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Contribuabilii îşi
pot achita taxele şi
impozitele din faţa
calculatorului

LA MIOVENI A FOST 
INAUGURAT COMPLEXUL  

DE SERVICII PENTRU 
PERSOANE ÎN VÂRSTĂ

„SFÂNTA MARIA COLIBAŞI”

 Lista bunurilor care duc la 
excluderea ajutoarelor.

Acte necesare întocmirii 
dosarului pentru ajutor!! !!
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din orașdin oraș
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PAG. 3PAG. 3

Excursie la Bruxelles
pentru câștigătorii
Festivalului concurs
“Laleaua de Aur” PAG. 5PAG. 5

PAG. 4PAG. 4



ZZiiaarruull  ddee  MMIIOOVVEENNII II  NN  VV  EE  SS  TT  II  ŢŢ  II  II PPAAGG..  22

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

Conducerea Primăriei oraşului
Mioveni a organizat, luni 9 noiembrie
a.c., în sala de şedinţe, o conferinţă de
presă cu ocazia finalizării proiectului
privind “Reabilitarea, Modernizarea,
Dezvoltarea şi Echiparea Ambulatoriu-
lui de Specialitate din cadrul Spitalului
“Sf. Spiridon” Racoviță, oraș Mioveni,
județul Argeș”.

Proiectul, realizat cu fonduri eu-
ropene, are o valoare totală de
3.674.716,96 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din
F.E.D.R. este de 2.378.490,40 lei.

Proiectul a fost finanțat prin Progra-
mului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3, „Îmbunătăţirea infra-
structurii sociale”, Domeniul Major de
Intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ modern-
izarea/echiparea infrastructurii servici-
ilor de sănătate”.

Obiectivul general al proiectului îl
reprezintă dezvoltarea durabilă a infra-
structurii serviciilor de sănătate, prin
acordarea de servicii de sănătate cali-
tativ superioare, îmbunătăţind calitatea
vieţii şi starea de sănătate a celor din
Mioveni şi zonele limitrofe.

Contribuabilii îşi
pot achita taxele şi
impozitele din faţa
calculatorului

Începând cu luna ian-
uarie 2015, impozitele şi
taxele locale, datorate
bugetului local al oraşului
Mioveni, pot fi achitate şi
online utilizând cardul
bancar, accesând site-ul
www.ghiseul.ro, secţi-
unea plata cu autentifi-
care.

Cei interesaţi să utilizeze
acest serviciu sunt rugaţi să se
prezinte la sediul Primăriei,
Biroul Impozite şi Taxe, în ved-
erea solicitării emiterii infor-
maţiilor de autentificare în
Sistemul Naţional Electronic de
Plată a Taxelor şi Impozitelor
utilizând Cardul Bancar.

În urma depunerii cererii
pentru obţinerea informaţiilor
de autentificare se vor genera
pe loc la ghişeele instituţiei
datele de acces la Sistemul de
plată Online care se vor în-
mâna contribuabililor solici-
tanţi.

Nu se percepe comision
Pentru plățile efectuate cu

carduri prin intermediul ghișeu-
lui virtual de plăţi, la adresa de
internet www.ghiseul.ro,
Primăria oraşului Mioveni, con-
tribuabilii nu datorează comi-
sion.

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

Impozite şi Taxe locale

Modernizarea Ambulatoriului Spitalului
“Sf. Spiridon” Racoviță a ajuns la final
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LA MIOVENI A FOST INAUGURAT COMPLEXUL
DE SERVICII PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ
„SFÂNTA MARIA COLIBAŞI”.
Sâmbătă, 21 noiembrie a.c., a fost

inaugurat COMPLEXUL DE SERVICII
PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ
„SFÂNTA MARIA COLIBAŞI”.

La slujba de sfinţire a noii investiţii
realizate de administraţia locală au par-

ticipat, pe lângă locuitorii cartierului
Colibaşi, consilieri locali şi judeţeni.

Lucrările au fost începute în anul
2011, iar clădirea dispune de 27 de
camere, cu cate 2 locuri, dotate cu mo-
bilier adecvat, baie proprie, tv, cablu tv,

telefon, frigider şi mobilier nou.
Cei cazaţi aici vor avea la dispoziţie

şi o bucătărie modernă cu aparate elec-
tronice şi electrocasnice moderne, dar
şi personal specializat.

