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Fie ca toate împlinirile
frumoase sănătatea şi spiritul
zilei de 1 Martie să vă
însoţească pretutindeni şi ca
primăvara să vă inunde
sufletul de fericire. Vă doresc o
primăvară plină de bucurii şi
împlinirea tuturor dorinţelor.
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 Se distribuie GRATUIT în cutiile postale 
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MIOVENI

Primarul oraşului Mioveni,
Ion Georgescu

Acest mărţişor să aducă, odată
cu primele zâmbete ale
primăverii, multe realizări,
îndeplinirea tuturor viselor,
multă fericire şi numai bucurii.
La multi ani !
Director SC SEd.C Mioveni,
Nicolae Tudose
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Orașul
Mioveni beneficiază de
o staţie
de epurare modernă încă
de la
sfârșitul
anului
2009.
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www.primariamioveni.ro

Cuvânt de început,
Mesajul
primarului
Vă felicit pentru iniţiativă
şi cred cu tărie că era
nevoie de apariţia unui
astfel de ziar pentru informarea corectă a cetăţenilor oraşului Mioveni.
Vă doresc să fiţi obiectivi,
transparenţi, să aduceţi
cititorilor subiecte cât mai
interesante şi să criticaţi,
acolo unde este cazul.

Apariţia acestui ziar în
Mioveni va fi cu siguranţă
un lucru bun pentru comunitate.

Primarul oraşului Mioveni,
Ion Georgescu

GHIDUL CETĂŢEANULUI este un
ziar care vine în sprijinul locuitorului,
oferindu-i obiectiv informaţia de care
acesta are nevoie.Tiparit în 5.000 de
exemplare, va fi distribuit gratuit în
cutiile poştale ale blocurilor din
Mioveni, la case, la instituţiile descentralizate dar şi în
zonele limitrofe oraşului.
Prin problematica abordată şi gradul
de accesibilitate ridicat, buletinul informativ va reprezenta
un real sprijin pentru cititorii săi.
Era mai mult decât necesară apariţia
unui astfel de ziar în oraşul nostru
care să trateze cu obiectivitate problemele cu care se confruntă
cetăţeanul de rând, în special de la
bloc.

Director SC Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni,
Nicolae Tudose

utile
I n fo r m a ţ i i Lu

CameraLdeLComerţ
șiLIndustrieLArgeșLa
deschisLFiliala
Mioveni

care
funcţionează cu
sediul în Casa de Cultura a
Sindicatelor – Mioveni,
parter
Filiala Mioveni vine în întâmpinarea celor interesaţi
cu activităţi care să vă

scutească de timpul pierdut pentru diferite documente privind modificarea
actelor necesare firmei
dumneavostră.

Servicii:

 Asigura consultanţă persoanelor juridice şi fizice
privind înfiinţarea de Societăţi
Comerciale,
PFA
(persoana fizică autorizată, IF (întreprindere fa-

milială) şi II (întreprindere
individuală);
 Modificarea actului constitutiv (sediu social, deschidere şi autorizare
puncte de lucru, retragere
asociaţi, cesiune capital
social, numire şi revocare
administratori, suspendare
activitate,
dizolvări
şi
radieri de societăţi);
 Informare şi întocmire
documentaţie
pentru

obţinere de avize;
 Tehnoredactarea actelor
constitutive, verificarea şi
întocmirea dosarelor de
autorizare;
 Hotărâri AGA, declaraţii,
contracte de comodat;
 Depunerea şi susţinerea
dosarelor
la
Registrul
Comerţului Argeş;
Tel:

0735.007.513
0348.730.711
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ATENŢIELLAL
FAŢADELELDELBLOCL
DETERIORATE

roblemaLfaţadelorLdeteriorateLaLblocurilorLrevineLînLatenţiaLautorităţilorLlocale,Ldar
rămâneLunaLgreuLdeLrezolvatLatâtaLtimpLcâtLnuLexistăLimplicareaLdinLparteaLasociaţiilorLdeLlocatari/proprietari.
prevede Legea 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari. Conform acestei legi
asociaţia răspunde de administrarea, întreţinerea, investiţiile şi
reparaţiile asupra proprietăţii comune, inclusiv refacerea faţadelor
deteriorate care prezintă tencuieli
erodate şi desprinse (cărămizi ornamentale, ţigle, ş.a.).

RĂSPUNDEREALE
ESTELA
A
ASOCIAŢIEIL

Bucăţile de tencuială ce se pot desprinde în orice moment pun în
pericol viaţa trecătorilor. Primăria
oraşului Mioveni nu se poate implica
în repararea faţadelor atâta timp cât
nu este proprietarul structurii locative, responsabilitatea aparţinând în
acest
caz
asociaţiilor
de
locatari/proprietari,
aşa
cum

„ Reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari împreună cu proprietarii au obligaţia de a verifica
starea faţadelor construcţiilor, iar
acolo unde se constată că există un
pericol de desprindere a unor bucăţi
din tencuială, trebuie intervenit în
cel mai scurt timp. Plăţile pentru
repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune se vor face din fondul
de reparaţii, conform legii, iar în
cazul în care acest fond nu există,
asociaţia are obligaţia sa-l constituie, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor

asociaţiei de proprietari” a precizat
Damaschin Julieta, inspector în
cadrul biroului Sprijin Asociaţii
de proprietari al Primăriei
oraşului Mioveni.

CEILC
CELN
NULR
RESPECTĂL
LEGISLAŢIALR
RISCĂLA
AMENZI

Reprezentanţii Primăriei Mioveni
au luat măsuri de informare a asociaţiilor, atrâgând atenţia asupra
faptului că nerespectarea prevederilor legii constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500
la 3.000 lei. Asociaţiilor le revine totodată răspunderea juridică, în caz
de vătămare a vreunei persoane.

S.C.LE
ED.LC
CLM
MIOVENILE
EXECUTĂ
LUCRĂRI

S.C. „Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni” SRL
şi S.C.
„Construcţii Reparaţii Mioveni” SRL
dispun de utilaje adecvate (platforme de ridicat) şi pot executa contra cost lucrări de reparaţii asupra
proprietăţii comune a blocului.

RĂULPLATNICIILSUNTLDEBRANȘAŢI
DELLALREŢEAUALDELAPĂLPOTABILĂ

D

inLcauzaLlocuitorilorLcareLnuLși-auLplătitLutilităţile,LautorităţileLlocaleLvorLîncepeLdebranșareaLlaLîntreagaLasociaţieLdeLlocatari.LCetăţeniiLcareLsuntLlaLziLcuLplataLîntreţineriiLsuntLsfătuiţiLsăLîncheie
unLcontractLindividualLcuLSCLS.Ed.CLMioveniLSRLLșiLsăLîșiLmontezeLdistribuitoareLindividuale.

