
luna de
teatru la
miOveni
“Festivalul de teatru mioveni” se va desfășura anul
acesta pe tot parcursul lunii martie, în fiecare sâmbătă
și duminică. 8 piese de teatru, frumoase, de suflet, cu ac-
tori îndrăgiți, vor fi jucate pe scenele din oraș. biletele
sunt puse în vânzare la Centrul Cultural mioveni (l - v,
între orele 10.00 - 18.00) şi la Casa de Cultură a sindi-
catelor (l - v, între orele 09.00 - 17.00).
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teleFOane utile:
tel/Fax: poliţia locală mioveni - 0348/445.855; nOn-stOp
tel/Fax Ofiţer de serviciu primăria mioveni - 0348/455.999; nOn-stOp

tel: primăria mioveni - 0348/450.000; 0348/455.444;
Fax: primăria mioveni - 0248/260.500;
dispeceratul s.C. s.ed.C mioveni - 0348/457.102; 0736. 202.067 nOn-stOp

prOgramul de luCru al primĂriei miOveni
luni, mierCuri, între orele 08.00 - 16.00; marŢi, JOi, între orele 08.00 - 17.00; vineri, între orele 08.00 – 14.00.
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primĂria miOveni aCOrdĂ tiCHete 
sOCiale pentru preŞCOlarii

prOveniŢi din Familiile sĂraCe
���� primăria oraşului mioveni, prin Compartimentul de
asistenţă socială, a început de  miercuri, 17 februarie
2016, primirea de solicitări pentru acordarea de tichete
sociale pentru preşcolarii proveniţi din familii aflate în
situaţie de risc. stimulentul educaţional se acordă în baza
prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea partici-
parii în învățământul preșcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate.

O ŞCOalĂ din miOveni, 
premiatĂ în prOgramul
Olimpiadele K
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Oraşul mioveni, partener
în domeniul democraţiei
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ansamblul “plai de dor” a fost 
desemnat cel mai bun ansamblu

de la “2016 beijing Chaoyang  
international spring Festival”
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OrganizatOrii pun la
dispOziția dvs. trei
tipuri de abOnamente:
- Abonament 4 piese (Centrul Cultural
Mioveni): 100 lei
(5.03.2016 „AMERICAN BUFFALO”;
13.03. 2016 „NOAPTEA ASASINILOR”;
20.03.2016 „HAPPY END”; 27.03.2016
„O PIESĂ DEȘANȚATĂ”).

- Abonament 4 piese (Casa de Cultură
a Sindicatelor): 140 lei.
(6.03.2016 „ÎN VALEA CU PARFUM DE
FLORI ȘI ZUMZET DE ALBINE”;
12.03.2016 ”TEATRUL VIITORULUI”;
19.03.2016 ”MIC ȘI-AL DRACU” ;
26.03.2016 „SECRETUL FERICIRII”).
- Abonament "FAMILY" (pentru 2 per-
soane, la toate cele 8 piese) 400 lei.
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primĂria miOveni aCOrdĂ tiCHete 
sOCiale pentru preŞCOlarii

prOveniŢi din Familiile sĂraCe

sOCialsOCial

La data de 1 februarie a.c.,
la Biroul Consiliului Europei
din Paris a avut loc întâlnirea
anuală de coordonare a eveni-
mentului ”Săptămâna Euro-
peană a Democraţiei Locale”
(SEDL), precum şi ceremonia
de premiere a oraşelor care s-
au implicat activ în  pro-
movarea evenimentului și
dezvoltarea spiritului civic.

Orașul Mioveni a obținut
diploma “PARTENER DE 12
STELE” din partea Congresu-
lui Autorităților Locale și Re-
gionale ca urmare a

organizării activităților de pro-
movare a democrației locale
desfășurate în orașul Mioveni
în perioada 12-18 octombrie
2015. 

Delegația din Mioveni a
participat alături de alte orașe
din diferite țări: Belgia, Franța,
Grecia, Portugalia, Polonia,
Italia, Slovenia, Moldova și
Turcia. Din România, sigurul
oraș care a obținut distincția
de ”Oraș de 12 stele” a fost
municipiul Iași, în anii 2010 și
2013.