Panglica inaugurală a fost tăiată de

viceprimarul Aurel Costache împreună
cu unul dintre cei mai vârstnici locuitori
ai cartierului Colibaşi ( Nea’ Costică, 86
de ani), şi preotul Gheorghe Pufu.

A fost inaugurat Centrul de 
Informare Turistică din oraș
Pe 16 noiembrie
a.c., în sala de şed-
inţe a Primăriei
Mioveni a avut loc
conferinţa de presă
organizată cu
ocazia încheierii
proiectului „Centrul
Naţional de Infor-
mare şi Promovare
Turistică în oraşul
Mioveni“.

Proiectul a fost imple-
mentat în perioada de-
cembrie 2014 - noiembrie
2015, iar valoarea totală a
acestuia a fost de
563.237,24 lei, din care
contribuția beneficiarului
a fost de 8.926,83 lei

Obiectivul general al
investiţiei îl reprezintă
dezvoltarea activităţilor

turistice din zona Mioveni,
contribuind astfel la
creşterea activităţii turis-
tice din spaţiul urban, prin
valorificarea patrimoniului
cultural, natural, istoric şi
a potenţialului turistic.

Proiectul a fost posibil
prin intermediul Autorităţii
de Management, constitu-
ită la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi al
Organismului Intermediar
pentru Turism, reprezen-
tat de Autoritatea Naţion-
ală pentru Turism, prin
Direcţia Gestionare Fon-
duri Comunitare pentru
Turism.

Noul Centru de Infor-
mare şi Promovare Turis-
tică este amplasat lângă
Bazinul de Înot.

INVESTIȚIE FINALIZATĂINVESTIȚIE FINALIZATĂ



Cererea se depune o
singură dată pentru
toată perioada de acor-
dare a ajutorului de
încălzire; în cazul
depunerii cererii în altă
lună, după lunile oc-
tombrie - noiembrie,
titularul intră în drept
pe perioada care a
rămas până în luna
martie, inclusiv aju-
torul poate fi modificat
sau încetat, în funcţie
de modificările din
familie sau ale veni-
turilor lunare.
Pot beneficia de acest
drept familiile sau per-
soanele singure 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 Preveder-
ilor Ordonanţei de Ur-
genţă a Guvernului
nr.27/2013), nu bene-
ficiază 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 depăşesc
1.000 de metri pătraţi (în
urban) sau 2.000 de metri pă-
traţi (în rural), autoturisme cu
o vechime mai mică de zece
ani, autoutilitare, auto-
camioane, remorci, rulote, mi-
crobuze, autobuze, şalupe,
bărci cu motor, scutere de apă
sau iahturi, nu beneficiază de
ajutoarele pentru încălzire.
Acelaşi lucru este valabil şi
pentru proprietarii de utilaje
agricole, de prelucrare agricolă
(presă de ulei, moară de ce-
reale etc.), de prelucrat lemnul
(gater, drujbă etc.) sau de-
pozite bancare mai mari de
3.000 de lei. Nici cei care au
terenuri, animale sau păsări a
căror valoare netă de pro-
ducţie anuală trece de 1.000
de euro pentru persoana sin-
gură, respectiv 2.500 de euro
pentru familii, nu primesc sub-
venţii pentru încălzire.