„Locatarii care sunt cu
plata la zi pot încheia cu
societatea noastră un
contract individual pentru
apă respectiv gunoi. Există cetăţeni ce nu şi-au
achitat facturile pentru

aceste utilităţi şi ne
vedem în postura de a debranşa întreaga asociaţie
de locatari, sau scara respectivă pentru 2 – 3 răuplatnici. În locurile unde
există montat distribuitor
şi coloană separată pe
fiecare aparament este o
situaţie fericită pentru că
furnizarea apei nu va fi
oprită la toată scara ci
numai la apartamentele
unde
sunt
probleme.
Acesta este motivul pentru care le recomandăm
tuturor cetăţenilor să îşi

monteze
aceste
distribuitoare individuale. În
acest sens, societatea
noastră vine cu o facilitate. Distribuitorul pe
apartament costă undeva
la 40 – 45 lei, sumă ce

poate fi plătită în două
rate, iar separarea de la
distribuitor către apartament, are un preţ diferit
în funcţie de etaj” a explicat Nicolae Tudose,
directorul societăţii.

Gunoiul de la Mioveni este dus la Depozitul ecologic de la Albota
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aLD
DepozituluiLe
ecologicLd
din
judeţulL Arge ș,L obiectivL dinL cadrulLp
proiectuluiL ISPAL –L ManagementulL integratL alL deșeurilor
solideLd
dinLjjudeţulLA
Argeș.

M a n a g e m e n t u l
deşeurilor solide în judeţul
Argeş este o investiţie din
fonduri europene. Celula
deja existentă rezolvă
problema pentru 56 de localităţi şi 4 oraşe, urmând
ca etapa a II-a să rezolve
problemele pentru încă 3
oraşe şi diferenţa de comune până în 2014.
“Am intrat în acest program şi nu a fost uşor. Era
necesară închiderea rampei de la Mioveni pentru că
în ultimii doi ani aici a fost
groapa de gunoi a întregului judeţ. Având în vedere
impunerile Uniunii Europene, la Mioveni selectarea gunoiului se face
în momentul de faţă numai
la PET-uri şi parţial la hârtie. În viitorul apropiat selectarea
gunoiului
va
trebui făcută pe fracţiuni
(plastic, hârtie, sticlă,
metal). Cu cât se va face o
selectare mai riguroasă,
cu atât preţul plătit de
locuitor va fi mai mic” a
precizat primarul Ion
Georgescu.
Din cauza datoriilor la
gunoi ce se ridică în momentul de faţă la suma de
5 miliarde lei, primarul Ion
Georgescu împreună cu
Consiliul Local analizează
posibilitatea ca din 2012
banii să fie încasaţi prin
biroul de impozite şi taxe
al Primăriei. Din cei aproximativ 36.000 de locuitori,
în evidenţe apar ca plătitori numai 19.000, astfel
că cetăţenii de bună credinţă plătesc facturi mai
mari pentru a acoperi
deficitul cauzat de rău
platnici. Principalul motiv
este acela că proprietarii
nu declară numărul corect
de persoane pentru în-

treţinere
astfel
sustrăgându-se de la plata
tarifului la gunoi.
Administratorii asociaţiilor de locatari/proprietari
din Mioveni au mers într-o
vizită la Depozitul ecologic
de la Albota pentru a
înţelege mai bine procesul
de colactare şi valorificare
a gunoiului şi pentru a disemina informaţia în rândul
locuitorilor. Autorităţile locale pregătesc în acest
sens o amplă campanie de
informare în rândul cetăţenilor, prin şcoli şi licee.
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Informaţii utile de la Primăria oraşului Mioveni

TAXELELȘILIMPOZITELELLOCALE
POTLFILPLĂTITELCULCADRUL

ÎnLperioadaL01.02L–L31.03.2011,
seLdesfășoarăLpromoţia
“Plătește-ţiLcuLcardulLtaxeleLși
impoziteleLlaLPrimărie”,Lconform
unuiLregulamentLdeLparticipare.
VorLputeaLparticipaLpersoaneLfiziceLșiLjuridiceLcareLplătescLcu
cardulLimpoziteleLșiLtaxeleLla
ghișeeleLprimăriei.

PRIMĂRIA:

- va publica câştigatorii pe site-ul instituţiei, la ghişeele primăriei precum şi în ziarul primăriei.
- va contacta câştigătorii, datele lor
(nume şi date de contact) fiind
furnizate de Banca Transilvania, în
cazul în care aceştia au derulat plata
cu carduri emise de Banca Transilvania. Pentru cei care au derulat
plăţi cu carduri emise de alte bănci,
Banca Transilvania va furniza
Primăriei toate detaliile de plată

(data tranzacţiei, ora tranzacţiei şi
suma) în vederea identificării lor şi
a datelor de contact.
- va chema câştigătorii la sediul
primăriei pentru a realiza formalitătile necesare în vederea acordării
premiilor. Pentru fiecare câştigator
în parte vor fi necesare: o copie a
Cărtii de Identitate, o copie a regulamentului promoţiei semnat de
câştigator, numărul contului în care
se va face plata.
- va trimite aceste documente către
Banca Transilvania care va vira
sumele aferente pentru fiecare
câştigator în parte.

BANCA
TRANSILVANIA:

- va pune la dispoziţia câştigătorilor
premiile, prin virarea sumelor aferente în conturile lor de card;

REGULAMENTULLOFICIALLDELPARTICIPARELLALCAMPANIA

“PLĂTEȘTE-ŢILCULCARDULLTAXELELȘILIMPOZITELELLALPRIMĂRIE”
Numele/AdresaL organizatoruluiLcampaniei
Organizatorii
prezentei
campanii sunt: Primăria
Mioveni şi Banca Transilvania S.A.
DurataLcampaniei
Campania se desfăşoară
în perioada 01 februarie –
31 martie 2011.
CondiţiiLdeLparticipare
 La această campanie
vor participa posesorii de
carduri, persoane fizice şi
juridice care, în perioada
01 februarie – 31 martie
2011, îşi plătesc cu cardul
taxele şi impozitele la
ghişeele Primăriei;
 Nu pot participa la campanie angajaţii organizatorilor Primăria Mioveni şi
Banca Transilvania, ai
agenţiilor de publicitate
sau ai tipografiilor, dar nici
alte persoane care au
legatură
directa
cu
această campanie, inclusiv rudele şi afinii de
gradul I şi II (fraţi, surori,

soţ/ soţie) ai acestora.
AccesLînLcampanie
La această campanie pot
participa toate persoanele
fizice şi juridice care şi-au
plătit cu cardul taxele
şi
impozitele
la
ghişeele
Primăriei
Mioveni, în perioada
campaniei;
Tragerea la sorţi va
cuprinde toate plăţile de
taxe şi impozite efectuate
cu cardul, la ghişeele
Primăriei Mioveni.
Desemnarea
câștigatorilor
 Toţi participanţii la campanie, care îndeplinesc
condiţiile de acces în campanie, vor participa automat la tragerea la sorţi
pentru premiile puse în
joc, tragere care vor avea
loc în prezenţa unui notar
public.
 Prin tragerea la sorţi
care va avea loc în data de
11 aprilie 2011 se vor

