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Cum se calculeazã cantitatea
de apã potabilã consumatã în
cazul unui contor de branºament
defect?
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consumatorii necontorizaþi pe
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verificã acesta? 59
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PROGRAMUL ZILEI
INTERNAÞIONALE
A COPILULUI, LA
MIOVENI

Canalizarea oraºului
nu este coº de gunoi!

STUDIU PENTRU
TRAMVAIUL UªOR
LA MIOVENI

În perioada 1 - 5 iunie la Mioveni vor avea loc
competiþii sportive de fotbal, volei, ºah, cross,

handbal, tenis de masã Concert ANDRA 

 Reprezenaþii SC SEDC - Mioveni SRL scot 
periodic din reþeaua de canalizare a oraºului
gunoiaie menajere 

 Consiliul Judeþean Argeº a aprobat
întocmirea studiului de fezabilitate pentru
determinarea rutei ºi tehnologiei optime în cazul transportului de
persoane în zona metropolitanã Piteºti ºi pe ruta Piteºti - Mioveni 

IINNVVIITTAAÞÞIIEE
LLAA  TTEEAATTRRUU

Consiliul Local Mioveni invitã
locuitorii oraºului la comedia

”PUªLAMAUA” de Pierre Chesnot,
piesã jucatã de actorii Teatrului Al.

Davila din Piteºti. Piesa se va juca pe
26 mai, ora 18.00 în sala mare a Casei

de Culturã a Sindicatelor Dacia.
INTRARAREA ESTE LIBERÃ!
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Atenþie angajatori -
controale de la
ITM, Poliþie ºi
Garda Financiarã
Încã de la începutul lunii mai
2011,  a fost încheiat Planul
Comun de Acþiuni pentru
reducerea muncii nedeclarate,
pãrþile semnatare fiind
Inspectoratul General al
Poliþiei Române, Inspectoratul
General al Jandarmeriei
Române, Garda Financiarã
Comisariatul General ºi
Inspecþia Muncii.

Scopul Planului este acela de a stabili
un mod comun de acþiune pentru identi-
ficarea ºi sancþionarea cazurilor de
muncã nedeclaratã, precum ºi combat-
erea evaziunii fiscale rezultatã din
munca la negru.

La acþiunile de control vor participa
echipe mixte formate din inspectori de
muncã din cadrul inspectoratului,
respectiv reprezentanþi ai instituþiilor
implicate stabiliþi în funcþie de specificul
acþiunii; acþiunile de control vizeazã

toate domeniile de activitate ºi se vor
desfãºura 7 zile din 7, 24 de ore din 24.

Prin noul Cod al Muncii au fost
înãsprite sancþiunile pentru munca la
negru. Astfel, primirea la muncã a pânã
la 5 persoane fãrã încheierea unui con-
tract individual de muncã, în formã
scrisã, anterior începerii activitãþii, se
sancþioneazã cu amendã de la 10.000 lei
la 20.000 lei pentru fiecare persoanã
identificatã iar dacã numãrul celor care

muncesc fãrã contract individual de
muncã depãºeºte cinci persoane pedeap-
sa este închisoare de la 1 la 2 ani sau
amendã penalã De asemenea, angajatorii
care refuzã accesul inspectorilor de
muncã în oricare dintre spaþiile unitãþii,
dar ºi cei care nu prezintã/nu pun la dis-
poziþie documentele solicitate pentru
control riscã închisoare de la 6 luni la un
an sau amendã penalã.

Studiu pentru tramvaiul
uºor Piteºti - Mioveni
Consiliul Judeþean Argeº a aprobat
întocmirea studiului de fezabilitate
pentru determinarea rutei ºi tehnolo-
giei optime în cazul transportului de
persoane în zona metropolitanã
Piteºti ºi pe ruta Piteºti - Mioveni.
Va fi realizat inclusiv un studiu
asupra fluxului de cãlãtori, ce va
oferi o imagine ºi în privinþa soluþiei
tehnice care va fi adoptatã.
Autoritãþile locale ºi judeþene se gân-
desc la introducerea unui tramvai
uºor.
De altfel, la finele anului trecut,
preºedintele Consiliului Judeþean,
Constantin Nicolescu, a fost în
Japonia, acolo unde a discutat cu
reprezentanþii unei firme specializate
în astfel de proiecte de investiþii,
care a realizat ºi infrastuctura simi-

larã pentru transportul de cãlãtori pe
traseul ce  leagã centrul Sofiei de
aeroportul capitalei Bulgariei.
Autoritãþile înclinã spre varianta
unui credit de la Banca de Stat
Japonezã, având în vedere faptul cã
dobânzile practicate acolo sunt mult
mai mici decât la cele din Europa în
cazul introducerii tramvaiului uºor
între Piteºti ºi Mioveni, iar în urma
calamitãþilor din þara Soarelui Rãsare
ar putea fi obþinutã chiar o reducere
mai mare. Pe lângã credit, se
încearcã accesarea unor fonduri
europene, dar ºi o contribuþie a
asocierii dintre CJ Argeº ºi consiliile
locale Piteºti ºi Mioveni. Într-o
primã estimare, valoarea investiþiei
ar fi de aproximativ 20 milioane
euro.

Sursa foto:
SIEMENS



1. Procesul - verbal al ºedinþei
extraordinare, publice din
data de 14.04.2011, procesul -
verbal al ºedinþei extraor-
dinare, publice din data de
20.04.2011 ºi procesul - verbal
al ºedinþei ordinare, publice
din data de 28.04.2011.
Prezintã: Secretarul oraºului
Mioveni - Jr. ªtefãnescu Maria.
2. Raport ºi proiect de
hotãrâre iniþiat de Primarul
oraºului Mioveni privind mod-
ificarea anexei la HCL
Mioveni nr. 47/1999 privind
inventarul bunurilor care
aparþin domeniului public al
oraºului Mioveni în sensul
radierii poziþiilor 558 ºi 559
(Spital Racoviþa ºi teren afer-
ent) ºi introducerii poz. 688 -

710 (imobile componente
Spital "Sf. Spiridon" Racoviþa
ºi teren aferent).
Prezintã: Primarul oraºului
Mioveni - Georgescu Ion
ºef Birou Investiþii - Dorobanþu
Vasile
Comisia specialã de inven-
tariere: Georgescu Ion, ªtefã-
nescu           Maria, Sava
Gheorghiþa, Popescu Dan,
Fintoiu Ilie.
3. Raport ºi proiect de
hotãrâre iniþiat de Primarul
oraºului Mioveni privind
"aprobarea casãrii vechii
reþele termice scoase din
funcþiune în anul 1999, afer-
ente PT 4A ºi valorificarea
acesteia ca fier vechi nefa-
sonat".