ACTE NECESARE:
�� CERERE ŞI DECLARAŢIE PE
PROPRIA RĂSPUNDERE PEN-
TRU ACORDAREA AJUTORU-
LUI 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 /ÎMPUTER-
NICIRE LEGALĂ (NOTARI-
ALĂ) DIN PARTEA
PROPRIETARULUI SAU A TIT-
ULARULUI CONTRACTULUI
DE ÎNCHIRIERE SAU ALT ACT
DOVEDITOR (TITULARUL
AJUTORULUI PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
ESTE REPREZENTANTUL FAM-
ILIEI SAU, DUPĂ CAZ, PER-
SOANA SINGURĂ CARE
ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE
LEGALE DE ACORDARE A AJU-
TORULUI, CARE SOLICITĂ
ACORDAREA ACESTUIA 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 FAMI-
LIE MAJOR ŞI LEGAL ÎMPUT-
ERNICIT DE PROPRIETARUL
LOCUINŢEI SAU DE TITU-
LARUL CONTRACTULUI DE
ÎNCHIRIERE ORI, DUPĂ CAZ,
REPREZENTANTUL LEGAL AL
PERSOANEI SINGURE 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: XE-
ROCOPIE B.I./C.I. -
SOŢI/CONCUBINI ŞI COPII
CARE AU ACELAŞI DOMI-
CILIU SAU REŞEDINŢĂ LA
ADRESA LA CARE SE SOLIC-
ITĂ AJUTORUL, CERTIFICAT
DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT
NAŞTERE PENTRU COPIII MI-
NORI SUB 14 ANI, HOTĂRÎRE
ÎNCREDINŢARE MINORI RĂ-
MASĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVO-
CABILĂ, HOTĂRÂRE
JUDECĂTOREASCĂ DE ÎN-
CREDINŢARE ÎN VEDEREA
ADOPŢIEI/ÎNCUVIINŢARE A
ADOPŢIEI, HOTĂRÂRE
JUDECĂTOREASCĂ SAU,
DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA
COMISIEI PENTRU PRO-

TECŢIA COPILULUI PENTRU
MĂSURA PLASAMENTULUI,
DECIZIA DIRECTORULUI
GENERAL AL DIRECŢIEI GEN-
ERALE DE ASISTENŢĂ SO-
CIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI SAU, DUPĂ CAZ,
HOTĂRÂREA JUDECĂTORE-
ASCĂ PENTRU MĂSURA
PLASAMENTULUI ÎN REGIM
DE URGENŢ, HOTĂRÂREA
JUDECĂTOREASCĂ DE INSTI-
TUIRE A TUTELEI SAU, DUP
CAZ, DISPOZIŢIA AU-
TORITĂŢII TUTELARE,
HOTĂRÂREA JUDECĂTORE-
ASCĂ PRIN CARE
SOŢUL/SOŢIA ESTE DE-
CLARAT/DECLARATĂ DIS-
PĂRUT/DISPĂRUTĂ;
�� FACTURĂ DISTRIGAZ-
ORIGINAL;
�� FACTURA  CEZ VÂNZARE
–ORIGINAL;
�� ADEVERINŢĂ VENITURI
PENTRU LUNA ANTERIOARĂ
DEPUNERII DOSARULUI:
DREPTURI DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ (ALOCATII, INDEM-
NIZATII): DOCUMENT
DOVEDITOR - CUPON PENSIE
/ ALOCATIE DE
STAT/ALOCATIE PENTRU
SUSTINEREA FAMILIEI/ IND-
EMNIZAȚIE/PENSIE/BUGET
COMPLEMENTAR – LUNA AN-
TERIOARA DEPUNERII
DOSARULUI;
�� ADEVERINŢĂ SALARIAT: ÎN
CARE SĂ FIE MENŢIONAT
SALARIUL NET ŞI CON-
TRAVALOAREA TICHETELOR
DE MASĂ, DACĂ ESTE CAZUL
– LUNA ANTERIOARA
DEPUNERII DOSARULUI;
DACĂ NU SE ACORDĂ
TICHETE DE MASĂ, MENŢI-
UNEA „NU BENEFICIAZĂ DE
TICHETE DE MASĂ”;
�� CONTRACT DE MUNCĂ PEN-
TRU PERSOANELE CARE
OBŢIN VENITURI DIN
STRĂINĂTATE;
�� ADEVERINŢE SECŢIA FI-
NANCIARĂ  MIOVENI, PEN-