acorda 5 premii, fiecare
reprezentând suma plătită
cu cardul pentru taxe şi
impozite,
la
ghişeele
Primăriei Mioveni, dar
minim 50 lei/ premiu pentru persoanele care au
plătit mai puţin de 50 lei şi
nu mai mult de 250 lei/
premiu.
 Se vor extrage 2
câştigători de rezervă
pentru fiecare câştigator
principal. În cazul în care
câştigătorii desemnaţi prin
tragerea la sorţi nu pot accepta premiul din diferite
motive sau se va dovedi
ca nu au îndeplinit condiţiile de participare şi de
acces la această campanie, stipulate în regulament, premiul se va
acorda primului câştigator
de rezervă. În cazul în
care nici acesta nu va
putea accepta premiul din
diferite motive sau se va
dovedi că nici acesta nu
îndeplinieşte condiţiile de

participare şi de acces la
campanie premiul se va
acorda celei de a două
rezerve. În cazul în care
nici
acest
al
doilea
câştigător de rezervă nu
accepta sau nu este eligibil premiul nu se va mai
acorda.
 Câştigătorii vor fi
anunţati telefonic, via email sau poşta, în termen
de 30 zile lucrătoare de la
data tragerii la sorţi prin
care aceştia au fost desemnaţi câştigători. În
cazul în care premiul nu
este revendicat/ acceptat
de către câştigător în
maxim 30 zile de la data
anunţării lui, premiul va
reveni câştigătorului de
rezervă, cu respectarea
termenelor şi condiţiilor
mai sus menţionate.
 Numele câştigătorilor
vor fi publicate pe site-ul
primăriei,
la
ghişeele
Primăriei, precum şi în
ziarul Primăriei.

 În circumstanţe care nu depind de
Organizatori, aceştia nu îşi asumă
responsabilitatea respectării termenului menţionat anterior.
 Decizia organizatorilor în orice
privinţă este finală şi legală pentru
toţi participanţii.
Premii
 5 premii, fiecare reprezentând
suma platită cu cardul pentru taxe şi
impozite, la ghişeele Primăriei
Mioveni, dar minim 50 lei/ premiu
pentru persoanele care au plătit mai
puţin de 50 lei şi nu mai mult de 250
lei/ premiu.
 Valoarea totală a premiilor acordate este de maxim 1.250lei.
AcordareaLpremiilor
Premiile vor fi acordate prin alimentarea conturilor câştigatorilor, în
30 zile lucrătorare de la anunţarea
câştigătorului, dar nu mai devreme
de 5 zile lucrătoare.
Câştigătorii nu au posibilitatea să
primească alte beneficii şi nici să
ceară modificarea parametrilor pre-

miilor.
ReguliLgenerale
 Prin participarea la campanie, participanţii sunt de acord să respecte
regulile şi alte condiţii stabilite de
regulamentul oficial al campaniei. În
cazul în care Organizatorii constată
că un câştigător nu a îndeplinit
şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al campaniei, îşi rezervă dreptul de a
suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără
alte despăgubiri sau plăţi din partea
Organizatorilor.
 Prin acceptarea premiilor, câştigătorii îşi exprimă acordul ca numele
şi fotografiile lor, precum şi valoarea premiilor câştigate în această
campanie, să fie făcute publice în
cadrul acţiunii de anunţare a
câştigătorilor campaniei şi în alte
tipuri de acţiuni legate de aceasta.
 Câştigatorii vor fi de acord să participe la acţiuni publicitare ce însoţesc sau rezultă în urma acestei

INFORMAREALCETĂŢENILOR

CENTRULL DEL INFORMAREL A
CETĂŢENILOR al Primăriei oraşului
Mioveni asigură relaţia directă
cetăţean - funcţionar public, având
următoarele atribuţii principale:
 se preocupă de buna primire a
cetăţenilor şi ascultă solicitările acestora;
 oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în
vederea întocmirii dosarelor pentru
obţinerea documentelor solicitate;
 acordă consultanţă cetăţenilor în
vederea rezolvării problemelor a
căror rezolvare intră atribuţiile
Primăriei şi ale Consiliului Local;
 întreţine, actualizează şi realizează postere cu cele mai importante informaţii pe care le afişează
pe panourile din incinta centrului;
 preia mesajele, reclamaţiile, sesizările înregistrate la "telefonul
cetăţeanului" le prezintă Primarului,
şi le transmite serviciilor de specialitate spre rezolvare informând totodată cetăţenii despre modul de
rezolvare a acestora;
La biroul din cadrul Centrului de Informare a Cetăţenilor se primesc solicitări, cereri, sesizări, doar în scris.

Vă puteţi adresa telefonic, pentru a
solicita informaţii, la numărul de
telefon : 0248/260.500
CENTRULLDELINFORMARELEUROPA
MIOVENILALLPRIMĂRIEILORAȘULUI
MIOVENI
Scopul Centrului, este de a facilita
accesul cetăţenilor la informaţiile
referitoare la Uniunea Europeană.
Cui ne adresăm?
Centrul de Informare Europa Mioveni
este un serviciu de interes public
gratuit şi care se adresează:
 Publicului larg din zona Mioveni,
căruia i se furnizează informaţii despre Uniunea Europeană, cât mai
aproape de interesele şi cerinţele
acestora;
 Grupurilor ţintă: copii şi tineri,
societatea civilă, autorităţi locale şi
instituţii publice, I.M.M.-uri, fermele
şi lucrătorii gospodăriilor individuale
şi mass-media, cărora li se oferă informaţii specializate pentru interesele şi cerinţele acestora, legate de
procesul aderării României la Uniunea Europeană, drepturile şi obligaţiile ce rezultă din statutul de stat
membru.
Care sunt activităţile pe care le
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promoţii, fără alte obligaţii sau plăţi
din partea Organizatorului.
 Durata campaniei poate fi modificată de către Organizatori.
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de
a modifica sau schimba prezentul
Regulament Oficial, prin întocmirea
unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după
aducerea la cunoştinţa publicului.
 Tragerea la sorţi este în conformitate cu legile şi reglementările din
România.
 Regulamentul oficial de desfăşurare a campaniei este disponibil în
mod gratuit oricărui solicitant. Regulamentul poate fi solicitat de la
toate ghişeele Primăriei Mioveni şi
poate fi consultat şi pe site-ul primariei:

www.primariamioveni.ro

desfăşoară
Centrul
Europa
Mioveni?
Informare la zi despre Uniunea Europeană, instituţiile europene, legislaţia
comunitară,
politicile
şi
programele europene, relaţiile UE
România, evoluţia procesului de
aderare, programe de finanţare;
Pachete de prezentare pentru fiecare
categorie a grupurilor ţintă;
Multiplicare, tipărire şi distribuire de
materiale informative;
Asistenţă în accesarea site-urilor oficiale ale UE; Organizarea de evenimente informative locale. Vă puteţi
adresa telefonic, pentru a solicita informaţii, la numărul de telefon:
0248/260.500 sau 0744.527.481, persoană de contact Maria Pană.