SScopul acțiunii este stim-
ularea participării în în-
văţământul preşcolar a

copiilor din familii defavorizate prin
creşterea accesului la educaţie al
acestora, iar beneficiarii vizați sunt
copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani,
care frecventează activităţile
unităţilor preşcolare, proveniţi din
familii aflate în situaţie de risc.

Potrivit legii, fiecare dintre copiii
selectați va primi lunar câte un
tichet social pentru grădiniţă în val-
oare de 50 de lei, pentru perioada
septembrie – iunie a anului şcolar.

Stimulentul educaţional se
acordă familiilor cu mai puţin de
284 de lei venituri lunare pe mem-
bru de familie (2 x Venitul Minim
Garantat pentru o persoană sin-
gură) şi este condiţionat de
prezenţa zilnică a copiilor la gră-
diniţă.

Pentru a beneficia de aceste
tichete, familiile trebuie să depună
o cerere – declaraţie pe proprie
răspundere însoţite de actele
doveditoare privind componenţa
familiei, precum şi a veniturilor re-
alizate de către membrii săi,
dovada înscrierii / frecventării ac-
tivităţilor organizate de grădiniţă,
precum și documentele enumer-
ate mai jos:
Documentele prin care se sta-
bileşte componenţa familiei:
� livretul de familie;
� copie certificată sau, după caz,
autentificată pentru conformitate
cu originalul, pentru următoarele
documente:
a) certificatele de naștere ale
copiilor aflați în întreținerea
familiilor defavorizate;

b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de
încredințare în vederea adopției,
potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de
încuviințare a adopției, potrivit
legii;
e) dispoziția conducătorului di-
recției generale de asistență so-
cială și protecția copilului sau
hotărârea comisiei pentru pro-
tecția copilului ori a instanței de
judecată, după caz, pentru mă-
sura plasamentului; hotărârea
judecătorească de instituire a
tutelei sau, după caz, dispoziția
autorității tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin
care soțul/soția este de-
clarat/declarată dis-
părut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească
prin care soțul/soția este are-
stat/arestată preventiv pe o pe-
rioadă mai mare de 30 de zile
sau execută o pedeapsă priva-
tivă de libertate și nu participă
la întreținerea copiilor;
h) după caz, alte acte dovedi-
toare privind componența fami-
liei.
Acte de venit:
�� adeverinţe cu salariul net şi cu
menţiunea dacă sunt primite
tichete de masă, precum şi val-
oarea lor;
�� cupoane de pensie;
�� cupoane de ajutor de şomaj;
�� mandate poştale de plată, ex-
trase de cont, decizii ori dispoz-
iţii de stabilire a dreptului, etc.
Calculul veniturilor familiei

La stabilirea venitului net lunar
pe membru de familie (284 lei la

acest moment), se iau în consid-
erare toate veniturile impozabile și
neimpozabile prevăzute de Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulte-
rioare, inclusiv cele rezultate din
obligațiile legale de întreținere față
de copii și/sau față de părinți,  pe
care membrii acesteia le-au real-
izat în luna anterioară solicitării
stimulentului educațional. Veni-
turile realizate de membrii familiei,
inclusiv cele exceptate, se
dovedesc, după caz, prin docu-
mentele eliberate de angajator, de
organele fiscale sau de alte au-
torități competente, mandate poș-
tale de plată, extrase de cont,
decizii ori dispoziții de stabilire a
drepturilor. În cazul familiei sau
persoanei singure care locuiește și
gospodărește împreună cu alte
familii ori persoane singure și con-
tribuie împreună la achiziționarea
sau realizarea unor bunuri și a
unor venituri din valorificarea
acestora ori la consumul acestora,
la stabilirea venitului pe membru
de familie se iau în considerare
atât veniturile nete lunare proprii,
cât și partea ce îi revine de drept
din veniturile lunare nete realizate
în comun de persoanele din
gospodărie. În cazul în care nu se
poate determina partea ce revine
de drept, solicitantul completează
o declarație pe propria răspundere
pentru venitul rezultat din
gospodărirea împreună.
Nu se iau în calcul:

a) sumele primite cu titlu de
prestații sociale în baza Legii nr.
448/2006 privind protecția și pro-
movarea drepturilor persoanelor