TRU TOŢI MEMBRI FAMILIEI
MAJORI ÎN CARE SĂ FIE
MENŢIONAT VENITUL NET
LUNAR;
�� ADEVERINŢĂ DE ELEV PEN-
TRU TOŢI COPIII CARE
URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎN-
VĂŢĂMÂNT REGLEMENTATĂ
PRIN LEGE;
�� COPIE CERTIFICAT DE ÎN-
CADRARE ÎN GRAD DE HAND-
ICAP GRAV ACCENTUAT,
MEDIU REVIZUIT,UNDE ESTE
CAZUL;
�� ADEVERINŢĂ DE LA ASOCI-
AŢIA DE LOCATARI / PRO-
PRIETARI DIN CARE SĂ
REIASĂ NUMĂRUL DE MEM-
BRII DE FAMILIE LUAŢI ÎN
EVIDENŢĂ PENTRU PLATA
ÎNTREŢINERII, NOMINAL;
�� VIZĂ PRIMĂRIE DIN CARE
SĂ REIASĂ BUNURILE MO-
BILE ŞI IMOBILE AFLATE ÎN
PROPRIETATE PENTRU TOŢI
MEMBRI FAMILIEI
MENŢIONAŢI ÎN CERERE
(LOCUINŢĂ, TEREN, AUTO-
TURISM – CU O VECHIME
MAI MARE DE 10 ANI )
–BIROUL TAXE SI IMPOZITE
(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  depun 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 în-
tocmesc aceste dosare să fie foarte atenţi la condiţiile de acordare a subvenţiilor.

265 CERERI
PENTRU 

AJUTORUL DE
ÎNCĂLZIRE

Potrivit autorităţilor locale
din Mioveni, până în prezent
au fost înregistrate la nivelul
localităţii 265 cereri pentru
acordarea ajutoarelor ter-
mice, 243 fiind pentru
încălzirea cu gaze (au mai
fost 9 pentru energie elec-
trică şi alte 13 pentru
încălzirea cu lemne).
Cetăţenii care au depus
cereri până la 20 noiembrie
vor beneficia de ajutor pen-
tru întreaga perioadă rece
(noiembrie 2015 – martie
2016).
Cererile se pot depune în
continuare, după 2 decem-
brie, la sediul Primăriei –
oficiul de lângă scara de ur-
care, zilnic, după următorul
program: luni şi miercuri,
între orele 8.00 şi 16.00,
marţi şi joi, între 8.00 şi
17.00, respectiv vineri, între
8.00 şi 16.00. 
Informaţii suplimentare pe
această temă – pe pagina
de internet
www.primariamioveni.ro.

SC Mirasan SRL orga-
nizează cursuri de infir-
miere autorizate ANC, cu
practică în spital și
modul de limba germană
GRATUIT. Diplomele,
avizate de 3 ministere, sunt
valabile în țară și străină-
tate. NOU! Curs mecanic
auto, autorizat ANC cu
practică în service și curs
de instalator obiecte
sanitare. Durata cursu-
lui este de 3/5 luni.
Preț: 450 ron, în rate.
Tel: 0749.09.51.52.

Tradiţia căsătoriilor la
Mioveni, în ultima zi din an,
va fi păstrată şi în 2015.

Cei care doresc să-şi ofi-
cializeze relaţia, în data de
31 decembrie 2015, sunt
aşteptaţi în luna decembrie
să-şi depună dosarul la
Primăria oraşului Mioveni.

Cuplurile interesate se
vor putea înscrie doar în
ziua de 21 decembrie, la
Sediul Primăriei Mioveni,
biroul de Stare Civilă (Etajul
1, cam. 19). 

Cununiile civile vor fi
încheiate la interval de 15
minute una de cealaltă,
consecutiv, adică între orele
18.00 - 20.00, în ordinea
depunerii actelor de către
solicitanţi. Căsătoriile vor fi
oficiate de către primarul
oraşului, Ion Georgescu.

ÎN NOAPTEA DE
REVELION, LA
MIOVENI SE VOR
OFICIA CĂSĂTORII
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Excursie la Bruxelles pentru câștigătorii
Festivalului concurs “Laleaua de Aur”

În perioada
14-16 octombrie
a.c., la Mioveni s-
a desfășurat cea
de-a noua ediție
a Festivalului
concurs “Laleaua
de Aur”. Reluat
după aproape 9
ani, festivalul a
adus la Mioveni
nume mari pre-
cum Dida Dră-
gan și Nico,
Carmen Aldea
Vlad, poet și tex-

tier, Adina Cezar,
coregraf, dar și
pe compozitorul
Dan Dimitriu, cel
care a îndeplinit
și rolul de direc-
tor al festivalului.