PROGRAMULLAUDIENŢELOR
LALPRIMĂRIALORAȘULUILMIOVENI

IonLGeorgescu
PrimarulLOrașuluiLMioveni
Marţi: 08.00 - 10.00 - diverse şi probleme Fond Funciar
Joi: 14.00 - 16.00 diverse fără probleme
Fond Funciar
Tel: 0348/455.444, 0348/450.000,
Fax: 0248260.500
primar@primariamioveni.ro
AurelLCostache
ViceprimarulLOrașuluiLMioveni
Miercuri: 14.00 - 16.00
Vineri: 08.00 - 10.00
Tel: 0348/455.444, 0348/450.000,
Fax: 0248 260.500
viceprimar@primariamioveni.ro

 distribuţie apă rece potabilă;
 salubrizare, colectare gunoi menajer;
 montarea de distribuitoare individuale de
apă precum şi coloane pentru fiecare apartament în parte;
 instalaţii sanitare
 lucrări de curăţenie - persoane juridice;
 iluminat public;
 iluminat arhitectural şi ornamental;
 instalaţii electrice de întreţinere;
 instalaţii electrice de exterior;
Soci etate a noa stra s- a format d in Servi ciu l
d e Ilumi nat Pu blic M io veni ş i Serv iciu l
A . D . P. , a v â n d î n s u b o r d i n e ş i s t a t i a d e e p u rare a ora şulu i.
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datoriiLmariLdinLMioveni

Asociaţia

ComponenţaLasociaţiei

1. Asociaţia 32

A9 (A,B); A10 (A,B,C,D);
A11 (A,B,C).
G (1,2,3,4,5,6,7,8,9).

2. Asociaţia 7

I2c (D); I2e (A)
I2d (A, B); I2 (A)
C3I (A,B,C,D,E,F).

3. Asociaţia 36A
4. Asociaţia 51
5. Asociaţia 46
6. Asociaţia 1
7. Asociaţia 9

8. Asociaţia 22
9. Asociaţia 14
10. Asociaţia 5

A15 (C,D,E); A16 (A,B,C)
A18 (A,B,C).
A3 (A,C); B4 (A,B)
B5 (A,B).
E2 (A,B,C,D).
P13 (A,B,C);
P17 (A,B,C,D).
M7a (A,B); M8a (A,B,C,D)
F6 (A,B); F8 (A,B)
P1 (A,B,C,D,E)

TotalLrestanţă
117 362,51
71 973,42

Administrator
Mitu Marin

Zamfir Cătălin

81 048,20

Neacşu Constantin

69 147,44

Zamfir Cătălin

45 760,78

Livezeanu Petre

43 771,83

Negru Marin

75 931,28
49 452,03
53 464,45
53 939,36

Stanciu Alin

Gălan Dănuţ
Soare Trifon

Dragoş Eugen

CELNULȘTIAŢILDESPRE...
FondulLdeLRULMENT

ntr-o scurtă definiţie,
fondul de rulment
este o plată anticipată pe care tu, ca proprietar de locuinţă, o depui la
Asociaţia de Proprietari de
care aparţii, în vederea
plăţilor către furnizori;
fondul de reparaţii este
sumă folosită exclusiv
pentru construirea, consolidarea sau modernizarea imobilului în care
stai.
Fondul de rulment se
calculează în funcţie de
numărul de persoane înregistrate în Cartea de
Imobil ca locuitori în
cadrul clădirii/scării pentru
care s-a constituit Asociaţia de Proprietari.
Valoarea fondului de
rulment trebuie să fie
egală cu suma corespunzătoare acoperirii cheltu-

Î

ielilor lunare, la nivelul
lunii cu cheltuielile cele
mai mari, dintr-un an calendaristic. Fiecare proprietar
beneficiază
de
propriul fond de rulment
pentru acoperirea cheltuielilor curente, aşa cum sa stabilit de Adunarea
Generală a Proprietarilor.
Fondul de rulment constituit se utilizează numai
pentru plata facturilor
curente, aferente consumurilor lunii anterioare.
După
plata
facturilor
curente, fondul de rulment se reîntregeşte lunar
prin încasarea cotelor de
contribuţie afişate pe lista
de plată a lunii în curs,
având ca referinţă de calcul aceste facturi curente,
corespunzătoare
consumurilor lunii anterioare.

FondulLdeLREPARAŢII

ondul de reparaţii
este suma de bani
destinată părţilor
de construcţii/instalaţii
aflate în proprietate comună şi are o perioadă
de folosire limitată.
Această
sumă
se
depune la Asociaţia de
Proprietari, iar proprietarul nu o mai primeşte
înapoi. Din fondul de
reparaţii nu se plăteste
întreţinerea, iar din fondul de rulment nu se
plătesc reparaţiile. Din
moment ce a fost aprobat de proprietari în
cadrul Adunării Gen-

F

erale, fondul de reparaţii
este obligatoriu şi nu va
putea fi folosit decât cu
acordul acestei Adunări
Generale a Asociaţiei de
Proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.
În cazul în care ai întârziat cu plata fondului
de reparaţii, există un
sistem propriu de penalizări al fiecărei Asociaţiei
de Locatari. Ulterior,
pentru
neplata
restanţelor şi a penalizărilor, după trei luni,
Asociaţia
te
poate
acţiona în judecată.

PentruLinformaţiiLutile

VizitaţiLsitulLSCLServiciiLEdilitare
pentruLComunitateLMioveniLSRL

www.sedc-mioveni.ro

În cepân dLc
c u L11Lii anu ari eL2
201 1,
Poli ţiaLC
Comun ita răLa
aLd
deven it
POL I ŢI A LL
L OCA L ĂLM
MIOVE NI

 laL 1L ianuarieL 2011,L înL conformitateL cuL Legea
155/2010LșiLH.G.L1332/2010LprivindLaprobareaLRegulamentuluiL-LcadruLdeLorganizareLșiLfuncţionareLa
PoliţieiLLocale,Ls-aLînfiinţatLPoliţiaLLocalăLMioveniL
PoliţiaLLocalăLMioveniLaLluatLfiinţăLînLurmaLreorganizăriiLPoliţieiLComunitareLMioveniL noulLserviciuLîl

