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Sper ca sãrbãtoarea

Sfântului Nicolae sã fie

semnalul unui nou început,

sã aveþi parte de un drum

presãrat cu bucurii,

împliniri, sãnãtate, fericire ! 

La mulþi ani!

Ion Georgescu,

Primarul oraºului Mioveni

Conducerea SC. SERVICII 

EDILITARE PENTRU 

COMUNITATE MIOVENI SRL

vã ureazã ca  

Sf. Nicolae sã vã aducã

sãnãtate, fericire, prosperitate

ºi  multe cadouri frumoase.

Nicolae Tudose,

Director SC SEDC- Mioveni SRL
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| Dispecerat Integrat
de Urgenþã al
Serviciului de
Iluminat Public al
oraºului Mioveni!
SC. SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL,  a pus în
funcþiune un Dispecerat
Integrat de Urgenþã destinat
intervenþiei rapide pe probleme
legate de reþelele edilitare - ilu-
minat public,  energie electricã,
semaforizare. 
Dispeceratul poate fi apelat non
stop la numerele de telefon
0723.626.603 ºi 073.273.126
iar între orele 800-2200 la tele-
foanele  077.162.9863,
075.577.8636, 0348/456.999.
Avariile semnalate vor fi rezol-
vate într-un interval cuprins
între 30 min ºi 12  ore, în
funcþie de dificultatea inter-
venþiei.

| SC SEDC
Mioveni SRL
•Ec. TUDOSE Nicolae -
Director General •Ec.
PÃUNA Iulia - Director
Economic •Ing. CIOBANU
Viorel - Director Tehnic
Serviciul A.D.P. •Ec.
NICOLESCU Jan - ªef
Serviciu Financiar;
•ªTEFAN Adrian - Director
Comercial Administrativ
Seviciul Iluminat Public;
•CÃRAN Nicolae - ªef
Serviciul Salubritate.
www.sedc-mioveni.ro
Bld. Dacia, ªcoala
Veche, Mioveni

TEL: 0348.456.999 
FAX:0348.445.886 
SERVICIUL ILUMINAT PUB-
LIC: 0348.445.851 
SERVICIUL APÃ CANAL:
0348.457.102 

1. sã fie firmã autor-
izatã în lucrãri de
construcþii;
2. sã deþinã certifi-
cate de calitate -
gatanþie schelã -
ISCIR;
3. sã încheie con-
tract de execuþie
lucrãri cu asociaþia
de
proprietari/locatari;
4. contractele de
servicii pentru
lucrãri de anvelo-
pare încheiate între
asociaþii de propri-

etari ºi firmele exe-
cutante vor fi depuse
în copie la Registrul
Primãriei Oraºului
Mioveni cu cel puþin
7 zile înainte de
începerea lucrãrii;
5. sã încheie con-
tract de salubritate
cu S.C. SERVICII
SDILITARE PEN-
TRU COMUNI-
TATE MIOVENI
S.R.L.;
6. lucrarea se exe-
cutã cel puþin la
nivel de scarã de

bloc/tronson, de la
parter pânã la etajul
4, inclusiv aticul,
elevaþia ºi casa
scãrii;
7. echipa de lucru sã
poarte echipament
de protecþie (centurã
de siguranþã,
salopete cu
inscripþia firmei);
8. în zona intrãrii în
bloc, aleilor ºi tro-
turelor, schela va fi
prevãzutã cu plasã
de protecþie;
9. sã acorde

garanþie pentru
lucrare ºi vopseaua
exterioarã pentru
minim 5 ani;
10. culoarea faþadei
se stabileºte de
comun accord între
asociaþia de propri-
etari/locatari ºi
primãrie.
11. sã menþinã
curãþenia pe timpul
executãrii lucrãrii ºi
sã refacã spaþiile
afectate la
finalizarea
lucrãrilor.

| Condiþii minime pe care trebuie sã le respecte
firmele care fac anvelopãri de blocuri

SE PRIMESC CERERILE PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞE
Serviciul Public de Asistenþã Socialã distribuie ºi primeºte
începând de luna trecutã formularele pentru acordarea ajutoru-
lui de încãlzire a locuinþei cu energie termicã, gaz sau lemne/cãr-
buni pentru sezonul rece noiembrie 2011 - martie 2012.

Nivelul pânã la care se
acordã subvenþia la cãldurã
este 615 lei/membru de
familie. Cererile se primesc
lunar între 01 - 20. Se
depune la parterul Primãriei
oraºului Mioveni: Cererea
tip procuratã de la ofiþerul
de serviciu de la Primãrie, la
parter, ce urmeazã a fi viza-
tã la BIROUL FOND FUN-
CIAR ºi BIROUL TAXE ªI
IMPOZITE etajul I
PRIMÃRIE, numai dupã ce
a fost completatã ºi ataºate
actele necesare enumerate
mai jos:
1. Acte de stare civilã:
a) copie xerox de pe
C.I./B.I. (pentru per-
soanele mai mari de 14 ani
înregistrare în cerere);