Prezintã: Primarul oraºului
Mioveni - Georgescu Ion
ºef Birou Investiþii - Dorobanþu
Vasile
ºef Serviciu Economic - Sava
Gheorghiþa
4. Raport ºi proiect de
hotãrâre iniþiat de Primarul
oraºului Mioveni privind unele
modificãri ale organigramelor
ºi statelor de funcþii ale aparat-
ului de specialitate al primaru-
lui ºi ale Poliþiei Locale
Mioveni. 
Prezintã: Primarul oraºului
Mioveni - Georgescu Ion
ºef Birou Resurse Umane -
Naciu Nicolae.
5. Raport ºi proiect de
hotãrâre iniþiat de Primarul
oraºului Mioveni privind apro-
barea alocãrii de fonduri nece-
sare realizãrii unui studiu
Geotehnic, ca urmare a reac-
tivãrii alunecãrii de teren din
cartierul Mioveni, din zona
cuprinsã între blocurile H36 -
H40, datorate excedentului de
infiltraþii cu apã din topirea

rapidã a zãpezii ºi a precipi-
taþiior abundente. 
Prezintã: Primarul oraºului

Mioveni - Georgescu Ion

Compartiment Protecþie Civilã -

Ghenescu Marian

6. Raport ºi proiect de
hotãrâre iniþiat de Primarul
oraºului Mioveni privind apro-
barea constituirii la nivelul
oraºului Mioveni a unui
Centru de formare profesion-
alã în domeniul tehnic denumit
"Universul ªtiinþei".
Prezintã: Primarul oraºului

Mioveni - Georgescu Ion,

Cabinet Primar - Ionescu

Marilena.

7. Alte probleme.
Informare privind starea de fapt

a Centralelor termice existente

în oraºul Mioveni ºi propuneri

pentru: conservarea lor; valori-

ficarea lor (modul de valorifi-

care); folosirea spaþiului în care

au funcþionat acestea. 

PAGINA 3
CETATEANULUI

MIOVENI

GHIDUL

CONVOCARE
CONSILIUL LOCAL AL ORAºULUI MIOVENI, SE VA

ÎNTRUNI ÎN ºEDINÞÃ PUBLICÃ, ORDINARÃ, ÎN DATA DE
19.05.2011, ORA 17.00, ÎN SALA DE ºEDINÞE A

CONSILIULUI LOCAL, AVÂND URMÃTOARELE PUNCTE PE
ORDINEA DE ZI:

ANUNÞ COLECTIV
În temeiul art.44, alin.3 din Ordonanþa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
Procedurã fiscalã, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, comu-
nicãm cã au fost emise acte administra-
tive fiscale pentru urmãtorii contribua-
bili:
1. SC ADANY 2003 SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011

2. SC AL-CAR WIB AUTO SRL
DECIZIE DE IMPUNERE AN 2011
3. SC ALIN GABRIEL INVEST SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
4. SC ALTER NIKE SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
5. SC ANMA CRIS AUTOCOM SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
6. SC AREMIS DIONIS SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
7. SC ARKA DECOR FILM GENERAL SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
8. SC AUTO RAD FLORIN 2006 SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
9. SC BIG FAST ALIMENT SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
10. SC CLEAN SERVICES HIPNOTIC SRL
DECIZIE DE IMPUNERE AN 2011
11. SC CLOUDECAR ASIG SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
12. SC CONFORT MOBIL STYLE SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
13 SC CONVERTOR SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
14. SC COSTIN BOGDAN COMPIT SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
15. SC DEPECHE CENTER SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
16. SC DIANADI PUIU SRL
DECIZIE DE IMPUNERE AN 2011

17. SC DOGAROM CENTER RD SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
18. SC EMINA JUNIOR SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
19. SC EURO COMERT IRIMAR SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
20. SC GEO&SIM DISTRIBUTION 2004 SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
21. SC GICOR SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
22. SC GROUP MALI INTERNATIONAL SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
23. SC INFO EMAROM CONSULTING SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
24. SC JUST MULTISERV SRL
DECIZIE DE IMPUNERE AN 2011
25. SC LIONS MEDIA COMPANY SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
26. SC MAGICO GABRIELA SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
27. SC MAGISTRAL TEHNOLOGY SRL
DECIZIE DE IMPUNERE AN 2011
28. SC MAGLIFICIO 2002 ROMANIA SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
29. SC MAGNOTRON SRL
DECIZIE AN 2011
30. SC MAXIRO INGINERIE SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
31. SC MECANICAL PART INVENTOR SRL
DECIZIE DE IMPUNERE AN 2011
32. SC MEDAL REVERSE 2008 SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
33. SC MIKE MAR 2000 SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
34. SC MODERN TEXTIL SRL
DECIZIE AN 2011
35. SC MONT BLANC SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
36. SC NAOMI VIDAL 2001 SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
37. SC PAVELONI CONSTRUCT SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011

38. SC PIESE AUTO DANLI&STEF SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
39. SC SEO CITY MARKETING SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
40. SC SIMAX  TRANS TOUR SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
41. SC SINE DIE SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
42. SC SIVIGLIA REAL ESTATE SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
43. SC SPORT TINERET SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
44. SC SUPER TEAM STAR SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
45. SC TOTAL IND SERVICOM SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
46. SC TOTAL MODEL BUSINESS SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
47. SC TRIVAL DOI INSTAL SERVICE SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
48. SC VALMIR UNIC EXCEPT SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
49. SC VIOLEX TRANS COM LEMN 204 SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011
50. SC WERO-MAR SRL
TITLU EXECUTORIU, SOMAÞIE, DECIZIE AN 2011

Actele administrative fiscale pot fi con-
sultate de titularii acestora la sediul
Primãriei oraºului Mioveni, Biroul

Impozite ºi Taxe, din B-dul Dacia, Nr.1,
judeþul Argeº.