NouaLlegislaţieLle
oferăLatribuţiiLnoiLși
leLdăLposibilitatea
săLapliceLsancţiuni
pentruLoLgamăLmai
largăLdeLcontravenţii,LinclusivLpentruLceleLcareLţinLde
domeniulLcirculaţiei
rutiere.LAgenţii
PoliţieiLLocaleLvor
aveaLstatutLde
funcţionarLpublic
aflându-seLînLsubordineaLConsiliului
Local.
ORDINEALȘILLINIȘTEA
PUBLICĂ
Patrulele Serviciului Ordine Publică din cadrul
Poliţiei Locale se află zilnic
pe teren. Poliţiştii locali vor

trece pe la şcolile şi liceele
din zona de competenţă,
pentru a preîntâmpina
actele de violenţă şi îi vor
amenda pe cei prinşi
aruncând deşeuri pe domeniul public sau pe cei care
construiesc fără autorizaţie.
ATRIBUŢIILNOILPENTRUI
AGENŢIILLOCALI
Totodată, în atribuţiile
agenţilor Poliţiei Locale mai
intră, printre altele, efectuarea de inspecţii comerciale, verificarea legalităţii
afişajului local, combaterea
cerşetoriei şi vagabondajului.
Multe dintre aceste îndatoriri aparţineau şi până
acum Poliţiei Comunitare.
Complet noi pentru Poliţia
Locală vor fi atribuţiile din
domeniul circulaţiei rutiere.
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areLdreptLșefLpeLIonLVîlsanLșiLareLînLorganigramăL34
deL poliţiștiL localiL 
AtribuţiileL serviciuluiL sunt:
atribuţiiLînLinspecţiaLînLconstrucţii,LapărareaLproprietăţiiLpublice,LcombatereaLinfracţiunilor,LcomerţulLși
evidenţaLpersoanelor,LurmândLînsăLsăLaibăLcompetenţeLșiLînLceeaLceLpriveșteLcirculaţiaLpublicăL

CIRCULAŢIALPEL
DRUMURILELPUBLICE
Practic, pe raza oraşului, poliţiştii locali vor putea
sancţiona toate contravenţiile din trafic, de la parcarea
neregulamentară până la încălcarea normelor legale
privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a afectua semnale de
oprire a conducătorilor acestor vehicule. Poliţiştii locali
vor putea dirija circulaţia şi vor putea sancţiona contravenţiile făcute de pietoni, biciclişti, mopedişti sau
căruţaşi. Sancţionarea infracţiunilor din trafic rămâne,
însă, doar în apanajul Poliţiei Rutiere.

PiaţaLAgroalimentară
DACIALareL8Lspaţii
comercialeLdeLînchiriat

PRESELECŢIELÎNLVEDEREAL
FORMĂRIILUNEILTRUPELDE
TEATRU

Centrul Cultural Mioveni organizează preselecţie
în vederea formării unei trupe de teatru. Aşteptăm tineri, cu vârsta peste 15 ani, cu aptitudini
muzicale şi dans, cu motivaţie de lucru. Cei interesaţi vor pregăti o poezie, un monolog sau o
scurtă poveste, în vederea preselectiei care va
avea loc miercuri, 23 februarie între orele 14.0017.00, la Casa de Cultură Racoviţa. Relaţii suplimentare
la
telefoanele:
0348445856;
0722599013.

PRESELECŢIELÎNLVEDEREA
FORMĂRIILUNUILGRUPL
FOLCLORICLBĂRBĂTESC

Piaţa Agroalimentară Dacia oferă spre închiriere 8
spaţii comerciale. Relaţii la telefon 0348.455.115
Program: L - V: 07.00 - 20.30
S - D: 07.00 - 15.00

Centrul Cultural Mioveni organizează preselecţie în vederea formării unui grup folcloric
bărbătesc. Căutăm tineri energici, cu vârsta
peste 18 ani, cu aptitudini muzicale, cu motivaţie de lucru. Preselecţia va avea loc miercuri,
23 februarie între orele 17.00-19.00, la Casa de
Cultură Racoviţa. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0348445856; 0722599013.

Aş vrea ca acest mărţişor, împreună
cu primii ghiocei şi primele rândunele,
să fie şi un simbol al înălţării sufletelor noastre. Ziua de 1 Martie să
aducă noi speranţe şi pace în suflet,
gingăşie şi dragoste, putere şi multe
realizări.
Viceprimarul oraşului Mioveni,
Aurel Costache
Lăsaţi primăvara să vă pătrundă în
suflet, să vă încalzească şi să vă
umple de bucurie şi iubire!
Vă doresc o primavară de împliniri!
La mulţi ani!
Cms. Şef Marin Dorojan,
Poliţia oraşului Mioveni

An de an sărbătoarea de 1 Martie ne
readuce speranţa, optimismul,
credinţa în mai bine şi spor la toate.
Razele primăverii să vă bucure şi să
vă aducă numai bucurie în suflet!
Director S.C.R SRL,
Marian Berliba

Cu drag de mărţisor, primiţi
primăvara în sufletul vostru,
şi fie ca acest anotimp să vă aducă
în viaţă împlinire şi noroc, fericire şi
iubire şi nu în ultimul rând căldură
sufletescă de la cei dragi.
Vă doresc o primavară frumoasă!…
Şef Serviciu Poliţia Locală Mioveni,
Ion Vîlsan

Primăvara... anotimpul renaşterii, al
trezirii la viaţă, face acum de ziua
aceasta, ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete, şi căldură sufletească!
Fie ca toate împinirile frumoase,
sănătatea şi spiritul acestei zile să vă
însoţească pretutindeni...
La mulţi ani!
Preşedinte CS Mioveni,
Ion Ţuţală

Primăvara să vă aducă un mărţisor
de sănatate, un ghiocel de noroc, o
adiere caldă de fericire, un nor de iubire şi un soare strălucitor.
La mulţi ani!
Director Centrul Cultural Mioveni,
Argentina Culcuş
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LISTALINVESTIŢIILOR
NOILPENTRULANULL2011

PrimăriaLorașuluiLMioveniLaLorganizatLînLlunaLianuarieLîntruniriLcuLcetăţeniiLdinLfiecareLcartierLal
urbeiLpentruLaLdiscutaLlistaLdeLinvestiţiiLșiLbugetulLanuluiL2011.LDezbaterileLpubliceLs-auLdesfășuratLpeLrândLînLClucereasa,LRacoviţaLdeLSus,LRacoviţaLdeLJos.LFăget,LColibașiLșiLMioveni,LdupăLcare
peL9LfebruarieLaLavutLlocLședinţaLextraordinarăLaLConsiliuluiLLocalLînLcareLs-aLaprobatLBugetul
deLvenituriLșiLcheltuieliLpeLanulL2011.LAnulLacestaLvorLfiLcontinuateLlucrăriLînceputeLînLaniiLanteriori
darLvorLîncepeLșiLalteleLnoi.