b) copie xerox de pe certifi-
catele de naºtere (copii mai
mici de 14 ani înregistraþi
în cerere);
c) hotãrâre de divorþ (dacã
este cazul);
d) certificat de deces (dacã
este cazul);
e) alte acte de stare civilã
(dispoziþie de tutelã sau
curatelã dacã este cazul).
2. Acte de venituri:
a) adeverinþã cu salariul

net pe luna anterioarã;
b) cupon de pensie;
c) cupon de ºomaj;
d) extras cont cu venituri
(indemnizaþii creºtere copii,
etc.).
3. Ultima facturã de gaze
4. Adeverinþã eliberatã de
FISC, Piteºti pentru toþi
membrii mai mari de 18
ani înregistraþi în cerere,
care desfãºoarã activitãþi
privatizate.
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În intervalul
15.09.2011 -
08.11.2011 a fost
demaratã acþiunea
de somare a propri-
etarilor de autotur-
isme abandonate
sau presupuse a fi
abandonate, pentru
a fi ridicate de pe
domeniul public al
oraºului Mioveni,
conform Legii 421 /
2002, în urma
cãreia s-au realizat
urmãtoarele:

pe zona de sud a
oraºului au fost identifi-
cate un numãr de 17
autoturisme dintre care
11 (unsprezece) au fost
ridicate de pe domeniul
public: AG-76-GIL,
AG-02-DDV, AG-06-
UXZ, AG-01-JCT, AG-
66-NO,AG-06-RXI,
AG-02-EBB, AG-07-
UVI, AG-27-MYS,
AG-28-YDR, AG-02-
CES, urmãtoarele 3
(trei) autoturisme nu
sunt abandonate, au tax-
ele plãtite la zi, s-au
cosmetizat ºi circulã pe

drumurile publice :AG-
06-KH,AG-03-NCC,
AG-09-XPE, pentru
celelalte 3 (trei) autotu-
risme s-au aplicat
somaþii  ºi întocmit P.V.
de constatare: AG-07-
ATI, AG-75-KIM, AG-
05-NYG.

pe zona nord au fost
identificate un numãr de
15 autoturisme din care
12 (doisprezece) au fost
ridicate de pe domeniul
public:  AG-
050050,AG-21-MR,
AG-04-MTN,AG-23-
BU,MH-32-KIS, AG-

88-UVE, AG-05-HWJ,
AG-07-DGS, AG-
098373, AG-20-ZAR,
B-22-TLX, AG-07-
BKU, urmãtoarele 3
(trei) autoturisme nu
sunt abandonate, au tax-
ele plãtite la zi, s-au
cosmetizat ºi circulã pe
drumurile publice: AG-
41-MOS,AG-19-NAD,
AG-50-FAM.

Indemnizaþii
pentru copii

Indemnizaþia
lunarã pentru
creºterea copilu-
lui se va acorda
pentru fiecare
copil provenit
dintr-o sarcinã
generalã, de
tripleþi sau mul-
tipleþi, nãscut
între 1 ianuarie
2006 ºi 17 iunie 2009. Aºa a hotãrât
Curtea de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ). Zeci
de argeºence aflate în aceastã situaþie
urmeazã sã beneficieze de bani pentru
copiii lor. Sumele care vor fi acordate
sunt 800 lei pentru perioada 1 ianuarie
2006 - 31 decembrie 2006, 600 lei pentru
perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie
2008 ºi 600 lei sau, opþional, 85% din
media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar
nu mai mult de 4.000 lei pentru perioada
1 ianuarie 2009 - 17 iunie 2009.

Programul Rabla se prelungeºte
pânã la data de 12 decembrie 2011!!!

Anul acesta, în
c a d r u l
Programului de
stimulare a
înnoirii parcului

auto naþional,
cunoscut sub den-
umirea de progra-
mul Rabla, au fost
eliberate de cãtre

A d m i n i s t r a t i a
Fondului de
Mediu un numãr
de 120.000 de
tichete valorice la
nivel naþional, din
care au fost dis-
tribuite 119.331,
iar colectorii au
preluat 112.016
maºini uzate.

Potrivit con-
d u c e r i i :
" P r o g r a m u l
"RABLA" pentru
persoane fizice a
demarat în 16
martie 2011, iar
termenul de eli-
berare al
tichetelor valorice
de cãtre colectorii
validaþi  era  data

de 21 noiembrie
2011, cu  uti-
lizarea acestora
de cãtre propri-
etari doar pânã pe
23 noiembrie.
Acest termen, se
prelungeºte pânã
la data de 12
decembrie 2011
inclusiv. Ultima
cerere de decon-
tare se poate
depune, cel mai
târziu, la data de
15 decembrie
2011, iar decon-
tarea se
efectueazã pânã
la data de 23
decembrie 2011
inclusiv.
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| Pe 30 noiembrie s-a aprins iluminatul
ornamental pentru sãrbãtorile de iarnã 

În ajun de Sf. Andrei,
s-a aprins iluminatul
ornamental

Autoritãþile locale din oraºul Mioveni
au pregãtit locuitorilor o suprizã plãcutã
pentru finalul lunii noiembrie, cu ocazia
Sf. Andrei. Miercuri, 30 noiembrie, ora
1700 a fost pus în funcþiune sistemul
ornamental electric pentru sãrbãtorile
de iarnã ce împodobesc oraºul. Diferite
forme ºi modele de candelabre lumi-
noase, cilindri, stele, perdele lumi-
noase, medalioane colorate, figurine
sub formã de fulgi de nea, figurine cu
simboluri ale sãrbãtorilor de iarnã
împânzesc întreg oraºul.