cu handicap, republicată, cu mod-
ificările și completările ulterioare;
b) alocația de stat pentru copii pre-
văzută de Legea nr. 61/1993, re-
publicată, cu modificările
ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza
Legii nr. 416/2001, cu modificările
și completările ulterioare, alocația
pentru susținerea familiei acordată
în baza Legii nr. 277/2010, repub-
licată, cu modificările și com-
pletările ulterioare, și ajutorul
pentru încălzirea locuinței acordat
în baza Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 70/2011 privind mă-
surile de protecție socială în pe-
rioada sezonului rece, aprobată
prin Legea nr. 92/2012, cu modi-
ficările și completările ulterioare.
d) ajutoarele de stat acordate pen-
tru activitățile agricole din fonduri
publice, inclusiv cele din fonduri
externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau
alte forme de sprijin financiar des-
tinate exclusiv susținerii educației
preșcolarilor, elevilor și studenților,
prin programe ale Ministerului Ed-
ucației Naționale și Cercetării Ști-
ințifice, altor instituții publice și
private, inclusiv organizații negu-
vernamentale;
f) sumele primite din activitatea de
zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activități
cu caracter ocazional desfășurate
de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele
apte de muncă din familie ca ur-
mare a participării la programe de
formare profesională organizate în
condițiile legii, dacă acestea nu au
titlu de venituri salariale;

h) sumele primite cu titlu de ajutor
temporar ori ocazional din partea
unor persoane fizice sau juridice
ori de la bugetul de stat sau local
cu titlu de ajutor de urgență.

Stimulentul se acordă lunar, pe
perioada participării copilului la ac-
tivitățile organizate în cadrul
unităților din învățământul preșco-
lar, în perioada septembrie —
iunie, sub rezerva îndeplinirii
condiţiei de prezenţă – mai mult
de 15 zile calendaristice, iar titu-
larul tichetului social pentru gră-
diniță are obligația să anunțe orice
modificare în componența familiei
sau în veniturile acesteia în ter-
men de maximum 15 zile de la
producerea acesteia.

CConform normelor
metodologice, pentru
anul școlar 2015 –

2016, prezența se va nota în-
cepând cu data de 15 februarie
2016, respectiv începutul semes-
trului II.

PPentru anul scolar 2015 -
2016, cererile însotite de
documentele justifica-

tive se depun pâna la data de 30
aprilie 2016, la sediul Primăriei
oraşului Mioveni, Compartimentul
de Asistenţă Socială, etajul I.

CCererile depuse după
această dată nu se mai
iau în considerare. Pen-

tru solicitarea dreptului reprezen-
tantul familiei, respectiv
reprezentantul legal al copilului va
depune o nouă cerere pentru anul
școlar următor, cu încadrare în
termenele reglementate.

primăria oraşului mioveni, prin Compartimentul de asistenţă socială, a început de  miercuri, 17 februarie
2016, primirea de solicitări pentru acordarea de tichete sociale pentru preşcolarii proveniţi din familii
aflate în situaţie de risc. stimulentul educaţional se acordă în baza prevederilor legii nr. 248/2015 privind
stimularea participarii în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Oraşul mioveni, partener
în domeniul democraţiei

���� Liceul Teoretic “Iulia Zam-
firescu” din Mioveni a câşti-
gat un premiu în valoare de
2000 euro în urma par-
ticipării la programul
Olimpiadele K. Banii vor fi
folosiţi pentru investiţii în
folosul şcolii.

Anul trecut, Olimpiadele K au
provocat unităţile de învăţământ de
stat din toată ţara să iniţieze şi să
implementeze proiecte de educaţie
alternativă într-un cadru relaxat,
condimentat cu distracţie şi joacă.

Şcolile au fost invitate să
formeze echipe de elevi şi profesori,
să se înscrie pe platforma online
www.olimpiadelek.ro, iar apoi să
desfăşoare diferite activităţi creative
cu impact educational.

Școli din toată ţara au răspuns
invitaţiei organizatorilor, sur-
prinzându-i plăcut prin activităţi
inedite de antreprenoriat, proiecte
inovatoare, competiţii sportive inci-
tante, prezentări de eco-modă,
spectacole, expoziţii şi alte super-
iniţiative.