Prezentele acte administrative fiscale se
considerã comunicate în termen de 15

zile de la data afiºãrii anunþului.
Pentru relaþii suplimentare: persoana

de contact: Popescu Loredana la sediul
nostru sau la nr. de telefon:

0348/455666.



Începând cu data de 01.05.2011, ca
urmare a majorãrii tarifului de
furnizare a apei potabile de catre
S.C. Automobile Dacia S.A., pre-
cum ºi a evoluþiei generale a
preþurilor în economie,  S.C.
Servicii Edilitare pentru
Comunitate S.R.L. a modificat
preþul  pentru apã potabilã furniza-

tã în oraºul Mioveni  de la 2.80
lei/mc la 3.26 lei/mc inclusiv TVA.

Totodatã, prin Avizul ANRSC nr.
1022067/MLM/16.02.2011 ºi Hotararea
Consiliului Local Mioveni  nr.
57/28.04.2011, au fost majorate ºi
urmãtoarele tarife: - apã potabilã
Racoviþa – 1.49 lei /m.c. inclusiv
TVA; - canal – epurare  - 1.64 lei
m.c./inclusiv TVA. Creºterea

preþurilor s-a datorat influenþelor reale
primite în costuri ºi în principal a urmã-
toarelor elemente de cheltuieli: costul
apei brute, al materialelor tehnologice,
al reactivilor folosiþi în laboratoarele de
analizã a apei epurate, costul energiei
electrice ºi cel de exploatarea ºi
întreþinerea sistemelor de utilitãþi pub-
lice.                         CONDUCEREA

CEI CU DATORII MAI
MARI DE 300 LEI

RISCÃ DEBRANªAREA
Asociaþiile de Locatari din oraºul

Mioveni care au restanþe de peste 300
lei vor fi debranºate de la reteaua de apa
potabilã. De la începutul lunii noiem-
brie 2010 ºi pânã în prezent au fost
debranºate peste 150 de apartamente.
Consumatorii rãu-platnici debranºaþi de
la reþeaua publicã de alimentare cu apã,
vor suporta taxa aferentã debranºãrii (50
lei) precum ºi taxa de rebranºare (50
lei). Pentru persoanele juridice taxa de
debranºare va fi (75lei) iar taxa de
rebranºare (75lei). 

Pentru a evita situaþiile neplãcute SC
SERVICII EDILITARE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL face
apel la proprietarii de apartamente sã îºi
monteze distribuitoare.

“Având în vedere cã principalul nos-
tru obiectiv este recuperarea creanþelor,

am intensificat acþiu-
nile de debranºare. Am trimis înºtiinþãri
la toate asociaþiile, agenþii economici,
gospodãriile individuale astfel cã în
ultimele 6 luni au fost debranºate peste
150 de apartamente”, ne-a declarat
Nicolae Tudose, Directorul SC. SER-
VICII EDILITARE PENTRU COMU-
NITATE MIOVENI SRL.

SOLUÞIA: MONTAREA
DE DISTRIBUITOARE
Operatorul local SC SERVICII

EDILIATRE PENTRU COMUNI-
TATE MIOVENI SRL vine cu o ofertã
accesibilã în sprijinul celor care doresc
sã îºi monteze distribuitoare. 

Doritorii pot plãti în 2 rate, costul
unui distribuitor pe apartament fiind
cuprins între 40 - 45 lei.

Prin SC Servicii Edilitare pentru
Comunitate se pot efectua ºi lucrãri de
instalaþii de la distribuitor pânã în
apartament, oferindu-se o garanþie de 1

an. Costul estimativ al acestor lucrãri,
pentru douã coloane este: parter
= 156 lei etaj I = 179 lei Etaj II
= 202 lei Etaj III = 225 lei Etaj
IV = 248 lei.

În funcþie de posibilitãþile financiare
ale beneficiarului, plata acestor lucrãri
se poate face în maxim trei rate lunare

Valoarea contorului de apã ºi taxa de
montare sunt estimate la suma de 260
lei de apartament, cu menþiunea cã
întocmirea contractului individual, veri-
ficarea metrologicã ºi reparaþiile echipa-
mentului de mãsurare sunt suportate de
cãtre operator.

Reprezentanþii Asociaþiilor de
Locatari din oraºul Mioveni care nu au
datorii, sunt aºteptaþi sã vinã la sediul
societãþii din B-dul Dacia, la ªcoala
Veche pentru încheierea de contracte
individuale, de luni - vineri între orele
8.
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DATORNICII VOR FI
DEBRANªAÞI DE LA

REÞEAUA DE APÃ
POTABILÃ

PREÞURI MAJORATE LA APÃ POTABILÃ

SC SEd.C Mioveni SRL anunþã

CONDUCERE SC SEDC MIOVENI SRL
•Ec. TUDOSE Nicolae - Director General
•Ec. PÃUNA Iulia - Director Economic
•Ing. CIOBANU Viorel - ªef Serviciu A.D.P.
•Ec. Jan NICOLESCU - ªef Serviciu Financiar
•ªTEFAN Adrian - ªef Seviciu Iluminat Public
•CÃRAN Nicolae - ªef Serviciu Salubritate

DATE DE CONTACT:DATE DE CONTACT:
TEL: 0348.456.999TEL: 0348.456.999
FAX:0348.445.886FAX:0348.445.886

SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC:SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC:
0348.445.8510348.445.851

SERVICIUL APÃ CANAL: SERVICIUL APÃ CANAL: 
0348.457.102.0348.457.102.



