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Pentru informații și adopții puteți suna la
numărul de telefon 0736.002.557.

Programul de lucru cu publicul al adăpos-
tului pentru câini fără stăpâni este de luni

până vineri între orele 10.00 – 14.00.

IUBITORII DE
ANIMALE
SUNT INVITAŢI
SĂ ADOPTE UN
CÂINE DE LA
ADĂPOSTUL
DIN MIOVENI!

LUCRĂRI ÎN
GRAFIC LA
NOUL SPITAL
DIN MIOVENI
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DIN 1 NOIEMBRIE SE
POT DEPUNE CERERILE
DE AJUTOR PENTRU
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CE TREBUIE SĂ
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Când se eliberează o
nouă carte de identitate
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Mioveni primește 
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de dans popular
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În vara acestui an
în Mioveni a în-
ceput construirea
noului spital, des-
tinat atât locuito-
rilor orașului, cât
şi celor din zonele
limitrofe.

Spitalul va avea 
7 etaje și 7 secții

Potrivit  conducerii
Primăriei  Mioveni, lu-
crările sunt în plină des-
făşurare și execuția se
află în graficul stabilit
inițial.

Spitalul este am-
plasat în zona actualu-
lui Spital Orăşenesc
„Sfântul Spiridon” şi va
avea şase etaje și șapte
secții - Maternitate şi

Neonatologie; Gine-
cologie şi Pediatrie;
Neurologie; Medicină
intern; Chirurgie; Cardi-
ologie; Bloc operator şi
spaţii auxiliare şi
birouri. Spitalul va avea
295 de paturi şi
aparatură medicală
performant: computer
tomograf, echipament
de rezonanţă magnet-
ică nucleară (RMN), an-
giograf și echipament

radiologie (RX).
După cum se poate

observa în pozele de
mai jos, stadiul și
evoluția lucrărilor sunt
cele promise de con-
structor, conform grafi-
cului aprobat.

La data de 1 oc-
tombrie a.c., s-a efec-
tuat turnarea plăcii
peste subsol (placa de
cotă 0,00), iar în
prezent se lucrează la

elementele verticale
(17 stâlpi din 127), di-
afragme parter şi în
paralel la elementele de
arhitectură (scări,
puţuri de lift, instalaţii
electrice, sistem de
echipotenţializare şi îm-
pământare).

Investiție în 
valoare de 68 
milioane de euro

Turnarea plăcii peste
etajul 1 se va realiza la
sfârsitul acestei luni.

Valoarea totală a in-
vestiţiei se ridică la
aproximativ 68 mi-
lioane de euro, dintre
care  peste 2 milioane
de euro au fost deja
plătiți constructorului.

LUCRĂRI ÎN
GRAFIC LA
NOUL SPITAL
DIN MIOVENI

Serviciul de Asistenţă So-
cială din cadrul Primăriei
Mioveni va primi, începând
de marţi, 1 noiembrie,
cereri pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei, pentru sezonul
rece noiembrie 2016 –
martie 2017.

Ajutorul pentru încălzirea
locuinţei se acordă familiilor şi per-
soanelor singure cu domiciliul
oraşul Mioveni, diferenţiat în
funcţie de venitul net mediu lunar
pe membru de familie, precum şi
în funcţie de sistemul de încălzire
utilizat: cu gaze naturale, cu en-
ergie termică, cu energie electrică
sau cu lemne, cărbuni, com-
bustibili petrolieri.

Aceste persoane pot beneficia
de ajutorul lunar pentru încălzirea
locuinţei doar dacă venitul net

mediu lunar pe membru de familie
este de până la 615 lei.

Actele necesare, condiţiile
acordării ajutorului pentru
încălzirea locuinţei şi cererea on-
line, sunt afişate pe site-ul
www.primariamioveni.ro (Secţi-
unea - Cereri şi Formulare tip), dar
şi la sediul Primăriei.

Se recomandă ca cei care în-
tocmesc aceste dosare să fie
foarte atenţi la condiţiile de acor-
dare a subvenţiilor.

IMPORTANT!
Cererile se pot procura şi de la

sediul Primăriei – (Ofiţerul de Ser-
viciu), zilnic, după următorul pro-
gram:�� Luni, Miercuri, între
orele 08.00 - 16.00; �� Marţi,
Joi între orele 08.00 - 17.00; ��
Vineri, între orele 08.00 –
14.00; �� Sâmbătă, între orele
09.00 - 12.00. Acestea se depun
la ghişeul din holul instituţiei.