Câşt igător i i
trofeelor şi ocu-
panţii locului I au
primit în seara
galei, din partea
europarlamen-
tarului Viorica
Dăncilă, prin
deputatul de

Mioveni, Simona
Bucura Oprescu,
o excursie de 3
zile la Bruxelles.
În perioada 18 –
20 noiembrie,
câștigătorii au
vizitat Parlamen-
tul European,
Atomiumul - una
din clădirile cele-
bre ale capitalei
Belgiei, dar și
alte atracții turis-
tice din oraș.

Iată programul:
M A R Ț I, 
1 Decembrie
Ora 11.00: Depunere
de coroane la Monu-
mentul Eroilor din
Cartierul Colibași;
Ora 11.00:
Depunere de coroane
la Monumentul Eroilor
din Cartierul Făget;
Ora 11.00:
Depunere de coroane
la Monumentul Eroilor
din Cartierul Racov-
ița;
Ora 11.00:
Depunere de coroane
la Monumentul Eroilor
din fața Școlii Gim-
naziale „Liviu Re-
breanu”, Mioveni;
Ora 12.00: Pre-

mierea cuplurilor
care au împlinit 50
de ani de căsătorie,
în sala festivități a
Primăriei orașului
Mioveni.
Ora 14.00: Expoz-
iție tematică a Fo-
toClub Mioveni cu
prilejul Zilei Naționale
a României, în holul
Primăriei orașului
Mioveni;
Vernisarea Expoziției
de tehnică şi arma-
ment, mașini și
autoutilitare pe strada
Tudor Mușatescu. Ex-
poziția va conține:
TABC 79 (Transportor
Amfibiu Blindat de
Cercetare model
1979), autoatelier

A.I.T.T. (Autoatelier
pentru întreţinerea
tehnicii de tancuri), 2
autospeciale I.S.U. și
mașini din gama
Dacia modificate:
Duster Army, Duster
Buster, Duster Poliție,
Duster Ambulanţă,
Lodgy Ambulanță,
Doker Ambulanță. Ex-
poziția va putea fi ad-
mirată de locuitori
începând de luni, 30
noiembrie, după ora
12.00, până miercuri,
2 decembrie.
Ora 14.30: Defi-
larea blocului mili-
tar format din cadre
M.A.p.N. (Şcoala Mili-
tară de Maiştri Militari
şi Subofiţeri a Forţelor

Terestre „Basarab I” și
Şcoala de Aplicaţie
pentru Unităţi de
Luptă „Mihai
Viteazul”), cadre
M.A.I. (Jandarmerie,
ISU), și de la Peniten-
ciarul Colibaşi, în cen-
trul civic;
Depunere de coroane
şi slujbă religioasă la
Monumentul Eroilor
din cartierul Mioveni –
centrul civic;
Ora 18.00: Retragere
cu torţe (Bulevardul
Dacia, centrul civic),
la care vor participa
cadre  M.A.p.N., ISU
și Fanfara Centrului
Cultural Mioveni;

DE ZIUA NAȚIONALĂ, ÎN MIOVENI: 
EXPOZIŢIE DE TEHNICĂ ŞI ARMAMENT MILITAR,
PARADĂ ŞI RETRAGERE CU TORŢE
Oraşul Mioveni va sărbători Ziua Națională a României
cu expoziţie de tehnică şi armament militar, premierea
cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, ex-
poziţie foto, depuneri de coroane, defilări militare şi
retragere cu torţe.

Toți amatorii dornici de a
descoperi informaţii despre
Premiul Europei sunt așteptați
să viziteze noua expoziţie ”The
Europe Prize” vernisată, între
17 noiembrie – 15 decembrie
2015, la parterul Primăriei
Mioveni.

Reamintim că oraşul
Mioveni a primit două din cele
patru distincţii ale Consiliului
Europei pentru activitatea des-
făşurată în slujba ideilor eu-
r o p e n e : “ D I P L O M A
EUROPEANĂ” şi “STEAGUL DE
ONOARE AL EUROPEI”. 

