

Grădinița a
funcționat în regim de
program normal, până
în anul școlar 2014 –
2015, când la solic-
itarea părinților, dar și

cu sprijinul autorităților
locale, s-au depus toate
diligențele pentru a în-
ființa și grupe de pro-
gram prelungit, fapt
care s-a și întâmplat.

Încă de la intrarea în
curtea grădiniței, spați-
ile verzi, băncuțele, flo-
rile și arbuștii,
întâmpină pe fiecare
musafir cu un aer
proaspăt și ospitalier,
iar spațiile educaționale
personalizate oferă un
cadru minunat de joacă
și activitate specifică
vârstei preșcolare.
Copilul așteaptă de la

grădiniță mijloacele speci-
fice vârstei pentru a-și sat-
isface trebuința de acțiune
și de exprimare, cu
condiția de a se inetegra
armonios grupului în mi-
jlocul căruia va trăi o parte
din zi. În grădinița Campi-
onii, preocuparea perma-
nentă a educatoarelor este
aceea de a crea condițiile
de activitate proprii fiecărei
vârste, a mijloacelor de
dezvoltare afectivă și de
exprimare a imaginației
creatoare pentru toți
micuții pe care îi au în
grijă. De asemenea, sunt
conștiente de rolul lor deli-
cat pe care îl au în găsirea
soluțiilor adecvate adap-
tării copilului preșcolar la
activitatea de grup. 
Conducerea grădiniței:
Director: 
ed. Iacob Dumitra;

În anul școlar 2015 –

2016, la Grădinița “Campi-
onii” au fost înscriși 240
preșcolari, repartizați în 8
grupe, pe niveluri de
vârstă: 4 grupe program
prelungit și 4 grupe pro-
gram normal (2 grupe
mici: 3 – 4 ani; 2 grupe mi-
jlocii: 4 – 5 ani; 4 grupe
mari: 5 – 6 ani).
Dotări:

Unitatea de învățământ
este constuită pe 6 module
(un modul însemnând sală
de grupă, dormitor și grup
sanitar). În acest an școlar,
modulele sunt ocupate de
două grupe de creșă și 4
grupe de preșcolari – pro-
gram prelungit, 3 săli mul-
tifuncționale, care în acest
an au destinație de săli de
grupă – program normal.
Toate spațiile educaționale,
dormitoarele și grupurile
sanitare sunt dotate cu
mobilier nou și utilități

adecvate.
Unitatea mai dispune și

de: cabinet med-
ical/izolator; bloc alimentar
utilat în totalitate/spații de
depozitare; 2 săli de mese
dotate cu mobilier core-
spunzător, spălăto-
rie/uscătorie, vestiar
pentru copii, centrală pro-
prie, sistem video, 2 lifturi,
post de pază permanent.

Program de
funcționare:
Grupele cu program nor-
mal: L – V: 08.00 – 13.00

Grupele cu program pre-
lungit: L – V: 06.00 – 18.00

Contact:
Strada Părăști, nr. 1, oraș
Mioveni, jud. Argeș
Tel/fax: 0348.414.213.
Email:gradinita.campionii
@yahoo.com

MMMMoooottttttttoooo::::
““““CCCCooooppppiiii iiii     ffffeeeerrrriiiicccc iiii țțțț iiii ,,,,     ppppăăăărrrr iiiinnnnțțțț iiii     mmmmuuuullll ttttuuuummmmiiii țțțț iiii””””



MARA BRATU

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!
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Peste 60 de concurenţi
din toată ţara, cu vârste
între 6 şi 25 ani, şi-au dat în-
tâlnire la cea de-a  IX-a
ediţie a Festivalului Național
de Muzică Ușoară "Laleaua
de Aur", ce a avut loc în pe-
rioada 14 -16 octombrie, în
Mioveni.

Festivalul a fost împărțit
în două secțiuni: „Laleaua
de Aur Junior” (pe 14 oc-
tombrie, pentru cei cu
vârsta între 6 și 14 ani) și
„Laleaua de Aur” (pe 15 oc-
tombrie, pentru concurenții
cu vârsta între 15 și 25 de
ani).