DIN 1 NOIEMBRIE SE POT
DEPUNE CERERILE DE AJUTOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

� la expirarea termenului de va-
labilitate 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 lo-
calităţilor sau străzilor;

� în cazul atribuirii unui nou

C.N.P.;
� în cazul deteriorării actului de

identitate;
� în cazul pierderii, furtului sau

distrugerii actului de identitate;
� când fotografia din cartea de

identitate nu  mai corespunde cu
fizionomia 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
actului 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 serviciului nostru pentru
punerea în legalitate cu acte de iden-
titate.

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:

Astfel, accesul la
parterul primăriei, re-
spectiv la secretariat,
registratură și biroul
de plată a taxelor și
impozitelor se va face
ca și până acum, în in-
tervarul orar de
funcționare al insti-
tuției, urmând ca acce-
sul cetățenilor către
birourile de speciali-
tate aflate la etajele
superioare să fie mo-
dificat conform urmă-
torului program:

Marţi: 08.00-12.00;
Joi: 12.00-16.00.

IMPORTANT!
Cetăţenii care se

prezintă la sediul insti-
tuţiei cu anumite soli-
citări, în afara acestui
program prezentat, vor fi
preluaţi de către ofiterul
de serviciu şi puşi în legă-
tură cu inspectorii din
cadrul aparatului de spe-
cialitate în funcţie de
nevoia solicitantului.

Prin acest sistem de
control acces cartele şi
pontaj, se dorește
crearea unui mediu de
lucru adecvat și creșterea
productivității muncii
funcționarilor din cadrul
Primăriei Mioveni.

Accesul în
Primăria Mioveni,
pe bază de cartele

Începând de luni, 3 octombrie, în
Primăria oraşului Mioveni

funcționează un sistem de control al
accesului în instituție pe bază de

cartelă. Sistemul îi va viza pe 
angajaţii instituţiei, însă vor exista și

o serie de modificări referitor la 
programul și modul de lucru cu

cetățeanul.
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Majoritatea incendiilor ce se
produc în sezonul rece sunt
cauzate, de cele multe ori,
de folosirea în condiţii
necorespunzătoare ori cu
defecţiuni a mijloacelor de
încălzire centrale şi locale.
Pentru înlăturarea peri-
colului de incendiu care
poate apărea la sobe, se
recomandă câteva mă-
suri specifice:
� verificaţi cu grijă sobele,
canalele şi coşurile de eva-
cuare a fumului, pentru ca
acestea să nu prezinte fisuri
care să permită scânteilor să
incendieze materialele com-
bustibile din apropiere;
� tencuiţi şi văruiţi partea
din pod a coşului de fum, în
scopul sesizării imediate a
fisurilor;
� curăţaţi canalele şi
coşurile de fum premergător
sezonului rece;
� montaţi pe pardoseală, în
faţa uşii de alimentare cu
combustibil a sobei, o bu-

cată de tablă cu dimensiuni
de 0,50 x 0,70 m;
� nu introduceţi în sobe
lemne cu lungimea mai
mare decât focarul, nu lăsaţi
uşa de la focar deschisă şi
nu supraîncălziţi sobele;
� nu lăsaţi copiii ne-
supravegheaţi în încăperi
unde sunt în funcţiune mi-
jloace de încălzit.
Pentru mijloacele de
încălzit locale sau cen-
trale care folosesc com-
bustibil lichid, se
recomandă următoarele
măsuri:
� verificarea etanşeităţii
conductelor de alimentare
cu combustibil;
� interzicerea supraalimen-
tării cu combustibil;
� alimentarea cu com-
bustibil atunci când mijlocul
de încălzire nu este în stare
de funcţionare;
� curăţarea periodică a con-
ductelor de alimentare şi a
duzelor de pulverizare.

De asemenea, o altă
cauză generatoare de in-
cendii întâlnită frecvent
în acest sezon este
reprezentată de ex-
ploatarea necorespunză-
toare a aparatelor
electrice de încălzire şi a
instalaţiilor electrice,
pentru a căror evitare
trebuie luate urmă-
toarele măsuri:
� nu utilizaţi instalaţii elec-
trice defecte montate de
personal neautorizat, fixate
direct pe materiale com-
bustibile, cu improvizaţii, cu
legături electrice nea-
coperite de material elec-
troizolant etc.;
� nu suprasolicitaţi cir-
cuitele electrice prin racor-
darea unor consumatori
electrici care depăşesc put-
erea nominala a acestora,
mai ales a celor pentru
încălzire-mari consumatori
de curent;
� dacă circuitul de ali-