Paşii următori sunt pentru
obţinerea PLACHETEI DE
ONOARE şi a PREMIULUI EU-
ROPEI.

Structura expoziţiei fa-
cilitează asimilarea informațiilor
complexe într-un spațiu re-
strâns și invită la o exploatare
mai profundă a ceea ce repre-
zintă promovarea unităţii eu-
ropene.

De asemenea, cei interesaţi
pot găsi pliante, flyere şi
broșuri de prezentare a Pemiu-
lui Europei. 

Expoziţie inedită în
holul Primăriei Mioveni

Europarla-
mentarul 

Viorica Dăn-
cilă a oferit

câștigătorilor 
excursia la
Bruxelles.

Ora 14.30: Defilarea blocului militar în centrul civic

Ora 18.00: Retragere cu torţe pe Bulevardul Dacia.

Depunere de coroane şi slujbă religioasă la Monumen-
tul Eroilor din cartierul Mioveni – centrul civic;



ISTORIC:
1996: Școala cu clasele I - VIII
"George Topârceanu", și-a de-
schis porțile în 1996, având în
componență 24 de colective
școlare la clasele I-IV și 28 la
clasele V-VIII, dintre care 4 cu
profil sportiv-fotbal.
1997: se organizează, în pre-
mieră Zilele Școlii "George
Topârceanu", acțiune ce va de-
veni tradiție și punct de referință
în activitatea cultural-artistică și
sportivă a comunității.
1999: Apare primul număr al
revistei "ECOURI", revista peri-
odică a școlii, editată de elevi
pentru elevi.
2000: Prin investiția Consiliului
Local Mioveni și a Primăriei,
școala este dotată cu un grup
de microcentrale, asigurându-i-
se independența energetică.
2000: Ca urmare a rezultatelor
obținute, unitatea "George
Toparceanu" este definită ca
Școala Reprezentativă, titlul
fiind deținut pe toată perioada
existenței conceptului.
2000: Școala primeste vizita
prințului Paul de Romania.

2000: Școala este invitată să
participe la concursul județean
"Dan Barbilian", iar, ca urmare a
unei bune colaborări cu ISJ
Argeș, Primaria orașului Mioveni,
CCS Dacia și catedrele de
matematică ale orașului
Mioveni, Școala "George
Toparceanu", devine grup de in-
ițiativă în organizarea concursu-
lui.
2001: Prima colaborare oficială
cu autoritățile județene de profil
care a pus în evidență gradul de
pregătire al cadrelor didactice și
al elevilor în situații de urgență.
2003: Preasfinția Sa, Calinic,
Episcopul Argeșului și Muscelu-
lui, vizitează școala, deschizând
drumul unei colaborări continue
cu Biserica.
2004: Rod al colaborării cu CS
Dacia și Primaria orașului, în
școală se inaugurează în

prezența personalităților vremii
secția de tenis de masă.
2005: În colaborare cu Asoci-
ația Mioveni - Landerneau, CCS
Dacia și Primaria orașului
Mioveni, școala organizează fes-
tivalul județean "Anna de
Noailles" - festival ajuns la a IV-
a ediție.
2007: Școala primește distincția
internațională "Steagul Verde"
și, implicit, titlul de "Eco-
Școală".
2007: Cu sprijinul Consiliului
Local și Primăriei se realizează la
nivelul școlii un modern sistem
de supraveghere video, sporind
securitatea instituției.
2008: În premieră, la nivel local
școala "George Toparceanu" or-
ganizează "Zilele porților de-
schise", acțiune menită să
sporească prestigiul unității.

SUCCESE CU SUCCESE CU 
CARE NE CARE NE 

MÂNDRIMMÂNDRIM
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Ştefania Vorovenci, dinŞtefania Vorovenci, din
Mioveni – tânăraMioveni – tânăra
solistă de muzicăsolistă de muzică
uşoară care studiazăuşoară care studiază
canto la secţia de procanto la secţia de pro--
fil din cadrul Centruluifil din cadrul Centrului
Cultural Mioveni – aCultural Mioveni – a
bifat încă un succes.bifat încă un succes.
Ea a participat la primaEa a participat la prima
ediţie a Festivaluluiediţie a Festivalului
Național „Brașov ArtNațional „Brașov Art
Talent”, unde a obţinutTalent”, unde a obţinut
locul I. Juriul a fostlocul I. Juriul a fost
format din specialiștiformat din specialiști
în domeniul artistic șiîn domeniul artistic și
profesori de canto.profesori de canto.