 Amenajare teren sport Grup Şcolar Colibaşi ( terenul de la intrare )
 Amenajare locuri de joacă pentru
copii +parcuri, zona: Râul Doamnei
 Amenajare locuri de joacă pentru
copii +parcuri, zona: Mihail Sorbul
 Amenajare locuri de joacă pentru
copii +parcuri, zona: A20
 Amenajare locuri de joacă pentru
copii +parcuri, zona: şcoala Racoviţa
 Modernizare loc de joacă Parcul
Tineretului
 Amenajare loc de joacă pentru
copii şcoala Făget
 Alimentare cu gaze str. Cătăneşti
(M19, M20, M21) –
(cofinanţare)
 Extindere alimentare cu gaze str.
Mr. Gh. Filipescu (cofinanţare)
 Alimentare cu gaze Clucereasa –
(cofinanţare)
 Canalizare menajeră bazin de înot
didactic şcolar
 Pod peste râul Argeşel cartier
Racoviţa
 Modernizare str. Aleea Clucerului Clucereasa
 Modernizare str. Barajului –
Clucereasa
 Modernizare str. Mugureilor –
Mioveni
 Modernizare str. Aleea Automobiliştilor
 Modernizare str. Părăşti
 Modernizare str. Cătăneşti
 Modernizare legătură Dealul Viilor
– Piscul Ilinii
 Îmbrăcăminte bituminoasă str.
Dumitraşcu Brătianu
 Îmbrăcăminte bituminoasă str.
Soldat Ungureanu Nicolae

 Îmbrăcăminte bituminoasă str.
Radu lui Anghel
 Îmbrăcăminte bituminoasă str. Mr.
Grigore Chiuţescu
 Îmbrăcăminte bituminoasă str.
Morii
 Îmbrăcăminte bituminoasă str.
Meşteşugarilor
 Îmbrăcăminte bituminoasă str.
Căpitan Ion Măntoiu
 Îmbrăcăminte bituminoasă str. N.
Racoviceanu (prelungire)
 Modernizare str. Aleea Mihail Sorbul
 Modernizare str. Colibaşi
 Modernizare str. Neagoe Basarab
 Modernizare str. N. Titulescu (prelungire)
 Modernizare str.Valea Neagră
(alee + parc)
 Modernizare B-dul Dacia (prelungire MCI , Viator Vector- punct La
Cabană)
 Modernizare str. Dinicu Golescu
(prelungire)
 Modernizare legătură Valea Neagră – Mihail Sorbul
 Pictură tehnică mozaic Catedrala
Ortodoxă Mioveni
(200 mp)
 Clopotniţă, grup sanitar, agheazmatar Catedrală
 Amenajare zonă CKD – Vamă
 Sală sport multifuncţională zona
bazin didactic (inclusiv parcaje)
 Transformare cămin Grup Şcolar
în locuinţe pentru tineret , inclusiv
împrejmuire
 Parcare bloc H17 (spate)
 Parcare bloc H5
 Parcare bloc H35
 Parcare SRM gaze

 Parcare bloc H33
 Parcare bloc H34
 Parcare bloc E2
 Parcare bloc H14
 Parcare bloc H1
 Parcare bloc M20
 Parcare bloc A12-A14
 Parcare bloc M6
 Înlocuire conductă apă rece B-dul
Dacia (M1 -str. G-ral Lăcătuşu) cart.
Racoviţa
 Canalizare pluvială str. Râul
Doamnei
 Canalizare pluvială str. M. Sorbul
Fântâni arteziene (P7-P8; P2a- P3a)
 Cabine staţii transport oraş
Mioveni
 Gazon sintetic teren sport şcoala
Liviu Rebreanu
 Gazon sintetic teren sport şcoala
G. Topârceanu
 Sens giratoriu zona CKD
 Trotuare cartier Racoviţa
 Puţ forat şcoala Racoviţa
 Puţ forat str. Mihail Sorbul
 Puţ forat str.Râul Doamnei
 Puţ forat zona Pleaşa
 Împrejmuire + amenajare Cimitir
Clucereasa
 Împrejmuire + amenajare Cimitir
Mioveni – Egalităţii
 Îmbrăcăminte bituminoasa str.
Condileşti
 Îmbrăcăminte bituminoasa str. 24
Ianuarie
 Amenajare + Îmbrăcăminte bituminoasa str. Măneşti
 Îmbrăcăminte bituminoasa str.
Iordache Golescu
 Îmbrăcăminte bituminoasă str.
Periş
 Îmbrăcăminte bituminoasa str.

Părăşti ( prelungire artere laterale )
 Complex de servicii pentru persoane în vârstă „Sfânta Maria Colibaşi”
 Anvelopare şcoala Racoviţa
 Anvelopare şcoala L. Rebreanu,
corp A+B
 Anvelopare şcoala G. Topârceanu
 Anvelopare şcoala Colibaşi
 Amenajare centru de documentare şi informare şcoala L. Rebreanu
 Împrejmuire şcoala Racoviţa
 RK acoperiş şcoala Racoviţa
 Alimentare cu gaze Piaţa Dacia
 RK sistem încălzire spital
 Amenajare zonă teren de fotbal
str. D. Golescu – Colibaşi
 RK împrejmuire şcoala G.
Topârceanu
 Canalizare pluvială Grup Şcolar
 Iluminat arhitectural sediu
Primărie
 RK împrejmuire +acoperiş şcoala
Clucereasa
 RK alei pietonale oraş Mioveni
 RK trotuare oraş Mioveni
 RK parcări oraş Mioveni
 RK împrejmuire stadion orăşenesc Mioveni
 Amenajare legătură str. Valea
Neagră - cămine Grup Şcolar

 Înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC - sediu Primărie
 Semaforizare intersecţie str. 7
Septembrie 1485 – str. 1 Decembrie
 Amenajare trecere la nivel calea
ferată uzinală - B-dul Dacia – Colibaşi
 Variantă ocolitoare oraş Mioveni
(centură)
 Semaforizare intersecţie B-dul
Dacia - str. Cărăneşti (zona staţie
Maxi- Taxi)
 Rigolă pluvială + sistematizare
Dealul lui Dună – Râul Argeşel –
Racoviţa
 Sistem avertizare efracţie + incendiu creşă A - uri
 Zid de sprijin str. Soldat Gh.
Goangă - Făget
 Amenajare fântână str. Mânăstirii
a– Făget
 Balustradă metalică de protecţie
str. Cătrăbocului – Făget
 Canalizare pluvială zona blocuri
H36 - H40
 Înfiinţare parc agrement zona
penitenciar
 Alimentare cu apă strada Părăşti
 Canalizare menajeră str. Părăşti
 Extindere clădire Club sportiv
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Mioveni şi realizare tunel ieşire –
intrare jucători
 Monumentul Eroilor
 Amenajare zonă agrement str.
Egalităţii (pistă biciclete, carting şi
atletism)
 Amenajare trotuare B-dul Dacia
(zona bloc E1 - P1)
 Canal evacuare staţie de epurare
+ bazine dren
 Dezvoltare serviciilor medicale
prin implementarea unui sistem informatic (Telemedicină)
 Alimentare cu energie electrică
str. Periş - Colibaşi
 RK canalizare menajeră oraş
Mioveni
 Deviere reţea medie tensiune
zona Colibaşi pt. alim. cu en. el.
staţia de epurare
 Platformă metalică spital Sf.
Spiridon
 Amenajare puţ forat Colibaşi
 Amenajare puţ forat Racoviţa
 Amenajre alee cimitir Făget.