mentare cu energie electrică
a fost întrerupt de către si-
guranţele fuzibile, poate
avea drept cauză suprasolic-
itarea circuitului electric;
dacă ulterior supradimen-
sionaţi si-guranţa, se
încălzesc conductorii elec-
trici până la limita topirii izo-
laţiei din PVC, fapt ce duce
la scurtcircuit (efect termic
instantaneu cu putere
calorică mare, care aprinde
orice material combustibil)
prin unirea fazei cu nulul.
� nu utilizaţi mijloace elec-
trice de încălzire locală im-
provizate;
� supravegheaţi permanent
mijloacele de încălzire elec-
trice aflate în funcţiune,
chiar dacă sunt prevăzute
cu mijloace de protecţie
(termostat), deoarece aces-
tea pot să nu funcţioneze la
parametrii prevăzuţi, şi de-
conectaţi-le în cazul în care
apar defecţiuni.
Totodată, o altă cauză

generatoare de incendiu
este reprezentată de
neregulile în instalarea
şi exploatarea necore-
spunzătoare a cen-
tralelor termice cu
combustibil gazos. Pen-
tru înlăturarea acestora,
trebuie luate urmă-
toarele măsuri:
� montarea centralelor se
va efectua numai de per-
sonal autorizat;
� verificarea etanşeităţii
conductelor de G.P.L. cu
emulsie din apă şi săpun;
� folosirea de regulatoare
de presiune în perfectă stare
de funcţionare;
� interzicerea utilizării de
recipiente G.P.L. im-
provizate, a funcţionării
acestora în poziţia culcat şi
depozitarea acestora la o
distanţă mai mică de 1,5 – 2
m de sursele de căldură.

Măsuri de prevenire 
și stingere a incendiilor, 

în sezonul rece
Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în sezonul rece, la
gospodăriile cetățenești, cauzate de folosirea mijloacelor necorespunză-
toare de încălzire, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni
reaminteşte regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului,
pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.

A ÎNCEPUT
MONTAREA 
LUMINILOR
DE CRĂCIUN

De la începutul aces-
tei luni, angajaţii Servici-
ului de Iluminat Public
din cadrul S.C S.Ed.C
Mioveni SRL au început
pregătirea de sărbătoare
a cartierelor şi străzilor
din oraş. Instalaţiile lu-
minoase sunt aceleaşi
din anii trecuţi, însă ele
vor fi remodelate şi re-
aranjate cu multă pri-
cepere pentru a da o
notă de poveste oraşu-
lui. Pornirea oficială a
iluminatului va avea loc
la începutul lunii decem-
brie, luminile urmând să
rămână aprinse până la
jumătatea lunii ianuarie. 

CE TREBUIE SĂ CONŢINĂ
GEANTA DE SUPRAVIEŢUIRE

ÎN CAZ DE CUTREMUR

Societatea Servicii Edilitare
pentru Comunitate Mioveni pune
la dispoziția elevilor și mijloc de
transport, gratuit, pentru de-
plasarea către și dinspre Bazinul
Didactic de Înot.

În prezent, prima serie care
numără 100 de elevi de gim-
naziu de la școlile “George
Topârceanu”, “Liviu Rebreanu” și
“Iulia Zanfirescu”, vor desfășura
în perioada 17 octombrie 2016 –
20 ianuarie 2017, cele 12 cursuri

de înot și inițiere.
Toate activitățile din cadrul

Bazinului Didactic de Înot
Mioveni se desfășoară sub îndru-
marea a doi instructori special-
izați și sub supravegerea unui
salvamar și a două asistente
medicale.

Mai multe informații puteți
afla la numerele de telefon
0725.104.856 sau 0348.807.080
și accesâd site-ul la adresa
www.bazinuldeinotmioveni.ro.

Pe principiul "Paza bună trece primejdia
rea", nu ar strica să ţineţi pe hol, lângă uşa
un bagaj cu lucruri de primă necesitate:
1. Apă şi alimente (apă – minimum 4 litri
de persoană; conserve sau alimente
neperisabile; deschizător de conserve; ali-
mente pentru copii – acolo unde este cazul).
2. Medicamente şi materiale de uz
medical (medicamentele necesare dacă
suferiţi de boli cronice: astm, diabet zaharat,
hipertensiune arterială, etc.; analgezice, an-
tiseptice, dezinfectant şi bandaje; mănuşi şi
mască sterilă).