CUM SE CALCULEAZÃ CANTITATEA DE
APÃ POTABILÃ CONSUMATÃ ÎN CAZUL
UNUI CONTOR DE BRANªAMENT DEFECT? 

Atunci când un contor este considerat defect (contor blocat sau distrus prin
îngheþ sau ºoc mecanic, incendiu) volumul de apã ce urmeazã a fi facturat
nu se face în baza citirii indexului contorului, consumul se calculeazã ca o

medie a consumurilor zilnice anterioare pe un an de zile. Atunci când media con-
sumului nu se poate face pe un an de zile, se va lua în calcul media cantitãþilor
înregistrate existente în evidenþa operatorului iar dacã nici aceasta nu existã (uti-
lizator nou) conform Ordinului 29/N/1993.

Verificarea periodicã se face con-
form dispoziþiilor de metrologie în
vigoare ºi se suportã de cãtre operator.
Contoarele instalate la branºamentul
fiecãrui utilizator, suspecte de înreg-
istrãri eronate, se demonteazã de oper-
ator ºi se supun verificãrii în labora-
torul metrologic autorizat. În cazul în
care verificarea se face la cererea uti-
lizatorului, în interiorul termenului de
valabilitate a verificãrii metrologice,
atunci cheltuielile de verificare,
montare ºi demontare vor fi suportate
conform Ordinului 29/N/1993, astfel:
de cãtre utilizator dacã contorul a fost
admis din punct de vedere metrologic,
de cãtre operator dacã contorul a fost
respins din punct de vedere metrologic

cu valori superioare (a înregistrat mai
mult decât volumul de apã tranzitat
prin contor). În situaþia în care con-
torul supus verificãrii a fost declarat
respins cu valori inferioare (a înregis-
trat mai puþin decât volumul de apã
tranzitat prin contor) cheltuielile de

montare demontare vor fi suportate de
utilizator. În cazul în care la verifi-
carea metrologicã contorul a fost
declarat respins operatorul va proceda
ºi la o rectificare a facturãrii luând în
calcul un consum stabilit ca o medie a
consumurilor zilnice anterioare pe un
an de zile. Atunci când media consumu-
lui nu se poate face pe un an de zile, se
va lua în calcul media cantitãþilor
înregistrate  existente în evidenþa oper-
atorului. Perioada pentru care contorul
este considerat respins metrologic este
perioada de timp scursã de la ultima
factura ºi pânã la data verificãrii
metrologice prin care s-a constatat
deficienþa în funcþionare a contorului.
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Cantitatea de apã
uzatã evacuatã
de utilizatorii

casnici se va calcula ca
100% din apa con-
sumatã. Cantitatea de
apã evacuatã de cãtre
celelalte categorii de
consumatori se consid-
erã a fi egalã cu canti-
tatea de apã con-
sumatã. Fac excepþie
utilizatorii la care
specificul activitãþilor
face ca o cantitate de
apã sã ramânã înglo-
batã în produsul finit,

caz în care debitul de
apã uzatã evacuatã se
va stabili prin
mãsurarea acestuia sau
pe baza unui breviar de
calcul întocmit de uti-
lizator ºi însuºit de
operator. 
Utilizatorii care se ali-
menteazã din surse
proprii si care evac-
ueazã apa uzatã în
reþeaua publicã de
canalizare vor achita
contravaloarea acesteia
în baza contractului
încheiat cu operatorul.

CUM SE CALCULEAZÃ
CANTITATEA DE APÃ UZATÃ

MENAJERÃ PENTRU
CONSUMATORII NECONTORIZAÞI

PE EVACUARE? Aparatul de masurã care stã la
baza facturãrii serviciilor
prestate este apometrul montat

într-un cãmin de apometru amplasat la
limita de proprietate a utilizatorului,
fiind ultima componentã a reþelei pub-
lice, în sensul de curgere a apei pota-
bile. Apometrele sunt instalate ºi
întreþinute de cãtre operatorul/presta-
torul serviciului public de alimentare
cu apã. Contorul de apã trebuie sã fie
uºor accesibil în orice moment pentru
personalul operatorului sau agentului
economic autorizat. 
Verificarea exactitãþii indicaþiilor con-
torului de apã (apometrului) se face ca
obligaþie legalã a operatorului/presta-
torului sau la solicitarea scrisã a uti-
lizatorului. În caz de înlocuire a con-

torului de apã din initiaþiva operatoru-
lui, utilizatorul va fi înºþiintat cu cel
putin 24 de ore înainte, pentru a asista
la operaþiunea de înlocuire ºi de înreg-
istrare a indexului vechi ºi a indexului
de pornire al noului contor. În cazul în
care utilizatorul nu participã la efectu-
area înlocuirii la data ºi la ora anun-
tate, operatorul va comunica acestuia
în scris aceste date. Utilizatorul are
dreptul sã cearã în orice moment veri-
ficarea exactitãþii indicaþiilor contoru-
lui de apã. Verificarea exactitãþii indi-
caþiilor contorului de apã se face de
cãtre o persoanã legal autorizatã
numai pe standuri de verificare autor-
izate, care aparþin unui agent econom-
ic autorizat, agreat atât de operator,
cât ºi de utilizator.

CARE ESTE APARATUL DE MÃSURÃ A
SERVICIILOR PRESTATE ªI CÂND SE

VERIFICÃ ACESTA!



Au t o r i t ã þ i l e
locale din
Mioveni au

demarat la începutul
lunii aprilie execuþia
p r o i e c t u l u i
"Completarea sistemu-
lui clasic de producere a
apei calde de consum cu
sisteme care utilizeazã
energie solarã ºi care
conduc la îmbunãtãþirea
calitãþii aerului, apei ºi
solului pentru obiec-
tivele: Creºa copii
(cuplatã cu Grãdiniþa cu

program prelungit nr.12
"Tic-Pitic", Mioveni),
Cãminul social din
oraºul Mioveni ºi
Spitalul orãºenesc
"Sfântul Spiridon" din
oraºul Mioveni, judeþul
Argeº".