Întreaga acþiune de amenajare ºi
împodobite a fost posibilã datoritã
angajaþilor SC Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni SRL.

Albul ºi albastrul sunt culorile pre-
ponderente ale iluminatului festiv din
oraº, ornamentele folosite fiind cele din
anii trecuþi.

De Moº Nicolae vom
avea în centrul civic
bradul împodobit

Bradul va fi amplasat pe platoul
Casei de Culturã a Sindicatelor ºi va fi
pus în funcþiune pe 5 decembrie, ora
1700, în ajun de Moº Nicolae. 
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1 decembrie este ziua în
care, în fiecare an, sãrbã-
torim Ziua Naþionalã a
României. Atât în þarã cât ºi
în strãinãtate au loc cere-
monii ºi evenimente care
marcheazã aceastã datã
importantã.

Din punct de vedere istoric
la 1 decembrie 1918,
Adunarea Naþionalã de la
Alba Iulia, constituitã din
1228 delegaþi, ºi sprijinitã de
peste 100.000 de persoane
adunate la eveniment din
toate colþurile Ardealului ºi
Banatului, a adoptat o
Rezoluþiune care cons-
finþeste unirea tuturor
românilor din Transilvania
ºi întreg Banatul cu
România.

Programul Zilei
Naþionale a României
Ora 1100 - Slujbã religioasã ºi

depunere de coroane la monumentele
eroilor din cartierele oraºului Mioveni:
Racoviþa, Colibaºi, Fãget, ªcoala "Liviu
Rebreanu" - Mioveni. Scurt program
artistic susþinut de elevii ºcolilor.

Ora 1300 - La Centrul Cultural
Mioveni - premierea cuplurilor care
împlinesc 50 de ani de cãsãtorie în anul
2011. 

Ora 1400 - Deschiderea expoziþiei sta-
tice a tehnicii de luptã (ªcoala de
Aplicaþie pentru unitãþi de luptã "Mihai
Viteazul");

Ora 1430 - Defilarea Gãrzii de Onoare
a Garnizoanei Piteºti (zona M-uri -
Primãrie), moment artistic (cântece
patriotice: Corala Sf. Maria ºi fanfara
Centrului Cultural Mioveni);

Ora 1500 - Slujbã religioasã ºi
depunere de coroane la monumentul
eroilor din centrul civic al oraºului
Mioveni; Înãlþarea drapelului pe catarg;

Ora 1800 - Retragerea cu torþe a Gãrzii
de Onoare Garnizoanei Piteºti (zona M-
uri - Primãrie).

| Programul Zilei de 1 Decembrie la Mioveni
PE 1 DECEMBRIE ROMÂNII DE PRETUTINDENI
SÃRBÃTORESC ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

FESTIVALUL - CONCURS DE LIMBA
ªI LITERATURA ROMÂNÃ

"NICOLAE RIZEA" 
Consiliul Local

Mioveni, Primãria,
Centrul Cultural, Casa
de Culturã a
Sindicatelor Dacia ºi
Centrul de Informare
Europa Mioveni orga-
nizeazã ediþia a VI-a a
Festivalului - concurs de
limba ºi literatura
românã "Nicolae
Rizea".

Elevi ai claselor V -
VIII de la ºcolile din
oraº vor trebui sã real-
izeze o lucrare cu tema

"Suflet de dascãl" ce
vor fi primite la Centrul
Cultural Mioveni pânã
pe 6 decembrie, unde
vor fi analizate de o
comisie de specialitate.
Premierea va avea loc la
Centrul Cultural
Mioveni, joi 08.12.2011,
ora 1000 unde vor
prezenþi elevi ºi profe-
sori pentru a aduce un
omagiu dascãlilor care
au pregãtit atâea gener-
aþii de copii.

ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PERSOANELOR
CU HANDICAP SE SÃRBÃTOREªTE PE 5
DECEMBRIE LA MIOVENI

Înfiinþatã în 1992, Ziua
Internaþionalã a Persoanelor cu
Handicap are ca obiectiv pro-
movarea înþelegerii problemelor
legate de handicap ºi mobilizarea
susþinerii demnitãþii, drepturilor
ºi bunãstãrii persoanelor cu diz-
abilitãþi.

Pentru a marca aceastã zi
Centrul Cultural Mioveni în
parteneriat cu Spitalul orãºenesc
"Sf. Spiridon" din Racoviþa ºi
Asociaþia persoanelor cu handi-
cap "Speranþa Vieþii" din
Mioveni au pregãtit o serie de
manifestãri dedicate acestei cate-
gorii de persoane:

PROGRAM:
Ora 1000: Concurs MISS

CRIZANTEMA, ediþia a II-a
Ora 1100: Campania de edu-

care ºi conºtientizare a popu-
laþiei "Trãind sãnãtos pre-
venim diabetul". Un medic de
la Spitalul Sf. Spiridon din
Racoviþa va mãsura gratuit
celor prezenþi tensiunea arteri-
alã ºi glicemia.