3. Produse de igienă (gel anti-bacterian;
batiste, şerveţele umede, prosoape de hâr-
tie, hârtie igienică, etc; haine de schimb).
4. Materiale de primă necesitate (pătură
sau sac de dormit; fluier; briceag; lanternă
cu baterii; radio cu baterii; chibrituri – păs-
trate în recipiente închise ermetic;
încălţăminte)
5. Acte (copii ale actelor importante: carte
de identitate, contractul casei, asigurări,
contracte, analize medicale, etc. – păstrate
în pungi din plastic închise ermetic)".

CURSURI GRATUITE
DE ÎNOT PENTRU 

ELEVII DIN MIOVENI
Oricât ar suna de alarmist, este bine să fim pregătiţi

oricând pentru un cutremur. Şi nu doar psihic. 
Autorităţile ne sfătuiesc să avem la îndemână 

aşa-numita “geantă de supravieţuire”.

Primăria Mioveni și Societatea Servicii Edilitare
pentru Comunitate Mioveni au continuat și în acest
an, parteneriatul încheiat cu școlile din oraș, care
presupune oferirea gratuită a unei sesiuni de 12
ședințe de înot pentru de elevi, aceștia fiind gru-
pați în funcție de vârstă și de programul școlar.
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Centrul Cultural
Mioveni primește 

înscrieri pentru cursul
de dans popular

Centrul Cultural Mioveni primește în-
scrieri pentru cursul de dans popular.
Astfel că, tinerii, iubitori ai dansului pop-
ular, cu vârste cuprinse între 14 și 25 de
ani sunt așteptați să profite de această
oportunitate și să se înscrie la aceste cur-
suri, care se desfășoară sub îndrumarea
renumitului coregraf Cătălin Oancea. Re-
lații la telefon: 0348.445.856. 

Mioveniul reprezintă județul
Argeș în China, la cel mai impor-
tant concurs internațional de
limba chineză. Timp de două
săptămâni, 400 de tineri din 90
de țări participă la cea de-a
noua ediție a Concursului Podul
Chinezesc - Faza Internațională,
dedicată elevilor de liceu vor-
bitori de limba chineză. Concur-
sul este organizat de Institutul

Confucius China (Hanban) și se
desfașoară în orașul Kunming
din Provincia Yunnan.

România este reprezentată la
acest concurs international de patru
tineri, singurul reprezentant al
județului Ageș fiind Tudor Eliza, din
Mioveni, cartierul Colibași, eleva a
Colegiului Zinca Golescu și cursant la
Școala de Chineză a Asociației Chi-
naRo, entitate care oferă gratuit cur-

suri de chineză și elevilor din
Mioveni.

În cadrul acestui concurs
reprezentanții României - Oancea
Cristian, Kielhorn Maya, Hamenni
Alexandra și Tudor Eliza vor concura
cu reprezentanții celorlalte 89 de țări
participante, la probe unde le vor fi
teste cunoștințele despre cultura și
limba chineză, discurs și dialog, ta-
lent show și alte probe interactive.

ORAŞUL MIOVENI ESTE  AMBASADORUL ARGEŞULUI ÎN CHINA

În perioada 22-26 octombrie
a.c., oraşul Mioveni a fost gazda
unei delegații din Elveția,
reprezentată de primarul orasului
Grand Saconnex, Laurent Jimaja și
președintele Asociației de Prietenie
Grand Saconnex - Mioveni, Michel
Pomatto.

Oaspeții din Elveția vor avea în
program mai multe vizite la cele
mai importante instituții din
Mioveni, dar și la câteva obiective
turistice și culturale din Argeș, pre-
cum Barajul Vidraru sau
Mânăstrirea Curtea de Argeș.

Această vizită de lucru a
reprezentanților administrației din
Grand Saconnex reprezintă pream-
bulul unei noi donații care va con-
sta în  două autoutilitare pentru
Detașamentul de Pompieri din
Mioveni. 

În anul 1989 cartierul Racoviţa
s-a înfrăţit cu acest oraș elvețian,
iar primarul Catillaz a avut o con-
tribuţie importantă la extinderea
legăturilor de colaborare între cele
două comunități, motiv pentru
care la începutul acestui an am in-
augurat Baza Sportivă din cartierul
Racovița -"Gabriel Catillaz".