BiroulLProtecţiaLMediuluiLalLPrimărieiLorașuluiLMioveniLneLinformeazăLcuLprivireLlaL

COLECTAREALSELECTIVĂLALDEȘEURILOR

FiecareLdintreLnoi,LcaLreprezentatLalLcomunităţii,LareLputereaLșiLobligaţiaLdeLaLinfluenţaLprocesul
deLecologizareLaLpropriuluiLorașLsauLaLzoneiLundeLîșiLpetreceLvacanţa.LSoluţiaLesteLlaLîndemâna
noastrăLșiLconstăLînLdepozitareaLselectivăLaLdeșeurilor.LMaiLprecis,LtrebuieLsăLdepozitămLdeșeurile
înLlocurileLspecialLamenajateLși,LpeLcâtLposibil,LpeLcategorii.

 abandonarea, înlăturarea, precum
şi orice alte operaţiuni neautorizate
privind gestionarea deşeurilor, care ar
putea aduce prejudicii sănătăţii şi
mediului este interzisă;
 orice persoană fizică sau juridică
este obligată să încheie contract de
prestări servicii cu unităţi specializate
pentru preluarea şi transportul
deşeurilor la locuri autorizate;
 să nu repare şi să nu execute lucrări
de întreţinere la autovehicule pe spaţii
verzi, trotuare, parcuri sau alte locuri
de utilitate publică;
 să nu producă tăieri neautorizate
ale arborilor şi arbuştilor;
 distrugerea spaţiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, deşeuri de producţie sau alte substanţe nocive;
 aruncarea pe spaţiile verzi de mase
plastice, hârtii, sticle, resturi menajere sau orice alte deşeuri;
 să întreţină şi să cureţe canalele
deschise (şanţuri, rigole) care străbat
zonele populate aflate în perimetrul
curţilor şi gospodăriilor proprietate
personală sau închiriate şi a agenţilor
economici de orice fel;
 spălarea în cursurile de apă, lângă
fântânile publice, sau pe malurile
râurilor precum şi în alte locuri publice
a autovehiculelor este interzisă;
 adăposturile pentru creşterea animalelor se amplasează la cel puţin 10
m de cea mai apropiată locuinţă şi se

exploatează în aşa fel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort
vecinilor;
 să îndepărteze apele uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare în
fose septice vidanjabile;
 să nu arunce obiecte, reziduuri
menajere sau alte lichide din balcoane
sau ferestre;
 să nu arunce hârtii, resturi de ţigări,
coji de seminţe, sticle sau ambalaje
de altă pe alei, parcuri, zone verzi, pe

trotuare ori străzi;
 este interzis aruncarea sau depozitarea pe străzi, terenuri virane, în albiile râurilor sau pe malurile cursurile
de apă, canalelor deschise şi în
rigolele pentru scurgerea apelor pluviale, precum şi în alte locuri publice,
a deşeurilor menajere sau altor
reziduuri;
 colectarea selectivă a deşeurilor
prin punerea deşeurilor în eurocontainere/ europubele corespunzătoare.

Sticlă colorată/albă

Hârtie şi Carton

VERDE

ALBASTRU

Metal şi Mase
Plastice

GALBEN
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Staţia
de
epurare
mecano b iologică existentă
a avut o tehnologie de
epurare total ineficientă.
Utilajele şi e c h i p ame n t e le
acesteia erau în stare

ANUNŢ

Primăria oraşului Mioveni
intenţionează să solicite
de la ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ
“APELE
ROMÂNE”-Administraţia
Bazinală a Apelor ArgeşVedea Piteşti, aviz de
gospodărire a apelor
pentru “Plan Urbanism
General oraş Mioveni”.
Această solicitare de aviz
este
conformă
cu
prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

avansată de degradare,
fiind uzate fizic şi moral,
iar consumul de energie
era foarte mare.
În
luna
Decembrie
2009,
modernizarea

Persoanele care doresc
să obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele care
doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului
sau
la
adresa:  Administraţia
Bazinală a Apelor ArgeşVedea Piteşti, str. Câmpulung nr. 6-8, cod
poştal
0300,
tel.
0248/223449 Primăria
oraşului Mioveni tel.
0348/455444.

staţiei de epurare a apelor
uzate a fost finalizată,
obiectivul de investiţie
„Modernizarea staţiei de
epurare a apelor uzate în
localitatea Mioveni, judeţul
Argeş” fiind finanţat din
trei surse: credit Bancpost: 5.000.000 lei; finanţare nerambursabilă
A.F.M: 2.102.938 lei; contribuţie
buget
local:
12.471.482,67 lei, valoarea totală a investiţiei
fiind de: 19.574.420,67
lei.
Prin proiectul „Modernizarea staţiei de epurare a
apelor uzate în localitatea
Mioveni, judeţul Argeş”,
lansat şi finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu – Bucureşti, s-a
dorit o tehnologie de epurare total diferită de cea

existentă. O parte din
obiectele existente ale
staţiei de epurare au fost
dezafectate
(grătare,
deznisipator, debitmetru
canal,
separator
de
grăsimi, decantor primar
şi staţie de pompare
nămol primar, concentrator nămol şi staţie de
pompare nămol îngroşat,
bazin de fermentare a nămolului, bazin de aerare,
staţie clorinare).
O altă parte din obiecte
au fost retehnologizate şi
integrate în noua schemă
de epurare.
În momentul de faţă
oraşul Mioveni se poate
mândri cu una din cele
mai moderne staţii de
epurare din ţară, încadrându-se
în
toate
normele de mediu.

L A L B I B L I OT E C A L O R Ă Ș E N E A S C Ă L M I OV E N I
S E L Ţ I N L C U R S U R I L G R AT U I T E L D E :

 comunicare în limba engleză  operator introducere,
validare şi prelucrare date;  lucrător în comerţ; barman; ospătar (chelner),  vânzător în unităţi de alimentaţie publică;  agent de vânzări.

RELAŢIILS
SUPLIMENTARELL
LALT
TEL:L0
0348.457.678

GHIDUL

Că mi nu lLC
CreșăLn
nr. 12 cetateanului 1 4

C

ăminulLCreșăLnr.L12LMioveniLesteLunLserviciuLpublicLînfiinţatLșiLcoordonatLdeLConsiliulLLLLocalLLLMioveni,LLundeLLfuncţionezăLLunLnumarLdeLL13LgrupeLdeLcopiiLpreșcolari
împarţiţiLpeLgrupeLdeLvârstă.