Lucrãrile au început deja
la Grãdiniþa cu program pre-
lungit nr. 12 "Tic - Pitic,
cuplatã cu Creºa de copii",
pânã în prezent fiind montaþi
suporþii de prindere a
panourilor solare, suporþii
metalici fiind montaþi spre

Sud, avându-se în vedere
faptul cã locaþia aleasã pen-
tru asamblarea colectoarelor
sã nu permitã niciun fel de
umbrire apropiatã acestora
în intervalul orar 09.

00
- 15.

00
.

O altã locaþie unde vor fi
montate panourile solare
este cãminul Social. Aici au
fost montaþi pe terasa imo-
bilului cei 30 de suporþi met-
alici ºi colectorii panourilor,
executându-se traseele pânã
la container, structura metal-
icã pentru container ºi struc-
tura de coborâre a traseelor
de þeavã pânã la container.

Ultima locaþie care va ben-
eficia de panouri solare, pen-
tru minimalirarea costurilor
pentru apã caldã, este
Spitalul orãºenesc "Sf.
Spiridon" Racoviþa, unde
lucrãrile nu au început încã
deoarece aici se executã eta-
jul II, mansardarea.
Autoritãþile locale au dat
asigurãri cã lucrãrile de
mansardare vor fi definiti-
vate în scurt timp, urmând sã
treacã la execiþia lucrãrilor
de instalaþii de producere a
apei calde nemajere cu
panouri solare.
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Trei instituþii din Mioveni vor avea începând de anul acesta
panouri solare pentru producerea apei calde menajere

Dupã numai câteva sãptãmâni de la plantare, florile din oraº au început sã fie rupte:

CEI PRINªI ÎN FAPT RISCÃ AMENZI USTURÃTOARE!!!
Nici o lunã nu a trecut decând

angajaþii SC SEDC - MIOVENI
SRL au plantat flori ºi arbuºi orna-
mentali în mai multe zone ale
oraºului, cã acestea au început sã fie
deja rupte de cãtre unii cetãþeni
fãrã... simþ civic. Ceea ce nu înþeleg
unii dintre noi este cã autoritãþile
locale investesc bani în înfru-
museþarea oraºului, iar din cauza
acestor acte de vandalism, lucrãrile
trebuie refãcute periodic, evident
implicând alte cheltuieli.

“În conformitate cu prevederile

art.2, lit. m din HCL 150/2007,
modificat, respectiv: ”Sã nu fie tãi-
ate gardurile vii, arbuºii ornamen-
tali, puieþii ºi sã nu se distrugã
aranjamentele florale din parcuri,
spaþiile verzi din jurul blocurilor
sau oricare alt teren din localitate”,
cetãþenii care sãvârºesc astfel de
fapte ce constituie contravenþie,
riscã sancþionarea cu amendã între
200 - 500 pentru persoanele fizice ºi
500 - 1000 lei pentru persoanele
juridice” a precizat ªeful Poliþiei
Locale Ion Vîlsan.
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ORAªUL MIOVENI A FOST
GAZDA SESIUNII DE
PRIMAVARÃ A ACADEMIEI
OAMENILOR DE ªTIINÞÃ ÎN
PERIOADA 5-7 MAI
În perioada 5-7 Mai  s-a desfãºurat la Mioveni,
Sesiunea  ªtiinþificã de Primãvarã a Comisiei
Productica-Dacia Renault „Universul ªtiinþei Acasã
la Români„. Este un amplu proiect, la care ºi-au
dat concursul Academia Oamenilor de ªtiinþã din
România, Universitatea Politehnicã Bucureºti ºi
Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã
Veterinarã Bucureºti (care ºi-au prezentat ºi oferta
educaþionalã), Consiliul Local Mioveni ºi Primãria
oraºului Mioveni, ICN, Automobile Dacia, CJ
Argeº, Centrul “Universul ªtiinþei” din Mioveni ºi
multe alte instituþii de culturã.

Planurile pentru aceastã
sesiune, cu participare de
excepþie în rândul oamenilor
de ºtiinþã ºi cercetãtorilor, au
fost începute încã din sep-
tembrie, anul trecut, când tot
oraºul  Mioveni, a gãzduit
Sesiunea ºtiinþificã de
Toamnã a Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din
România intitulatã
„Universul ªtiinþei- Acasã la
români”. 

La conferinþa de presã care
a marcat deschiderea
lucrãrilor au fost prezenþi
specialiºtii în domeniu
Vasile CÎNDEA,
Vicepreºedinte AOSR Dan
ªCHIOPU, Vicepreºedinte

AOSR, Prof. dr. ing. Ion
CHIUÞÃ – Membru titular
AOSR, Profesor, facultatea
de Energeticã, UPB, Prof. dr.
ing. Miron ZAPCIU
–Preºedinte Comisia
Productica – AOSR, catedra
Maºini ºi Sisteme de
Producþie, UPB, Dr. Ing.
Dana Iuliana TILINÃ –
Secretar ªtiinþific, Comisia
Productica, catedra MSP,
UPB Dr. Ing. Georgeta ZAP-
CIU – Membru fondator
Productica, facultatea de
Energeticã, UPB dar ºi ofi-
cialitãþile judeþene -
vicepreºedintele CJ Argeº
Simona Bucura OPRESCU,
deputatul Ion BURNEI,

vicepreºedintele Dacia,
Constantin STROE, sena-
torul ªerban VALECA, cel
care a prezentat o lucrare în
calitate de preºedinte  al
Consiliului ªtiinþific al
Institutului de Cercetãri
N u c l e a r e
Piteºti ºi Aurel
COSTACHE,
viceprimarul
o r a º u l u i
M i o v e n i .
Lucrãrile au
început sã fie
susþinute în
plen încã de
joi, locul de
desfãºurare pe
tot parcursul
sesiunii fiind
C a s a
Sindicatelor ºi
Sala de
C o n s i l i u
Local. Dintre
temele care au
fost abordate,
a m i n i t i m :

„Sisteme Moderne de
Fabricaþie ºi Control”,
„Sisteme de Automatizare ºi
Mecatronicã”, ”Dezvoltare
Durabilã”, sau Productica;
Cercetare ºtiinþificã stu-
denþeascã”





Pentru cã Ziua Internaþionalã a
Copilului, 1 iunie, se apropie,
autoritãþile locale au pus la punct un
amplu program dedicat puiului de om.
Ca în fiecare an, menifestãrile se vor
întinde pe parcursul mai multor zile, 1,
4 ºi 5 iunie, timp în care vor avea loc
competiþii sportive în care sunt
angrenaþi sute de elevi ºi preºcolari ai
unitãþilor de învãþãmânt din oraº, pre-
cum ºi un spectacol unde, printre alþii va
concerta ºi îndragita Andra.