Ora 1200: Campionat de
table.

Activitãþile se desfãºoarã la
Centrul Cultural Mioveni.
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Stimati prieteni,
Aºa cum se spune în fol-

clor, toamna se numarã
bobocii.

Dupã o lungã perioadã de
varã, cu multe deplasãri în
toate oraºele ºi municipiile
judeþelor din Regiunea Sud
Muntenia, iatã cã a venit un
moment de bilanþ.

Urmãtoarele activitãþi
anunþate de Beneficiarul
proiectului, Universitatea din
Craiova, sunt urmãtoarele:

1. Workshop în staþiunea
Rânca, judeþul Gorj / 7 - 9
octombrie 2011. Vor par-
ticipa numai persoane din
Regiunea Sud-Vest
Oltenia.

2. CURS cu tema: FON-
DURI STRUCTURALE ªI
ELABORAREA UNEI
CERERI DE AFACERI.
Responsabil: Universitatea
din Craiova. Curs neacreditat
CNFPA. Curs de 3 zile, in
perioada 25 - 27 noiembrie
2011. Locaþie: staþiunea

Rânca, judeþul Gorj. Grup
þintã: 40-50 persoane din SV
Oltenia ºi 20 persoane din
Sud Muntenia. Curs finalizat
cu DIPLOMA DE PARTIC-
IPARE.

3. CURS cu tema:
ACHIZITII PUBLICE -
responsabil: EULINK
Bucureºti. Curs acreditat
CNFPA. Cursul se va
desfãºura în 2 week-end-uri:
40 ore între 1 - 4 decembrie
2011 ºi 20 ore între 13 - 15
ianuarie 2012. Locaþie: staþi-
unea Rânca, judeþul Gorj.
Grup þinta: 40-50 persoane
din SV Oltenia ºi 20 de per-
soane din Sud Muntenia.
Curs finalizat cu diplomã
recunoscutã de MECTS.

4. CURS cu tema:
RESURSE UMANE -
responsabil: GLOBAL
COMMERCIUM DEVEL-
OPMENT Bucuresti. Curs
acreditat CNFPA. Cursul se
va desfãºura în 2 week-end-
uri: 30 ore între 17 - 19 feb-

ruarie 2012 ºi 30 ore între 24
- 26 februarie 2012. Locaþie:
staþiunea Sinaia, judeþul
Prahova.

Grup þintã: 20 persoane din
SV Oltenia ºi 40-50 de per-
soane din Sud Muntenia
Curs finalizat cu diploma
recunoscutã de MECTS.
Pânã la data începerii lor,
mai pot interveni comple-
tari/modificari asupra contin-
utului sau formei lor de des-
fasurare. Tot pana atunci va
aparea si metodologia de
inscriere si participare la
aceste cursuri. Rugam pe cei
care au dosarele incomplete
(cazul elevilor sau studen-
tilor care au fost in vacanta)
sa le completeze cat mai
repede. Va atentionam ca cei
care au dosare incomplete,
nu vor fi selectati pentru par-
ticiparea la cursuri. In cursul
acestei saptamani, veti fi
contactati telefonic sau prin
mail de echipa Centrului
Pilot Targoviste pentru a fi

informati despre eventualele
documente lipsa.

Rugam confirmati prim-
irea acestui mail printr-un
Reply simplu. In acest fel, se
confirma validitatea adresei
de mail pe care ne-ati indi-
cat-o initial.

De asemenea, in masura in
care doriti informatii supli-
mentare sau consiliere, nu
uitati programul nostru de
lucru: Luni - Joi de la 9.00 la
17.00.

Vineri - de la 9.00 la 13.00.
Intrucât avem multe

deplasãri în teren, vã rugãm
sã ne contactaþi telefonic sau
prin mail pentru a prestabili
date ºi ore de întâlnire.

Nu uitaþi sã intraþi periodic
pe www.antreprenorial.ro.
Aceste cursuri se vor regãsi
la rubrica Noutãþi. De aseme-
nea, a aparut rubrica FOR-
MULARE INREGIS-
TRARE de unde puteþi
descãrca, dumneavoastrã sau
cunoºþintele dumneavoastrã,
formulare de înscriere în
Grupul þintã. 

Mulþumindu-vã pentru
timpul acordat citirii acestui
mesaj, vã transmitem cele
mai bune gânduri.

Cu stimã,
Nicolae POSTA

Coordonator local
Centrul Pilot Târgoviºte

Str. Plt. Ditescu Stan, Nr.
1-3, Et. 3, Cod 130015,

Targoviste, Jud.
Dâmboviþa, ROMÂNIA.

Telefon fix: 
+40245 210003

Mobil:      
+40721 001010

Fax:        
+40245 210002

E-mail:
targoviste@antreprenorial.ro

Website:    
www.antreprenorial.ro

Atenþie, 
încep cursurile!
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| Teatru gratuit pentru
preºcolarii din oraº

Consiliul Local Mioveni,
Primãria ºi Centrul Cultural, în
parteneriat cu Casa de Culturã a
Sindicatelor Dacia oferã elevilor
din oraº pe 6 decembrie, ora 1000

spectacolul pentru copii "Spaima
Zmeilor" dupã Ioana Slavici. Piesa
se va þine în sala de spectacole a
Casei de Culturã ºi va fi jucatã de
actorii Teatrului "Fantezia".
Intrarea este liberã!