În anul 2010-2011 sunt înscrişi
un număr de 436 preşcolari împărţiţi în 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii, 4 grupe mari şi 3 grupe
pregătitoare.
Procesul instructiv– educativ se
desfasoară în săli de grupă
spaţioase, dotate cu mobilierul
corespunzător dublei funcţionalităţi
(sala de curs şi dormitor): măsuţe,
scaunele, paturi stil dulăpioare.
UnitateaL dispuneL deL dotările
necesare


Bucătărie
proprie
pentru
pregătirea hranei copiilor  2 cabinete medicale şi 1 izolator  2
spălătorii  2 centrale termice proprii  1 cabinet consiliere psiholog-

ică  1 centru de resurse pentru educaţie şi dezvoltare.
Pentru părinţii interesaţi, înscrierile se fac pe tot parcursul anului,
vârsta minimă la care se primesc
copii este de 1 an.
ÎnscrierileL seL facL peL bazăL de
dosar

Înscrierile se fac pe baza unui
dosar care trebuie să cuprindă: 
un dosar şină  copie certificat
naştere copil  copie CI părinţi
adeverinţă de salariu  analize
medicale copil/părinte  adeverinţă
medicală eliberată de medicul de
familie 
Între instituţie şi părinte sau tu-

tore se va încheia un contract de
prestări servicii.
Plata alocată de hrană este de 6
ron/zi, în funcţie de frecvenţa pe
luna în curs.
În cele 12 ore de program (6.0018.00) este asigurată asistenţa medicală de personal specializat:
asistenţi medicali, pediatri, infirmieri.
“Părinţii pot oferi copiilor şansa de
a fi alături de echipa TIC-PITIC.
Fiecare clipă petrecută în gradiniţa
noastră, într-un mediu liniştit, sănătos şi prietenos îi ajută şi le dezvoltă
personalitatea” precizează Elena
Sandu, administratorul instituţiei.

LUNI – VINERI: 6.00 – 18.OO
PROGRAMLDELFUNCŢIONARE:

CONDUCERE:
Cîrlănaru Maria Viorica– Director
Sandu Elena – Administrator
Stanciu Georgeta – Asistent Şef

PITEȘTI

 Inspectoratul de Politie al Judeţului Argeş Dispecerat Poliţia Rutiera
Tel: 0248223033
 Politie Piteşti - Secţia nr. 1
Tel: 0248607000
 Politie Piteşti - Secţia nr. 2
Tel: 0248607000
 Politie Piteşti - Secţia nr. 3
Tel: 0248607000
 Politie Piteşti - Secţia nr. 4
Tel: 0248607000
 Instituţia Prefectului Judeţului Argeş
Tel: 0248492116
 Consiliul Judeţean Argeş
Tel: 0248210056
 Direcţia Apelor Argeş-Vedea Piteşti
Tel: 0248218250
 Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie
Argeş
Tel: 0248222245
 Direcţia de Sănătate Publică Argeş
Tel: 0248220425
 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş
Tel: 0248210400
 Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
Tel: 0248222578
 Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş
Tel: 0248217211
 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Argeş
Tel: 0248220833
 Direcţia Judeţeana pentru Sport Argeş
Tel: 0248213443
 Direcţia Judeţeana pentru Tineret Argeş
Tel: 0248221920
 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Argeş
Tel: 0248219168
 Direcţia Pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială
Argeş
Tel: 0248494962
 Directia Silvica Argeş
Tel: 0248213434
 Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean
Argeş
Tel: 0248213049
 Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
Tel: 0248213400
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş
Tel: 0248223556
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Tel: 0248222905
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş
Tel: 0248223408
 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Agenţia
Domeniilor Statului
Tel: 0248216786
 Ocolul Silvic Canton Zăvoi Argeş
Tel: 0248806553
 Primăria Municipiului Piteşti
Tel: 0248220088
 Biroul de Evidenţă Populaţiei
Tel: 0248210359
 Biroul de Paşapoarte
Tel: 0248210360
 Comandamentul de Jandarmi Argeş
Tel: 956
 Grupul de Pompieri Căpitan Puică Nicolae din Piteşti
Tel: 0248217400
 Curtea de Apel Piteşti
Tel: 0248219374
 Judecătoria din Piteşti
Tel: 0248624138
 Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Piteşti
Tel: 0248623099
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
Tel: 0248222990

 Tribunalul Argeş
Tel: 0248216599
 Tribunalul Comercial Argeş
Tel: 0248610303
 Arhivele Statului
Tel: 0248253144
 Autogara Nord
Tel: 0248282201
 Autogara Sud
Tel: 0248217749
 Casa de Cultură a Studenţilor - Piteşti
Tel: 0248216882
 Asociaţia Română Antidrog - Argeş
Tel: 0248217800
 Ag. Jud. pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş
Tel: 0248222415
 Biblioteca Judeţeană Argeş
Tel: 0248223030
 Muzeul Judeţean Argeş
Tel: 0248252042
 Teatrul Al. Davila
Tel: 0248216647
 Teatrul Aschiuţă Piteşti
Tel: 0248636303
 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Argeş
Tel: 0248219080
 Filarmonica Piteşti
Tel: 0248220111
 Casa Judeţeană de Pensii Argeş
Tel: 0248222394
 Centrul de Plasament şcolari Piteşti
Tel: 0248273250
 Centrul de Plasament Special Piteşti
Tel: 0248271557

MIOVENI

 Primăria oraşului Mioveni
0348.455.444, 0348.450.000
0248.260.500
 Poliţia Locală Mioveni
0348.445.855
 Grădiniţa nr. 12 Mioveni
0348.455.116
 Grădiniţa nr. 1 Mioveni
0248.260.911
 Grădiniţa nr.2 Mioveni
0248.260.910
 Evidenţa populaţiei Mioveni
0348.455.000
 Centrul Cultural Mioveni
0348.445.856
 SC Constructii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
0348.445 885; 0348.445.886
 Şcoala gen. “G. Topârceanu” Mioveni
0248.260.427
 Şcoala gen. “L. Rebreanu” Mioveni
0248.262.146
 Şcoala gen. “M. Sorescu” Mioveni
0248.263.284
 Liceul Teoretic “I. Zamfirescu”
0248.260.123
 Grup Şcolar Colibaşi
0248.263.340
 Poliţia oraşului Mioveni
0248.261.499
 Spitalul Sf. Spiridon
0248.262.165
 Serviciul Situaţii de Urgenţă
0348.455.333
 Serviciul Ambulanţă Mioveni
0248.206.173
 Club Sportiv Mioveni
0248.291.007
 Biblioteca orăşenească Mioveni
0348.457.678
 Casa de Cultură a Sindicatelor
0248.262.350
 SC Construcţii - Reparaţii Mioveni SRL
0248.262.198

IntrareaLseLfaceLNUMAILpeLbazăLdeLinvitaţie,Lce
poateLfiLprocuratăLdeLlaLCentrulLCulturalLMioveni,Lîn
perioadaL1L-L3.03.2011,LîntreLoreleL08.00 -L16.00.
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