PROGRAMUL COMPLET
AL MANIFESTÃRILOR:

Miercuri, 1 iunie, începând cu ora
09.00 seria manifestãrilor se va deschide
cu un concurs de cross ce se va
desfãºura în jurul Casei de Culturã a
Sindicatelor Dacia. La ora 10.30 se va da
startul concursului de desene pe asfalt,
pe strada Radu cel frumos, unde vor
participa elevii claselor I - IV.

Încã douã manifestãri sportive vor
avea loc pe 1 iunie: "Cupa 1 iunie la
ºah" începând cu ora 14.00 la Centrul

Cultural Mioveni ºi "Cupa 1 iunie la
volei" în sala de sport a ºcolii "Liviu
Rebreanu" începând cu ora 16.00.

CONCERT: ANDRA
ÎN CENTRUL CIVIC

Ziua se va încheia cu un concert în
centrul civic, unde începând cu ora 19.00

vor urca pe scenã câteva talente ale
urbei noastre: Ion Moise Bãdulescu,
Andra Pertrescu, Amalia Preda,
Ramona Bãlãºoiu dar ºi artiºti deja con-
sacraþi: Bianca Popescu, Lorena Manu,
Liana Pãuna, Getic ºi Gina Pavel ºi
ANDRA.

Partenerul oficial al Zilei
Internaþionale a Copilului la Mioveni
este, ca de fiecare datã, SC Automobile
Dacia SA, care va oferi ºi de aceastã
datã premii tuturor copiilor participanþi.

Sâmbãtã 4 iunie, la ora 08.30, se va
desfãºura "Cupa 1 iunie la fotbal" pen-
tru clasele I - IV, în sala de sport a ºcolii
"Liviu Rebreanu", iar în paralel, pe sta-
dionul orãºenesc vor disputa meciurile
clasele V - VIII. La ora 10.00, "Cupa 1

iunie la handbal" se va disputa în sala de
sport a ºcolii "Liviu Rebreanu". Ultima
competiþie se va desfãºura duminicã 5
iunie, începând cu ora 09.00, în sala de
sport a ºcolii "Liviu Rebreanu", unde
elevii se vor întrece la tenis de masã.
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Programul Zilei Internaþionale
a Copilului la Mioveni

ANDRA va încheia concertul
dedicat Zilei Copilului

ªTIRI PE SCURT
FESTIVALUL PREªCOLARILOR
“VREAU SÃ FIU ªI EU O STEA!”

Consiliul Local Mioveni, Primãria ºi
Centrul Cultural organizeazã ediþia a
VII-a a FESTIVALULUI
PREªCOLARILOR “VREAU SÃ FIU
ªI EU O STEA!” vineri 27 Mai 2011,
începând cu orele 11.00, în sala mare a
Casei de Culturã a Sindicatelor "Dacia"
Mioveni. Înscrierile se pot face la una
din secþiunile : TEATRU; GRUP
VOCAL - MUZICÃ POPULARÃ;
GRUP VOCAL - MUZICÃ UªOARÃ;
SOLIST VOCAL MUZICÃ
POPULARÃ ; SOLIST VOCAL
MUZICÃ UªOARÃ; DANS POPU-
LAR ªI DANS MODERN.

FESTIVALUL NAÞIONAL DE TEATRU
PENTRU COPII ªI TINERET "LUDICUS"

Consiliul Local Mioveni, Primãria ºi
Centrul Cultural organizeazã în perioada
10 - 12 iunie 2011 cea de-a IX-a ediþie a
Festivalului Naþional de Teatru pentru
Copii ºi Tineret LUDICUS, ce îl ca avea
drept invitat pe actorul Cristi Iacob, ca
preºedinte al jurilui. Manifestarea va fi
gãzduitã în sala mare a Casei de Culturã
a Sindicatelor, în cursa pentru marele
premiu fiind înscrise trupe din: Mioveni,
Piteºti, Mãrãcineni, Huºi, Bucureºti,
Plopeni, Copºa Micã, Constanþa,
Berceni, Petreºti, Rast, ºi Braºov.
Deschiderea oficialã a Festivalului va
avea loc pe 10 iunie, ora 18.00, când pe
scena Casei de Culturã a Sindicatelor
din Mioveni va avea loc parada cos-
tumelor.
Sâmbãtã va avea loc desfãºurarea pro-
priu-zisã a concursului începând cu ora
12.00, iar duminicã la ora 13.00 - ceremo-
nia de premiere a câºtigãtorilor.
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Viorel CIOBANU, ªef Serviciu APÃ - CANAL
SC SEDC - MIOVENI SRL

Curriculum vitae

Prin Programul
Naþional de Dezvoltare a
Infrastructurii, 20 de
obiective din judeþ au
fost propuse spre
finanþare
În cadrul Programului Naþional de Dezvoltare
a Infrastructurii au fost propuse spre finanþare
o serie de obiective prioritare din judeþul
Argeº. Consiliul Judeþean Argeº acordã cofi-
nanþarea acestor proiecte, în cadrul strategiei
de dezvoltare a infrastructurii judeþului Argeº. 