Consiliul Local Mioveni,
Primãria ºi Centrul Cultural, în
parteneriat cu Universitatea din
Piteºti, Facultatea de ªtiinþe
Socio-Uname, Grupul Editorial
Rotarexim ºi Fundaþia "General
ªtefan Guºã" organizeazã pen-
tru a doua oarã în oraºul
Mioveni SESIUNEA
INTERNAÞIONALÃ DE
COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE:
" C E R C E T A R E A
STUDENÞEASCÃ ÎN MILE-
NIUL III", ediþia a X-a.

Lucrãrile sesiunii vor avea loc
sâmbãtã 3 decembrie începând
cu ora 09,30 în douã locaþii:
secþiunea ISTORIE VECHE ªI
MEDIE la Centrul Cultural ºi
ISTORIE MODERNÃ ªI
CONTEMPORANÃ în Sala de
Consiliu a Primãriei Mioveni.

Cu aceastã ocazie Mioveniul
va deveni gazda a numeroºi
masteranzi ºi doctoranzi din:
Iaºi, Târgoviºte, Bucureºti,
Sibiu, Chiºinãu, Alba Iulia,
Oradea, Târgu Mureº ºi Piteºti.

| SESIUNEA INTERNAÞIONALÃ DE
COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE "CERCETAREA
STUDENÞEASCÃ ÎN MILENIUL III",
ediþia a X-a, pe 3 decembrie la Mioveni

Balul caritabil anual "De
Crãciun, fii mai bun!" este orga-
nizat pe Primãria ºi Centrul
Cultural Mioveni, în parteneriat
cu Fundaþia "Consorþiul pentru
Dezvoltare Localã Mioveni". 

Motto:
"Noi credem cã trebuie sã îi

ajutãm pe cei care nu se pot
ajuta singuri"

Când ne dãruim timpul ºi
banii celor aflaþi în nevoie, ne
mãrim propriul simþ al dem-
nitãþii ºi al respectului de sine ºi
punem în miºcare forþe pozitive
aducãtoare de noi speranþe care
vor contribui la vindecarea
rãnilor caestei lumi. Fiþi unul
dintre cei care dãruieºte celor ce

nu au, acum, când sãrbãtorile de
iarnã bat la uºã!

| BAL DE CARITATE

DE CRÃCIUN, FII MAI BUN
VINERI, 9 DECEMBRIE, ORA 19.00, LA CASA DE

CULTURÃ A SINDICATELOR DACIA

Conducerea Centrului
Cultural Mioveni vã ureazã un
gând bun de Sfântul Nicolae!!!
Fie ca toate dorinþele sã vi se

împlineascã!  

Argentina Culcuº
Director Centrul Cultural Mioveni

Cu ocazia Sfântului Nicolae vã
doresc sã aveþi parte de un

Moº Nicolae generos ºi
momente pline de bucurie cu

cei dragi.

Aurel Costache
Viceprimarul oraºului Mioveni
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Restaurant Club
Mioveni  este situat în
incita Pieþei Dacia,
într-o zonã liniºtitã ºi
uºor accesibilã,  fiind o
locaþie selectã prin
ambianþa plinã de stil ºi
rafinament, destinatã
evenimentelor speciale
din viaþa dumneavoastrã. 

Cu o bucãtãrie
tradiþionalã, 

într-o atmosferã
plãcutã ºi 

relaxantã, vã
puteþi delecta cu
cele mai rafinate

preparate.

Cu o capacitate de 70 de locuri, Restaurant Club
Mioveni  este pregãtit sã vã ofere servicii de primã
clasã pentru evenimentele dumneavoastrã, chiar
dacã este vorba despre o simplã petrecere privatã
sau o masã festivã.

Vã oferim posibilitatea organizãrii urmãtoarelor
tipuri de evenimente: Mese festive ºi aniversãri;

Evenimente corporate: cocktail-uri, recepþii,
întâlniri de afaceri, seminarii, conferinþe; 
Lansari de produse; Private parties & events;

SScc  SSEEDDCC--MMiioovveennii  aannuunnþþãã::

Comandã la domiciliu:

00774455//559977..008800
00334488//7733..0000..7733
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Conform art. 12 din
H.G. nr 1588/2007
pentru aprobarea
Normelor metodolog-
ice de aplicare a Legii
nr. 230/2007  privind
înfiinþarea, organi-
zarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de propri-
etari, proprietarii
membri ai asociaþiei,
pe lângã drepturile ºi
îndatoririle prevãzute
în statutul asociaþiei de
proprietari, au ºi
urmãtoarele drepturi
ºi obligaþii:

A.Drepturi:
a) sã participe, cu drept de
vot, la adunarea generalã a
asociaþiei de proprietari;
b) sã îºi înscrie candidatura,
sã candideze, sã aleagã ºi sã
fie aleºi în structura organi-
zatoricã a asociaþiei de pro-
prietari, dacã au capacitatea
deplinã de exerciþiu;
c)sã cunoascã toate aspectele
ce þin de activitatea asociaþiei
ºi sã aibã acces, la cerere, la
orice document al acesteia;
d) sã primeascã explicaþii cu
privire la calculul cotei de
contribuþie la cheltuielile
asociaþiei de proprietari ºi,
eventual, sã o conteste la
pre?edintele asociaþiei de
proprietari, în termen de 10
zile de la afiºarea listei de
platã. Preºedintele asociaþiei
de proprietari este obligat sã
rãspundã la contestaþie în ter-
men de 7 zile;
e) sã foloseascã pãrþile
comune de construcþii ºi
instalaþii ale condominiului

conform destinaþiei pentru
care au fost construite;
f) sã îºi închirieze propri-
etatea, fãrã a fi afectate
exercitarea drepturilor ºi
îndeplinirea responsabil-
itãþilor legate de asociaþia de
proprietari.

B.Obligaþii:
a) sã menþinã în bune condiþii
proprietatea individualã,
apartamentul sau spaþiul cu
altã destinaþie decât aceea de
locuinþã, pe propria cheltu-
ialã. Niciun proprietar nu
poate încãlca, afecta sau prej-
udicia dreptul de proprietate
comunã sau individualã al
celorlalþi proprietari din con-
dominiu;
b) sã accepte accesul în
apartamentul sau în spaþiul
propriu, cu un preaviz de 5
zile, al unui delegat al asoci-
aþiei, atunci când este necesar
ºi justificat sã se inspecteze,
sã se repare ori sã se
înlocuiascã elemente din pro-
prietatea comunã, la care se
poate avea acces numai din
respectivul apartament sau
spaþiu. Fac excepþie cazurile
de urgenþã, când accesul se
poate face fãrã preaviz, con-
form prevederilor din statutul
asociaþiei de proprietari;
c) sã contribuie la consti-
tuirea mijloacelor bãneºti ºi
materiale ale asociaþiei de
proprietari ºi sã achite în ter-
menul stabilit cota de con-
tribuþie care le revine în
cadrul cheltuielilor asociaþiei
de proprietari;
d) sã ia mãsuri, în cadrul aso-
ciaþiei, pentru modernizarea,
consolidarea, reabilitarea ter-
micã, precum ºi pentru
creºterea performanþei ener-
getice a clãdirii, dupã caz,

potrivit prevederilor legale,
ºi sã achite cota-parte din
costurile aferente. Indiferent
de natura intervenþiilor, se va
avea în vedere menþinerea
aspectului armonios ºi unitar
al întregii clãdiri. În clãdirile
afectate de seisme, propri-
etarii au obligaþia de a lua de
urgenþã mãsuri pentru con-
solidare, conform preveder-
ilor legale în vigoare;
lucrãrile de repara?ii, inter-
venþii etc. se vor executa cu
personal autorizat, potrivit
legii;
e) sã repare stricãciunile ori
sã plãteascã cheltuielile pen-
tru lucrãrile de reparaþii, dacã
ei sau alte persoane care
acþioneazã în numele lor au
provocat daune oricãrei pãrþi
din proprietatea comunã sau
unui alt apartament ori
spaþiu;
f) la înstrãinarea proprietãþii,
sã transmitã toate obligaþiile
cãtre dobânditor, inclusiv
cele cu privire la sumele de
platã cãtre asociaþia de pro-
prietari existente la data tran-
zacþiei, precum ºi orice alte
informaþii relevante sau
având consecinþe asupra
drepturilor ºi obligaþiilor
privitoare la proprietatea care
este înstrãinatã;

g) la dobândirea proprietãþii,
sã depunã în copie, la asoci-
aþie, actul de proprietate;
h) sã modifice instalaþiile de
distribuþie a utilitãþilor în
interiorul unui condominiu
sau al unui apartament din
cadrul unui condominiu
numai în condiþiile legii, pe
baza referatului tehnic de
specialitate emis de furni-
zorul utilitãþii, în care se
aratã efectele modificãrii
instalaþiei respective. Pe baza
acestui referat, comitetul
executiv va hotãrî asupra
efectuãrii modificãrii. În
cazul producerii locale, la
nivel de condominiu, a
energiei termice ºi a apei
calde de consum, nu este
necesar referatul tehnic
menþionat;
i) nu pot ocupa funcþii în
comitetul executiv ºi în
comisia de cenzori membri
având grade de rudenie, pânã
la gradul al 4-lea inclusiv.