(Foto: Facebook Ştefania(Foto: Facebook Ştefania
Vorovenci). Vorovenci). 

În perioada 12-13În perioada 12-13
noiembrie, în Focşani anoiembrie, în Focşani a
avut loc cea de-a 40-aavut loc cea de-a 40-a
ediţie a Festivaluluiediţie a Festivalului
Naţional de MuzicăNaţional de Muzică
Uşoară RomâneascăUşoară Românească
,,Florentin Del,,Florentin Del--
mar’’.Printre cei caremar’’.Printre cei care
şi-au demonstrat calşi-au demonstrat cal--
ităţile artistice s-aităţile artistice s-a
aflat şi Ion Moise Bădaflat şi Ion Moise Băd--
ulescu, tânărul solistulescu, tânărul solist
vocal din Mioveni, elevvocal din Mioveni, elev
la Colegiul Naţionalla Colegiul Naţional
,,Ion C. Brătianu’’, care,,Ion C. Brătianu’’, care
a şi reuşit să se îna şi reuşit să se în--
toarcă acasă cu locul I.toarcă acasă cu locul I.
Felicitări, Johnny BădFelicitări, Johnny Băd--
ulescu! ulescu! (Sursa: epitesti.ro)(Sursa: epitesti.ro)

Festivalul-concurs DOREL MANEAFestivalul-concurs DOREL MANEA

Școala gimnazială “George Topârceanu” Mioveni

Câștigătorii Concursului
Național al Grupurilor

Vocal-Folclorice Bărbătești
“DOREL MANEA” desfășu-
rat la  Mioveni, în perioada 
13 – 14 noiembrie 2015:

PREMIUL I: “CRAII MĂGURII”
- Bucea – Cluj; Conducătorul
grupului: Mircea Dejeu (oferit de
Centrul Jude ţean pentru Con ser va -
rea şi Promovarea Cu l turii
Tradiţionale Argeş;);
PREMIUL II: “RAPSOZII
ARGEŞULUI” - Curtea de Argeş –
Argeş; Conducătorul grupului:
Gheorghe Iordăchescu (oferit de
Primăria şi Consiliul Local Mio veni);
PREMIUL III: “RAPSOZII
OLTULUI DE JOS” - Drăgăneşti –
Olt; Conducătorul grupului: Ionuţ
Popescu (oferit de Centrul Cul tural
Mio veni);
MENȚIUNE: “MIORIŢA” - Jugur
- Poienarii de Muscel – Argeş; Con-
ducătorul grupului: Samoil Sârboiu
(oferit de Casa de Cul tură a Sin -
dicatelor „Da cia“ Mioveni.)
PREMIUL SPECIAL AL JURIU-
LUI: “GLASUL ODĂIEŞILOR” -
Vânători – Galaţi; Conducătorul
grupului: Ecaterina Hulea (oferit de
Centrul Cul tural Mio veni).

Centrul Cultural Educa -
tiv din Mioveni a găzduit
în perioada 13 – 14
noiembrie, cea de-a
treia ediţie a Con -
cursului Naţional al Gru  -
purilor Vocal-Fol clorice
Bărbăteşti „Do rel Ma -
nea“, eve ni ment orga -
nizat de Primăria şi
Consiliul Local Mio veni,
Centrul Cul tural Mio -
veni, Centrul Jude ţean
pentru Con ser va rea şi
Promovarea Cu l turii
Tradiţionale Argeş şi
Casa de Cul tură a Sin -
dicatelor „Da cia“, din
Mioveni.