Până la acest moment, 1.322
grădiniţe, şcoli elementare, gim-
naziale şi licee din toată ţara s-au
mobilizat cu entuziasm şi au des-
făşurat în total 45.273 activităţi ed-
ucaţionale din cele patru domenii
propuse: mediu (ecologizare,
plantare, reciclare etc.), sport și
sănătate (competiții sportive,
gustări sănătoase, cumpărături in-
teligente etc.), creativitate și tradiții
(expoziții interne, teatru, dans, de-
sign, creații literare etc.), ştiință, cul-
tură și educație (vizite culturale sau
informative, invenții, prim-ajutor
etc.).

Pentru fiecare activitate organi-
zată, dovedită prin fotografii şi
clipuri urcate pe platformă, şcolile
au primit un număr de puncte.

La trei luni de când programul
Olimpiadele K a luat startul a fost
realizat şi un clasament intermediar,
iar cele mai active instituţii de în-
văţământ participante până acum la
competiţie au fost răsplătite. Printre
acestea se numără şi Liceul Teo-
retic "Iulia Zamfirescu"Mioveni.

Programul, aflat la prima ediţie,

se adresează tuturor instituțiilor de
învățământ public din România:
grădinițe, școli elementare, gim-
naziale sau licee.

Proiectul “Olimpiadele K” este

sponsorizat de către Kaufland
România și implementat în partene-
riat cu Școala de Valori și Ministerul
Educației și Cercetării.

O ŞCOalĂ din miOveni, premiatĂ
în prOgramul Olimpiadele K



���� Miercuri, 17 februarie, de la
ora 11.00, în sala de şedinţe a
Primăriei Mioveni a avut loc şe-
dinţa de Consiliu Şcolar, la care
au participat reprezentanți ai
Primăriei, în frunte cu primarul
Ion Georgescu, inspectorul ge-
neral al ISJ, Dumitru Tudosoiu,
directorii și contabilii unităților
de învățământ.
Primarul Ion Georgescu vrea 
defibrilatoare în școlile din oraș

S-a discutat despre problemele
legate de activitatea cabinetelor med-
icale şcolare, de gestionarea şi deru-
larea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul în curs, ocazie cu care primarul
Georgescu a spus că vrea să instaleze

defibrilatoare în toate școlile din oraş.
Acest aparat poate salva viața per-
soanei care intră în stop cardio-respira-
tor, dacă e folosit în primele minute de
la eveniment. 

La finalul şedinţei, Dumitru Tu-
dosoiu le-a reamintit directorilor că, în
data de  22 februarie, vor începe
simulările pentru Evaluarea Naţională
2016, iar notele obţinute de elevi la
aceste testări vor fi analizate la nivelul
fiecărei unităţi de învăţământ.

Tinerii voluntari din cele două grupuri
de inițiativă TEAM Mioveni și A.I.V. FOR
Mioveni au susținut activități de team
building cu voleibalistele de la C.S. Dacia
Mioveni 2012 și de la Secţia de volei a
Clubului Dinamo Bucureşti

A fost ”O săptămână minunată la
Mioveni!” așa cum declară profesoara
Daniela Bezdedeanu, antrenoarea echipei
din Mioveni. Întâlnirea de la Mioveni con-
stituie un stagiu de pregătire comun, în

cadrul proiectului „VOLLYBALL GAME
WITH GROUP OF BEAUTIFUL GIRLS” ,
iniţiat de profesorii antrenori ai celor două
cluburi: Daniela BEZDEDEANU, Dan
MAVRODIN, Vali FIANU.

Tinerii voluntari au coordonat jocuri di-
verse, antrenante, așa încât fetele s-au
simțit minunat, iar părinții prezenți în sală
au fost plăcut impresionați de preocu-
parea antrenorilor atât pentru pregătirea
de specialitate prin antrenamente, cât și

de consolidarea spiritului de echipă și
creșterea gradului de încredere în sine
prin activități nonformale. Voluntarii
Alexandra Boboc, Ioana Țârlescu, Adnana
Băcescu, Iuliana Răducu, Andrei Barbu,
Claudia Ghena, Bogdan Toma vor con-
tinua seria activităților cu sportivele din
Mioveni prin sesiuni săptămânale de
jocuri diverse.