Câştigătorii au fost premi-
aţi vineri, 16 octombrie a.c.,
în cadrul „Galei Laureaţilor”,
ce s-a desfăşurat la Casa de
Cultură a Sindicatelor.

După lungi consultări, ju-
riul, din care au făcut parte
Dida Drăgan – interpret de
muzică ușoară, Nico – inter-
pret muzică ușoară, Carmen
Aldea Vlad – poet, textier,
Adina Cezar – coregraf, Dan
Dimitriu – compozitor, dirijor,
Argentina Culcuș – Director
Centrul Cultural Mioveni și
Elisabeta Panait – Director
Casa de Cultură a Sindi-
catelor Dacia, a decis urmă-
torii câştigători:

Grupa de vârstă 6-8 ani
Trofeul “Laleaua de
Aur” Junior – Bratu
Mara Elena, Mioveni;
Premiul I - Bratosin
Mihai, Vrancea;
Premiul II - Meleşcanu
Andreea, Glăveneşti;
Premiul III - Mihalaşcu
Andra , Buzău;
Menţiune I - Mocanu
Maria, Galaţi;
Menţiune II -  Bostan
Adina, Galaţi;
Menţiune III – Nicula
Ilona, Buzău.

Grupa de vârstă 9-11 ani
Trofeul “Laleaua de Aur”
Junior – Niculae Maria
Alexia, Mioveni
Premiul I – Stoica Ed-
uard, Ploieşti;
Premiul I – Ungureanu
Eduard, Braşov;

Premiul I – Onete Re-
beca , Bucureşti;
Premiul II – Bulgaru
Ioana, Galaţi;
Premiul III – Marei
Ahmed, Bucureşti;
Menţiune I – Drăgoiu
Marina, Buzău;
Menţiune II -  Turtică
Lorena, Bârlad;
Menţiune III –An-
donescu Giulia, Câmpe-
neasca.
Grupa de vârstă 12-14 ani
Premiul I – Miţaru
Teodora, Vâlcea;
Premiul I – Andronic
Diana, Oneşti;
Premiul I – Lisaru In-
grid, Mioveni;
Premiul I – Mihălaşcu
Diana, Buzău;
Premiul II – Zaharia
Diana, Galaţi;
Premiul III – Prisecariu
Andreea, Botoşani.

Grupa de vârstă 15-25 ani
Trofeul “Laleaua de
Aur”- Ştefania
Vorovenci, Mioveni.
Premiul I – Gună Cezar,
Alexandria;
Premiul I – Ghergina
Ioana, Bucureşti;
Premiul II – Ştefănescu
Diana, Piteşti;
Premiul II – Bădulescu
Ion Moise, Mioveni;
Premiul II – Diaconescu
Miruna, Bârlad;
Premiul III – Selea Iu-
lian, Piteşti;
Premiul III – Poenariu
Valentin, Mioveni.

De asemenea, câştigă-
torii  trofeelor, dar şi ocu-
panţii locul I au primit cadou
din partea europarlamen-
tarul Viorica Dăncilă o excur-
sie de 3 zile la Bruxelles.
Aceste premii au fost oferite
de către deputatul de
Mioveni, Simona Bucura
Oprescu.

Premierea a fost condi-
mentată de recitalul trupei
ALB NEGRU.

Organizatorii evenimen-
tului au fost Consiliul Local,
Primăria și Centrul Cultural
Mioveni și Casa de Cultură a
Sindicatelor “ Dacia ”.

Festivalul Național de Muzică Ușoară
"Laleaua de Aur"şi-a desemnat câştigătorii

Monaliza Zegheru are nevoie în 
continuare de ajutorul nostru!

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

RECITAL NICO ȘI TRUPA ALB NEGRU

TROFEUL FESTIVALULUI: ȘTEFANIA VOROVENCI

ALEXIA NICULAE ȘI MARA
BRATU - TROFEUL LALEAUA

DE AUR JUNIOR

ION MOISE BĂDULESCU

LISARU INGRID