Vineri, 13 noiembrie 2015 în
sala de spectacole a Centru-
lui Cultural Mioveni, a avut
loc concursul grupurilor
vocal-folclorice bărbătești.
Au intrat în concurs: “RAP-
SOZII ARGEŞULUI” - Curtea
de Argeş – Argeş; Conducă-
torul grupului: Gheorghe

Iordăchescu, “MIORIŢA” -
Jugur - Poienarii de Muscel –
Argeş; Conducătorul grupu-
lui: Samoil Sârboiu, “DOR
STRĂBUN” - Brusturoasa –
Bacău; Conducătorul grupu-
lui: Gheorghe Roşu, “CRAII
MĂGURII” - Bucea – Cluj;
Conducătorul grupului:
Mircea Dejeu, “GLASUL
ODĂIEŞILOR” - Vânători –
Galaţi; Conducătorul grupu-
lui: Ecaterina Hulea,
“SPICUL” - Luciu – Ialomiţa;
Conducătorul grupului: Mihai
Casian, “RAPSOZII OLTULUI
DE JOS” - Drăgăneşti – Olt;
Conducătorul grupului: Ionuţ
Popescu și “MOŞTENITORII”
– Vâlcea; Conducătorul
grupului: Constantin Dia-
conu.
După desfășurarea concursu-
lui a urmat un recital susținut
de Grupul vocal-folcloric băr-
bătesc „HAIDUCII VLĂDICII”
din Topoloveni-Argeş, condus
de Graţian Bădescu.
Sâmbătă, 14 noiembrie
2015, tot de la ora 18.00,

Centrul Cultural s-a desfăşu-
rat a doua zi a festivalului.
După gala de premiere a
urmat un recital al Grupului
vocal-folcloric bărbătesc
„DORURI MUSCELENE” din
Văcarea-Mihăieşti-Argeş,
condus de Liviu Iana și
Ansamblul folcloric”DORUL”,
maestru coregraf Cătălin
Oancea. Acompaniamentul a
fost asigurat de ORCHESTRA
„DOINA ARGEŞULUI”, dirijor:
VIRGIL IORDACHE. Seara a

fost încheiată de soliștii
DANIELA CERNEA-LEON,
DIANA CĂLINESCU, GEORGE
NEDELEA, GEORGETA
CHIŢORAN.

SSeeddiiuull  rreeddaaccttiieeii::  
SSttrr..  îînnvv..  AAlleexxaannddrruu  PPooppeessccuu,,  nnrr..  55,,  
CCeennttrruull  CCuullttuurraall  EEdduuccaattiivv  MMiioovveennii,,  
CCOONNTTAACCTT::  tteell//ffaaxx::  00334488..444455..885566

cceennttrruullccuullttuurraall..mmiioovveennii@@yyaahhoooo..ccoomm  

Școala Gimnazială
"George Topârceanu",
ca unitate de în-
vățământ, a împlinit
la 1 septembrie 2013,
17 ani de funcționare.
În această perioadă
școala s-a impus în în-
vățământul argeșean
prin rezultatele
obținute în pregătirea
elevilor.
Școala Gimnazială
"George Topârceanu"
este o unitate cu per-
sonalitate juridică
care are în subordine
și structura școlara
din Penitenciarul Col-
ibași.

CONDUCEREA:
Director: 
prof. Gherghe
Anișoara
Director adjunct:
prof. Panait
Carmina
Consilier educativ: 
prof. Ciorobea 
Victorița

Baza materială:
24 săli de clasă, laborator de
chimie, laborator de fizică, lab-
orator de biologie, un cabinet
A.E.L, un laborator informat-
ică, un cabinet medical condus
de un medic și două asistente,
un cabinet de asistență, co
sultanță psihopedagogică
dotat conform normelor MEN.
Alături de aceste spații școala
are cancelarie, secretariat,
birouri director și director ad-
junct, sală de joacă pentru
clasa pregătitoare, bibliotecă,
cabinet Limbi Străine, sală de
sport, două terenuri de sport
amenajate și îngrădite special,
cu dotări pentru volei,
baschet, handbal și mini fot-
bal. 
CONTACT:
Adresa: Str. Părăști nr. 26, Loc.
Mioveni, Jud. Argeș
Telefon : (0248)260427
Fax: (0248)260427
E-mail: scoalageorge-
toparceanu@hotmail.com