�� www.primariamioveni.ro �� www.primariamioveni.ro �� ww.primariamioveni.ro ��
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Ansamblul de dansuri
“Plai de Dor” al Centrului
Cultural Mioveni a participat
în perioada 8 – 13 februarie
la “2016 Beijing Chaoyang
International Spring Festi-
val”, unde a primit trofeul
pentru cel mai bun ansam-
blu. 

Printre participați s-au
numărat ansambluri și for-
mații din Ucraina, Chile,
Marea Britanie, Polonia şi
Gambia, evenimentul
reuşind să atragă peste
280.000 de vizitatori pe du-
rata celor 6 zile de desfăşu-
rare.Tinerii dansatori din
Mioveni au avut un program

foarte încărcat, cu câte
două spectacole pe zi în
parcul Chaoyang, situat în
estul capitalei chineze.
Evenimentul este unul din-
tre cele mai mari organizate
anual la Beijing şi
marchează anul nou
chinezesc. 

Vineri, 12 februarie, del-
egația condusă de Aurel
Costache, Viceprimarul
oraşului Mioveni şi Ar-
gentina Culcuş, Director
Centrul Cultural Mioveni, a
fost primită la Ambasada
României în R.P. Chineză
de către ES Ambasadorul
Doru - Romulus Costea.

Spectacol în Parcul Chaoyang, Beijing

La Ambasada României în R.P. Chineză 

CulturalCultural

Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor
Mioveni vă aduce la cunoştinţă
faptul că în conformitate cu
prevederile art. 19 din O.U.G. nr.
97/2005 eliberează o nouă carte de
identitate în următoarele cazuri:
� la expirarea termenului de valabili-
tate a actului de identitate care
urmează    a fi preschimbat;
� dacă s-a modificat numele sau
prenumele titularului, prenumele
părinţilor, data ori locul naşterii;
� în cazul schimbării domiciliului;
� în cazul schimbării denumirii sau a
rangului localităţilor şi străzilor, al
renumerotării imobilelor sau
rearondării acestora, al înfiinţării local-
ităţilor sau străzilor;
� în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
� în cazul deteriorării actului de iden-
titate;

� în cazul pierderii, furtului sau dis-
trugerii actului de identitate;
� când fotografia din cartea de iden-
titate nu  mai corespunde cu fiziono-
mia titularului;
� în cazul schimbării sexului;
� în cazul anulării;
� pentru preschimabarea buletinelor
de identitate.

Cu cel puţin 15 zile înainte de ex-
pirarea termenului de valabilitate a ac-
tului de identitate, titularul sau
reprezentantul legal al acestuia are
obligaţia să solicite serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor
eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Astfel, pentru o bună desfăşurare
a proceselor electorale din anul 2016,
cetăţenii care se regăsesc în situaţiile
de mai sus sunt invitaţi la sediul servi-
ciului nostru pentru punerea în legali-
tate cu acte de identitate.

În perioada 26 februarie - 8 martie a.c., în
Mioveni, în holul Casei de Cultură a Sindi-
catelor Dacia, se va desfăşura cea de a V-a
ediţie a Târgului de Produse Handmade. Micii
întreprinzători din zonă vor expune la vânzare
diverse obiecte făcute de mână, inclusiv
mărțișoare. Înscrierile se pot face pâna la data
de 22 februarie, iar deschiderea oficială va
avea loc vineri, 26.02.2016. Informaţii supli-
mentare la 0248-262.350. Evenimentul este or-
ganizat de Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia, în parteneriat cu Primăria şi Centrul Cul-
tural al orașului.

târg de produse Handmade la mioveni

ansamblul “plai de dor” a fost desemnat
cel mai bun ansamblu de la “2016 beijing
Chaoyang  international spring Festival”

Prof. Adriana HOAGHEA

team building 
organizat 
de asociațiile
de voluntari
din oraș

ANUNȚ: SC Mirasan SRL organizează CURSURI DE INFIRMIERE autorizate
ANC, cu practică în spital și modul de limba germană GRATUIT. Diplomele,
avizate de 3 ministere, sunt valabile în țară și străinătate. NOU! CURS MECANIC
AUTO, autorizat ANC cu practică în service și curs de instalator obiecte sanitare.
Durata cursului este de 3/5 luni. Preț: 450 ron, în rate. Tel: 0749.09.51.52.