Printre obiectivele propuse
pentru alimentare cu apã se
numãrã: Albeºti de
Muscel - sat Cândeºti,
Vlãdeºti - sat Vlãdeºti,
Lunca Corbului - sate
Bumbeºti, Lãngeºti ºi
Siliºteni, Miceºti - sate
Purcãreni ºi Brânzari, Uda
- satele Sãliºtea, Dealu
Bisericii, Chiriþeºti, Cotu ºi
Miercani.Vor fi realizate sisteme de canalizare ºi epu-
rare a apelor uzate în urmãtoarele localitãþi: com.
Bradu - sate Bradu ºi Geamãna, com. Ungheni - sate
Colþu, Humele ºi Gãujani, com. Cotmeana - sat
Cotmeana, com. Cocu - sate Barbalateºti, Richiþele de
Sus, Richiþele de Jos, Facaletesti, Cocu.

Viorel CIOBANU
Informaþii personale   
Data naºterii: 11 August 1958
Starea civilã : cãsãtorit
Copii: 2
Studii:
1979 - 1984  Institutul  Politehnic BUCURESTI
Facultatea de ELECTROTEHNICA;
Abilitãþi:
Windows _ 98, Microsoft Office (Word, Excel);
Power Point; Microsoft Project.
Experienþã profesionalã:

1984 - 1991 -Inginer tehnolog  Secþia
Electroenergeticã, Automobile DACIA
Obiectiv: Asistenþã tehnicã ºi propuneri optimizare
procese;

1991 - 1998 - ªef adjunct secþie - Electroenergeticã
- Automobile DACIA
Obiectiv : Asigurare  energie electricã pe         
platforma DACIA;         

1998 - sept. 2004 - ªef serviciu - Gestiune Energie,
Obiectiv: Þinere sub control a agentilor energetici  la
nivelul platformei DACIA;

Sept. 2004 - ian 2006 -   Director Serv.
Administratia Domeniului Public Mioveni; 

Ian. 2006 - august 2010 -   ªef serviciu ADP -
Primãria Mioveni;

August 2010 - prezent - ªef serviciu Apã - Canal,
SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni;
Specializãri:
Cursuri - perfecþionare în domeniul calitãþii (Metoda
de rezolvare a  problemelor în grup; Plan de acþiuni

corective în 7 etape) DACIA;
Calcul de tarife reglementate la consumatorii captivi - Formenerg SA;
Limbi strãine:
Francezã (scris ºi vorbit)
Calitãþi:
Disponibilitate de a învãþa lucruri noi
Disponibilitate pentru lucrul în echipã
Sociabil, disciplinat
Capacitate de muncã, seriozitate, punctualitate,                 
perseverenþã, fire dinamicã
Simþ de previziune ºi organizare
Alte informaþii:
Serviciul militar satisfãcut
Permis de conducere auto categoria B din 1988
Hobby: 
Cãlãtorii, sport, auto.



Miercuri 12 Mai, la
Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane a

Universitãþii din Piteºti a avut loc
lansarea oficialã a proiectului
Viitorul pentru tine. Acesta vine în
sprijinul elevilor, profesorilor ºi
specialiºtilor din diferite domenii
de activitate, ca o provocare pen-
tru cei care se cred în stare sã facã
un proiect viabil în societatea
româneascã, avînd ºansa sã cîºtige
1.600 de lei. Lansarea oficialã a
strîns într-o salã elevi, persoane

politice importante din adminis-
traþia localã ºi reprezentanþii insti-
tuþiilor partenere la proiect. 

Printre partenerii acestui proiect se
aflã ºi Biserica Ortodoxã Românã.
Iniþiatorul programului este profesorul
psiholog George Nilã, de la Liceul
Teoretic Iulia Zamfirescu, din Mioveni.
Tînãrul cadrul didactic nu se aflã la
primul proiect în sprijinul copilului.
Cele ºapte licee implicate în concurs
trebuie sã realizeze proiecte pe tema
Viitorul pentru tine. Acesta se va
desfãºura din 12 mai pînã pe 5 iunie.

Viitorul pentru tine presupune realizarea
unui proiect de grup, fiecare fiind format
din maximum ºapte persoane. Elevii
participanþi trebuie sã vinã cu idei, apoi
sã facã un plan de lucru sau de afacere.
Grupul va trebui sã aducã ceva nou ºi în
acelaºi timp util pentru comunitatea
localã ºi profit celor implicaþi. Fiecare
grup va trebui, timp de o lunã, sã creeze
un proiect viabil, interesant, original, cu
aplicabilitate în societatea româneascã,
dar mai ales în cadrul comunitãþii locale.
Pentru premierea celor mai reuºite trei
proiecte se va stabili un fond în valoare
de 1.600 lei. Viitorul pentru tine pre-
supune ºi unele activitãþi privind pro-
tecþia mediului înconjurãtor, ecologizare
în lunile iulie - august 2011, activitãþi de
orientare, informare, în perioada mai
2011 - mai 2013, în cadrul liceelor
cuprinse în proiect, dar ºi în celelalte
licee sau ºcoli profesionale din judeþul
Argeº, acþiuni întreprinse de reprezen-
tanþi ai partenerilor proiectului.

Tinerii vor avea posibilitatea sã par-
ticipe la activitãþi de voluntariat începînd
cu anul ºcolar 2011 - 2012. Copiilor cu
rezultate foarte bune la învãþãturã, dar
care nu dispun de condiþii materiale
deosebite li se va oferi unele burse de
merit.

Liceenii pot învãþa sã facã bani!
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CENTRUL CULTURAL MIOVENI
ÎNCHIRIAZÃ AUTOCAZUL

MARCA IVECO CU 49+2 LOCURI
PENTRU ORGANIZAREA DE

EXCURSII ÎN ÞARÃ ªI
STRÃINÃTATE LA CELE MAI

MICI PREÞURI.
CEI INERESAÞI NE POT CONTACTA

LA TEL: 0348.445.856
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Unii dintre concitadinii noºtri
nu cunosc noþiunea de simþ
civic. Reprezentanþii SC SER-
VICII EDILITARE PEN-
TRU COMUNITATE
MIOVENI SRL se plâng cã
periodic trebuie sã scoatã din
reþeaua de canalizare a
oraºului gunoaie menajere,
PET-uri ºi diverse obiecte de
mari dimensiuni, care
împiedicã funcþionarea sis-
temului în bune condiþii.