ALTE OBLIGAÞII
ALE MEMBRILOR
ASOCIAÞIEI
ART.13
(1) Proprietarul poate aduce
îmbunãtãþiri sau modificãri
proprietãþii sale individuale,

| Drepturi ºi obligaþii pentru proprietari
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cu respectarea prevederilor
legale referitoare la autor-
izarea de cãtre autoritatea
publicã localã a modi-
ficãrilor construcþiei, fãrã a
pune în pericol integritatea
structuralã a clãdirii sau a
altor proprietãþi individuale.
(2) Proprietarul nu poate
schimba aspectul sau desti-
naþia proprietãþii comune
fãrã a obþine mai întâi accep-
tul asociaþiei de proprietari.
(3) Orice modificare a pro-
prietãþii individuale se va
aduce la cunoºtinþa asociaþiei
pentru înscrierea în jurnalul
evenimentelor din cartea
tehnicã a construcþiei, prin
depunerea în copie a actelor
de autorizare, a procesului-
verbal de recepþie ºi a
schiþelor.
(4) Unitãþile care au adminis-
trat clãdirile ºi sunt deþinã-
toare a cãrþii construcþiei au
obligaþia de a o preda asoci-
aþiilor de proprietari, iar
acolo unde aceasta nu mai
existã, sã o reconstituie pe
cheltuiala proprie.

ART.14
(1) Proprietarii membri ai
asociaþiei de proprietari se
întrunesc în adunãri generale
ordinare sau extraordinare.
(2) Adunarea generalã ordi-
narã are loc cel puþin o datã
pe an, în primul trimestru.
Convocarea se asigurã de
preºedintele sau de comitetul
executiv al asociaþiei de pro-
prietari.
(3) Pentru situaþii speciale
sau de maximã urgenþã,
adunãrile generale extraor-
dinare ale asociaþiei de pro-
prietari pot fi convocate
oricând de comitetul execu-
tiv sau de cel puþin 20% din
numãrul proprietarilor mem-
bri ai asociaþiei de propri-
etari.
(4) Proprietarii trebuie
anunþaþi, prin afiºare la loc
vizibil sau pe bazã de tabel
nominal convocator, asupra
datei adunãrii generale a aso-
ciaþiei de proprietari cu cel
puþin 7 zile înainte ca aceas-
ta sã aibã loc, inclusiv cu
privire la ordinea de zi a

adunãrii generale.
(5) Adunarea generalã a aso-
ciaþiei de proprietari poate
adopta hotãrâri, dacã majori-
tatea proprietarilor membri
ai asociaþiei de proprietari
sunt prezenþi personal sau
prin reprezentant legal. Dacã
nu este întrunit cvorumul
necesar de jumãtate plus
unu, adunarea va fi sus-
pendatã ºi reconvocatã în ter-
men de maximum 10 zile de
la data primei convocãri. La
adunarea generalã reconvo-
catã, dacã existã dovada cã
toþi membrii asociaþiei de
proprietari au fost convocaþi,
hotãrârile pot fi adoptate,
indiferent de numãrul mem-
brilor prezenþi, prin votul
majoritãþii acestora. Dovezi
ale convocãrii ºi recon-
vocãrii constituie afiºul de la
avizier ºi tabelul nominal
convocator cu semnãturi.

ART.15
Adunarea generalã a asoci-
aþiei de proprietari are urmã-
toarele atribuþii:

a) alege ºi revocã din
funcþie preºedintele,
membrii comitetului
executiv ºi cenzorul sau
membrii comisiei de cen-
zori a asociaþiei de pro-
prietari;
b) adoptã, modificã sau
revocã hotãrâri;
c) adoptã ºi modificã
bugetul de venituri ºi
cheltuieli;
d) mandateazã comitetul
executiv, reprezentat de
preºedintele asociaþiei de
proprietari, pentru anga-
jarea ºi eliberarea din
funcþie a persoanei care
ocupã funcþia de admin-
istrator al imobilului sau
a altor angajaþi ori
prestatori, în scopul
administrãrii ºi bunei
funcþionãri a clãdirii;
e) exercitã alte atribuþii
care i-au fost conferite
prin statut, prin acordul
de asociere sau prin votul
proprietarilor asociaþi.

Simulare cu
utilaje de
deszãpezire
la Mioveni

Joi, 17 noiembrie,
autoritãþile locale din
Mioveni au scos în stradã
zeci de utilaje de deszãpezire
ºi au organizat o simulare la
nivelul orasului, pentru a
vedea dacã cei 2 operatori
implicaþi în acþiune sunt
pregãtiþi sã facã faþã intem-
periilor iernii. 

Potrivit autoritãþilor, simularea a
demonstrat cã  operatorii SC.
Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni SRL ºi SC
Reparaþii Construcþii   implicaþi în
acþiunea de deszãpezire au utilajele
în stare perfectã de funcþionare ºi cã
se sperã ca ºi atunci când va da

zãpada ele sã acþioneze la fel de
prompt ºi eficient.

Primarul Ion Georgescu, a
declarat  cã autoritãþile locale sunt
pregãtite pentru a face faþã schim-
bãrilor meteorologice în privinþa
deszãpezirii drumurilor, în stoc
existând suficient combustibil ºi
material antiderapant.
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Marþi 22 noiembrie
2011, la Primãria
oraºuilui Mioveni a
avut loc prezentarea
p r o i e c t u l u i
“Dezvoltarea capac-
itãþii de acþiune a
Asociaþiei Oraºelor
din România prin
îmbunãtãþirea eficac-
itãþii organizaþionale
proprii ºi a mem-
brilor”.