COnduCerea primĂriei 
s-a întÂlnit Cu 

eCHipa de COnduCere 
a  instituțiilOr de 

învĂțĂmÂnt din miOveni

���� Știți ce se întâmplă atunci când
aruncați reziduri/deșeuri în sis-
temul de canalizare prin instalațiile
sanitare din casele și curțile dum-
neavoastră? Dacă aruncați
rezidurile în acest mod sistemul de
canalizare al orașului Mioveni nu
poate face față lucrurilor de care
scăpați în mod necorespunzător. 

Dacă aceste reguli nu vor fi respectate
și locuitorii nu ne ajută în demersul nos-
tru, trebuie avut în vedere faptul că toate
acestea vor duce la disfuncționalități și
chiar la distrugeri ale sistemului ca să nu
mai menționăm de uzurile foarte mari care
apar la pompe, iar întreținerea și
repararea acestora duce la costuri care
afectează întreaga comunitate. Fiecare
dintre noi este dator să respecte aceste
reguli dacă dorește să trăiască într-un
mediu mai curat și pentru a evita prob-
lemele în procesul de colectare și epurare
a apelor menajere, dar și pentru o durată

de viață mai lungă a rețelelor de
canalizare și stației de epurare.

S.Ed.C este alături de comunitatea
Mioveni, dar, la rândul nostru, avem
nevoie să fiți și dumneavoastră alături de
noi și să respectați niște reguli simple, ba
chiar să le atrageți atenția și rudelor, pri-
etenilor, vecinilor etc, pentru că ceea ce
vă afectează pe dumneavoastră,
afectează o comunitate întreagă și mai
ales copiii. 

Vă rugăm nu aruncați în instalațiile
sanitare şi în gurile de canal următoarele:
���� resturi alimentare sau orice fel de
deșeuri solide (plastic, lemn, textile,
metal);
���� lenjerie intimă;
���� produse de curățenie personală;
���� uleiuri sau grăsimi menajere;
���� substanțe cu agresivitate chimică;
���� resturi rezultate în urma curățirii
curților, grădinilor etc.;

Biroul de presă al S.Ed.C Mioveni

sistemul de canalizare nu este groapă de gunoi
protejați canalizarea orașului!

SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL recomandă:SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL recomandă:

���� Elevi ai şcolilor din orașul
Mioveni au primit bursele de
merit, de studiu şi de ajutor
social oferite de Primărie în
contul anului școlar 2015-
2016 - semestrul I.

Au fost acordate 576 burse şcolare
şi sociale, în valoare de aproape
110.865 de lei, elevilor din următoarele
unităţi de învăţământ: Liceul „Iulia Zam-
firescu“ (cu 262 de burse acordate în
valoare de 44.772 de lei), Şcoala Gim-
nazială „Liviu Rebreanu“ (187 burse,
suma alocată a fost de 40.983 lei),

Şcoala Gimnazială „George
Topârceanu“ (burse acordate 89, suma
alocată – 16.801 de lei) şi Şcoala cu
clasele I-VIII Colibaşi (38 burse, în va-
loare de 8.309 de lei). Pentru Liceul
Tehnologic Construcţii de Maşini
Mioveni nu se pot încheia toate mediile
în primul semestru, ţinând cont de mo-
dulele tehnice.

Pentru comparație, anul școlar trecut
(semestrul I) au fost acordate 656 burse
şcolare şi sociale, în valoare de 128.641
lei, iar pentru anul şcolar 2013-2014, au
fost acordate 1502 burse şcolare şi so-
ciale, în valoare de 276.862 lei.

primĂria miOveni a 
aCOrdat bursele lOCale
pentru primul semestru

serviciul public Comunitar local de 
evidenţă a persoanelor mioveni anunță



biletele sunt puse în vânzare la Centrul
Cultural mioveni (l - v, între orele 10.00 -
18.00) şi la Casa de Cultură a sindicatelor
(l - v, între orele 09.00 - 17.00).
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