Viceprimarul oraºului Aurel
Costache, spune cã uneori gunoaiele
ajung ºi pe grãtarele de la staþia de epu-
rare a oraºului. "Reþeaua de canalizare
este permanent verificatã, întreþinutã ºi,

în caz de nevoie, reparatã de cãtre
echipele de intervenþie ale S.C. SEDC
Mioveni S.R.L. Dar menþinerea sis-
temului de canalizare în stare bunã de
funcþionare depinde ºi de modul în care
cetãþenii respectã anumite norme ele-
mentare. Cele mai
multe din prob-
lemele reclamate de
localnici se referã la
obturarea racor-
durilor de canal, de
cele mai multe ori
produsã pentru cã
se confundã
canalizarea cu coºul
de gunoi", a expli-
cat acesta.

Reprezentanþ i i
S.C. SEDC -
Mioveni S.R.L. fac

apel la cetãþeni sã semnaleze situaþiile
de acest gen, lipsa capacelor de canal ºi
nefuncþionarea sistemului de canalizare,
la dispeceratul la numãrul de telefon:
0348.457.102.

Totodatã, directorul societãþii le reco-
mandã ºoferilor sã nu-ºi parcheze
maºinile deasupra gurilor de vizitare a
canalizãrii sau a receptorilor stradali,
pentru a nu împiedica accesul echipelor
de intervenþie.

Canalizarea oraºului
nu este coº de gunoi!

Pentru rezervãri ºi închirieri: 0740.304.961 sau 0760.271.702







AARRGGEEªª
Instituþia Prefectului Judeþului Argeº 

0248.492.116
Consiliul Judeþean Argeº

0248.211.290
Inspectoratul de Politie al Judeþului Argeº - 

Dispecerat Poliþia Rutierã
0248.223.033

Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Argeº 
0248.210.400

Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº
0248.220.425

Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie Argeº 
0248.222.245 

Direcþia Apelor Argeº -Vedea Piteºti 
0248.218.250

Asociaþia Românã Antidrog - Argeº 
0248.217.800

Biblioteca Judeþeanã Argeº 
0248.223.030

Muzeul Judeþean Argeº
0248.252.042

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Argeº 
0248.219.080

Casa Judeþeanã de Pensii Argeº 
0248.222.394

Inspectoratul ºcolar Judeþean Argeº 
0248.222.905

Inspectoratul Teritorial de Muncã Argeº 
0248.223.408

Comandamentul de Jandarmi Argeº
956

Parchetul de pe lângã Tribunalul Argeº 
0248.222.990

Tribunalul Argeº 
0248.216.599

Tribunalul Comercial Argeº
0248.610.303

Arhivele Statului 
0248.253.144

Ocolul Silvic Canton Zãvoi Argeº
0248.806.553

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 1 
0248.607.000

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 2 
0248.607.000

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 3 
0248.607.000

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 4
0248.607.000

Direcþia Generalã pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Argeº
0248.222.578 

Direcþia Judeþeanã de Statisticã Argeº 
0248.217.211

Direcþia Jud. pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþ. Argeº
0248.220.833

Direcþia Judeþeanã pentru Sport Argeº
0248.213.443

Direcþia Judeþeanã pentru Tineret Argeº 
0248.221.920 

Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Argeº 
0248.219.168

Direcþia Pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã Argeº
0248.494.962 

Directia Silvicã Argeº 
0248.213.434

Garda Naþionalã de Mediu, Comisariatul Judeþean Argeº 
0248.213.049

Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare 
0248.213.400 

Inspectoratul Judeþean de Poliþie Argeº
0248.223.556

Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei - Agenþia Domeniilor Statului 
0248.216.786 

Primãria Municipiului Piteºti 
0248.220.088

Biroul de Evidenþa Populaþiei 
0248.210.359

Biroul de Paºapoarte 
0248.210.360

Grupul de Pompieri Cãpitan Puicã Nicolae din Piteºti 
0248.217.400

Curtea de Apel Piteºti 
0248.219.374

Judecãtoria din Piteºti 
0248.624.138

Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Piteºti 
0248.623.099

Autogara Nord 
0248.282.201

Autogara Sud 
0248.217.749

Casa de Culturã a Studenþilor - Piteºti 
0248.216.882

Ag. Jud. pentru Ocuparea Forþei de Muncã Argeº
0248.222.415

Teatrul Al. Davila 
0248.216.647

Teatrul Aschiuþã Piteºti 
0248.636.303

Filarmonica Piteºti 
0248.220.111

Centrul de Plasament ªcolari Piteºti 
0248.273.250 

Centrul de Plasament Special Piteºti 
0248.271.557

MMIIOOVVEENNII
Primãria oraºului Mioveni

0348.455.444, 0348.450.000
0248.260.500
Ofiþerul de serviciu: 0348.445.999 (NON-STOP)

Poliþia Localã Mioveni
0348.445.855

Grãdiniþa nr. 12 Mioveni
0348.455.116

Grãdiniþa nr. 1 Mioveni
0248.260.911

Grãdiniþa nr.2 Mioveni
0248.260.910

Evidenþa populaþiei Mioveni
0348.455.000

Centrul Cultural Mioveni
0348.445.856

SC Constructii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
0348.445 885; 0348.445.886

ªcoala gen. “G. Topârceanu” Mioveni
0248.260.427

ªcoala gen. “L. Rebreanu” Mioveni
0248.262.146

ªcoala gen. “M. Sorescu” Mioveni
0248.263.284

Liceul Teoretic “I. Zamfirescu”
0248.260.123

Grup ªcolar Colibaºi
0248.263.340

Poliþia oraºului Mioveni
0248.261.499

Spitalul Sf. Spiridon
0248.262.165

Serviciul Situaþii de Urgenþã
0348.455.333

Serviciul Ambulanþã Mioveni
0248.206.173

Club Sportiv Mioveni
0248.291.007

Biblioteca orãºeneascã Mioveni
0348.457.678

Casa de Culturã a Sindicatelor
0248.262.350

SC Construcþii - Reparaþii Mioveni SRL
0248.262.198
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