În urma diverselor
întâlniri avute cu mem-
brii Asociaþiei foarte
mulþi dintre reprezen-
tanþii autoritãþii locale
au deplâns lipsa de
corelare între activ tatea
desfasuratã în primarie
ºi proiecþia acesteia în
rândul cetãtenilor. De
aceea obiectivul acestui
proiect este sã con-
tribuie la o îmbunãtãþire
durabilã a capacitãþii
administraþiei publice
din România, prin
realizarea unor
îmbunãtãþiri de struc-
tura ºi proces ale man-
agementului ciclului de
politici publice.

Pentru îmbunãtãþirea
percepþiei cetãþeanului
cu privire la adminis-
traþia publicã localã tre-
buie avute în vedere mai
multe aspecte: imaginea
actualã a primãriilor de
oraºe la nivelul comu-

nitãþii dar ºi la nivel
naþional, identificarea
instrumentelor solicitate
în mod obligatoriu de
lege privind publicitatea
activitãþilor desfãºurate
de autoritatea localã,
desemnarea unei per-
soane care sã se ocupe
în mod direct de relaþia
cu cetãþeanul precum ºi
realizarea unei strategii
de cadru de relaþii pub-
lice care sã poatã fi val-
abilã pentru toate
oraºele. Preºedintele
executiv AOR – Ionel
Chiriþã prezent la
întrunire a declarat:
“AOR reprezintã intere-
sele specifice oraºelor
în relaþia cu adminis-
traþia publicã centralã
ºi a contribuit efectiv la
îmbunãtãþirea cadrului
legislativ. Asociaþia
oraºelor din România
este una foarte puter-
nicã cu multe rezultate

notabile, primarii de
oraºe fiind preocupaþi
ºi de o mai bunã comu-
nicare cu cetãþenii”.
Referitor la descen-
tralizare, preºedintele
executiv AOR a
declarat cã o comunitate
este puternicã dacã
reuºeºte sã aibã o infra-
structurã instituþionalã
bunã.

Primarul Ion
Georgescu: “Din punct
de vedere al relaþiei cu
cetãþenii mã consider
mulþumit de trans-
parenþa din adminis-
traþia localã pe care o
conduc .
În acest
s e n s
derulãm
dezbateri
p u b l i c e
pe teme
p r i v i n d
investiþi-
ile sau

orice este de interes
pentru cetãþean, avem
un ziar bilunar, o
relaþie bunã cu mass-
media precum ºi cu
toate instituþiile publice
din comunitate. Mi se
pare nefiresc sã vorbim
despre descentralizare.
Care descentralizare
când toate posturile
sunt blocate? Atribuþiile
Consiliului

Local ºi aparatului
propriu sunt tot mai
multe, posturile sunt
blocate ºi salarizarea
proastã – aceasta este
adevãrata problemã.”

“Primarii de oraºe sunt preocupaþi de o
comunicare cât mai bunã cu cetãþenii”
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Pentru rezervãri ºi închirieri:

0742.083.726 sau 0744.169.476
0248.260.115
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2011 a fost un an
cu multã muncã
pentru protejarea
mediului, muncã
depusã la Mioveni
de autoritãþile
locale, dar ºi de
cetãþenii oraºului.
S-au plantat
arbori, s-au fãcut
acþiuni de ecolo-
gizare, florile au
fost la loc de cin-
ste, verdele a
cuprins oraºul. ªi
pentru tot ce s-a
fãcut la Mioveni,
primarul Ion
Georgescu a prim-
it distincþia inter-
naþionalã „Steagul
verde“. 

Premiul a fost
înmânat secretaru-
lui Primãriei
Mioveni, jurista
Maria ªtefãnescu,

la Bucureºti, la
S e m i n a r u l
Naþional anual
“Parteneriat în
educaþia pentru

mediul înconjurã-
tor“, organizat de
Centrul Carpato-
Danubian de
G e o e c o l o g i e

(CCDG).
P r i m ã r i a

Mioveni a fost ºi
de data aceasta la
înãlþime, fiind sin-
gura din þarã care a
primit „Steagul
verde“. ªi pentru
cã distincþia încu-
nuneazã munca
tuturor din oraº,
„Steagul verde“ a
fost pus la loc de
cinste - în holul
Primãriei Mioveni.

Totul s-a întâm-
plat  în prezenþa
primarului Ion
Georgescu, a sec-
retarului Maria
ªtefãnescu, a
p r e º e d i n t e l u i
CCDG, Cornelia
Dincã, a
vicepreºedintului
Petru Dinca, a
consilierilor locali

ºi judeþeni, a
dascãlilor ºi direc-
torilor de instituþii,
a elevilor. A fost o
searã specialã ºi,
aºa cum spunea
primarul Ion
Georgescu, „este
un succes al nos-
tru, un eveniment
unic pentru cã
«Steagul verde»
este un simbol
internaþional ºi
acest lucru ne
obligã sã facem ºi
mai mult pentru
protecþia mediului.
Fãra munca tutur-
or, «Steagul
verde» nu ajungea
la Mioveni“.
Manifestarea s-a
încheiat cu un fru-
mos program artis-
tic oferit de elevii
din oraº.

| PRIMÃRIA ORAªULUI MIOVENI A FOST PRIMA
DIN ÞARÃ CARE A PRIMIT STEAGUL VERDE
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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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