Relaţiile de înfrăţire, constând
în schimburi culturale între tinerii
din Racoviţa şi Grand Saconnex, în
stagii de formare şi schimburi de
experienţă în domeniul învăţămân-
tului şi culturii, au continuat în
fiecare an. 

De notat şi că prima reţea de
apă din Racoviţa a fost realizată de
elveţieni.

Pe 22 mai 2002 întreg Miove-
niul s-a înfrăţit cu oraşul respectiv.

Delegaţie din Elveţia,
în vizită la Mioveni

Iarna se apropie și
cu toții așteptăm mi-
nunatele Sărbatori de
Crăciun. În întâm-
pinarea acestor mo-
mente magice, dar și
pentru a fi în concor-
danță cu sugestiile
lansate de mulți dintre
dumneavoastră de-a
lungul timpului,
Primăria orașului
Mioveni își exprimă in-
tenția de a organiza în
luna decembrie a
acestui an, prima
ediție a ”Târgului de
Crăciun”, pe platoul
Casei de Cultură a
Sindicatelor Dacia.

Acest târg își pro-
pune întâmpinarea
Crăciunului la Mioveni,
într-o atmosferă caldă,
de sărbătoare, în lu-
mina sutelor de
ghirlande multicolore
ce vor lumina Centrul
Civic, reprezentând
ocazia perfectă pentru
petrecerea unor clipe
minunate alături de
copiii dumneavoastră
și implicarea lor în
alegerea unor cadouri
pentru cei dragi, posi-
bilitatea de a admira și
cumpara cadouri
inedite și produse
tradiționale alimentare
sau nealimentare,
specifice acestei pe-

rioade a anului.
În perioada de

funcționare a ”Târgu-
lui de Crăciun –
Mioveni 2016” (15-
17 decembrie), vor fi
organizate zilnic pro-
grame artistice, mo-
mente de animație
pentru cei mici și
multe alte surprize
pentru toate vârstele.

Lansăm inițiativa și
totodată suntem in-
teresați să primim ală-
turi de noi, pentru
organizarea acestui
eveniment, parteneri
și sponsori din mediul
privat.

Din aceste consi-
derente, persoanele
care doresc să
beneficeze de această
oprtunitate pentru a-și
promova sau vinde
produsele specifice
sărătorilor de iarnă,
sunt rugate să ne
transmită intenția.

Așteptăm impresi-
ile dumneavoastră de-
spre intenția de
organizare a acestui
târg și de participare
ca sponsor/partener la
Registratura Primăriei
orașului Mioveni, prin
e - m a i l
cic@primariamioveni.r
o, prin fax
0248/260500.

TÂRG DE CRĂCIUN,
LA MIOVENI

Începe festivalul naţional     
"Dorel Manea"
Centrul Cultural Educativ
din Mioveni va găzdui în
perioada 11 - 12 noiembrie
a.c., cea de-a IV-a ediţie a
Concursului Naţional al
Grupurilor Vocal-Folclorice
Bărbăteşti "Dorel Manea",
eveniment organizat de
Primăria şi Consiliul Local
Mioveni, Centrul Cultural
Mioveni, Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii
Tradiţionale Argeş şi Casa
de Cultură a Sindicatelor
"Dacia", din Mioveni.
Programul evenimentului:

Vineri, 11 noiembrie,
ora 18:00 - concurs:
BRÂULEŢUL, Celaru -
Doloj, BUJORELUL,
Drăgăneşti - Olt, BURNA-
SUL - Alexandria, Teleor-
man, CUNUNA
DOMNEŞTIULUI - Dom-
neşti, Argeş; GLASUL
ODĂIEŞILOR - Vânători,
Galaţi; MOŞTENITORII -
Vâlcea; MIORIŢA, Jugur -
Poienarii de Muscel -
Argeş; RAPSOZII OLTULUI
DE JOS - Drăgăneşti, Olt,
RAPSOZII PRAHOVEI,
Ploieşti - Prahova; În

recital: CRAII MĂGURII -
Bucea - Cluj (Marele pre-
miu al Concursului “Dorel
Manea”, ediţia 2015). 
Sâmbătă, 12 noiem-
brie, ora 18.00 - Festi-
vitatea de premiere şi
Gala laureaţilor: 
Grupul vocal-bărbătesc
DORURI MUSCELENE, Or-
chestra DOINA ARGEŞU-
LUI, Ansamblul folcloric
DORUL şi soliştii: Cristina
Turcu-Preda, Graţian
Bădescu, Rebeca Simion,
Georgeta Chiţoran, Zina
Ghiţulescu.


