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CAMPANIA PRIMUL GHIOZDAN

PRIMÃRIA ORAªULUI MIOVENI
Convoacã preºedinþii ºi administratorii asociaþiilor de

proprietari/locatari în ºedinþa din data de marþi, 03.09.2013, ora 1700,
în Sala de Consiliu a Primãriei Mioveni în vederea efectuãrii instruc-

tajului de cãtre reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã Piteºti pe linia prevenirii ºi stingerii incendiilor.

ANUNÞ CAPCANÃ PENTRU
ADMINISTRATORII DE BLOC!!!

La fiecare scarã a
blocurilor din Mioveni a fost
postat un afiº prin care asoci-
aþiile sunt informate cã li se pot
efectua diferite lucrãri doar în
schimbul fierului vechi din
subsolul imobilului. 

Anunþul sunã astfel:
“Echipã specializatã în

curãþenie de  subsolurilor exe-
cutã: curãþenia subsolurilor,
mãturarea pãienjenilor, trans-
portarea molozului, deratizare
cu var la subsol ºi repararea

conductelor. Preþul consta în
contravaloarea fierului vechi
nefolosit din subsol. Lucrarea
mai sus menþionatã se face fãrã
alte costuri din partea propri-
etarilor ãn afara de fierului
vechi din subsolul blocului.

Relatii la: 0746.819.825;
0741.264.730”

Prin acest anunþ administra-
torii  de bloc sunt ademeniþi sã
efectueze lucrãri "pe gratis".
Cum nimic nu este gratis, aceºtia
pot cãdea într-o capcanã

deoarece cei care efectueazã
aceste "lucrãri" nu sunt autoriza-
þi. Autoritãtile îi avertizeazã pe
locatari, dar ºi pe administratorii
de asociaþii sã nu se încreadã în
astfel de anunþuri înºelatoare.

Având în vedere regimul
juridic al conductelor termice,
asociaþiile de locatari/proprietari
trebuie sã cunoascã faptul cã vor
exista consecinþe dacã vor fi
dezafectate subsolurile ºi cã
lucrãrile de demolare se vor face
numai cu autorizaþia de desfi-

inþare ºi cu documentaþia
tehnicã, potrivit articolului 37
din "Regulamentul /21.11.1997,
privind urmarirea comportãrii în
exploatare, intervenþiile în timp
ºi postutilizarea a construcþiilor",
potrivit HG 766/1997.

Autoritãþile au sezizat deja
organele abilitate care vor efec-
tua cercetãri în acest sens, iar
asociaþiile de locatari/proprietari
trebuie sã fie mai vigilete în
alegerea firmelor cu care vor sã
efectueze diverse lucrãri.

IMPORTANT!!!
BIROUL AUTORITATE

TUTELARÃ - ASISTENÞÃ
SOCIALÃ AL PRIMÃRIEI

MIOVENI ANUNÞÃ:

Conform prevederilor OUG 42/2013,
pentru acordarea alocaþiei pentru susþinerea
familiei conform Legii 277/2010 comple-
tatã cu Legea 116/2012, începând cu data
de 01.07.2013, limita de venituri/persoanã
pentru care o familie se poate încadra la
acest beneficiu social a crescut la 530 lei. 

De asemenea, cuantumul alocaþiei va
creºte cu 30%. 

Dosarul pentru ASF conþine aceleaºi
documente de stare civilã ºi de constatare a
veniturilor. 

Nu pot aplica pentru ASF: 
- familiile care au în proprietate un autotur-
ism cu vechime mai micã de 10 ani;
- autoutilitare;
- terenuri cu suprafaþã mare, prevãzutã în
anexa G cu bunuri interzise - care face parte
din cererea de acordare;
- familiile ai cãror copii de vârstã ºcolarã nu
frecventeazã cursuri ºcolare.

CONSILIUL JUDEÞEAN ARGEª 
OFERÃ"PRIMUL GHIOZDAN"
BOBOCILOR DIN CLASA ZERO!

Continuând acþiunile
de sprijin social iniþiate în
unitãþile de învâþãmânt,
Consiliul Judeþean Argeº
a iniþiat programul
„Primul ghiozdan”(2011),
prin care se doreºte asigu-
rarea a câte un ghiozdan
gratuit pentru toþi copiii
care vor începe clasa zero
în anul scolar 2013-2014,
venind astfel în sprijinul
pãrinþilor si copiilor pen-
tru a pregãti începerea
parcursului scolar.

Scopul acestui proiect
este sprijinirea ºcolarilor
în vederea accesului egal
ºi sporit la educaþie, pre-
cum si crearea unui
instrument eficient
împotriva fenomenului de
abandon ºcolar si de stim-
ulare a elevilor, fãrã dis-
criminare.

Beneficiarii programu-
lui „Primul ghiozdan” vor

fi toþi elevii înscriºi în
clasa zero la unitãþile de
învãþãmânt de pe raza
judeþului Arges, atât din
mediul rural, cât ºi urban,
fiecare ºcolar urmând sã
primeascã la început de an
ºcolar câte un ghiozdan ce
va conþine un set de
rechizite constând în:
caiet tip I; caiet A5, 48
file – matematicã; caiet
desen A4; creion HB;
stilou; creioane colorate;
riglã 20 cm; penar
neechipat, valoarea totalã

fiind de 30 lei/ghiozdan.
Alãturându-se pro-

gramelor „Cornul ºi
Laptele”, respectiv
„Fructe în ºcoli” – proiec-
tul Consiliului Judeþean
Argeº vine astfel în spri-
jinul elevilor ºi al
pãrinþilor, prin asigurarea
a unor condiþii cât mai
bune în procesul edu-
caþional pentru toþi copii,
atât din mediul rural, cât
ºi urban, urmãrindu-se
astfel prevenirea aban-
donului ºcolar.
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Conform Hotãrârii  nr. 80
adoptatã în ºedinþa publicã
ordinarã  a Consiliului Local
Mioveni din  data de
18.07.2013, s-a hotãrât ca
începând cu data de
01.09.2013 se interzice  cir-
culaþia, în ambele sensuri, a
autovehiculelor care
depãºesc  masa  maximã
autorizatã  de  7,5 t, pe  b-dul
Dacia, de la PECO Lucky
Oil, pânã la bl. H1, cu
excepþia transportului de
cãlãtori (maxi -taxi, curse
ocazionale, cursele ce trans-
portã salariaþi platformei
Automobile Dacia Renault
SA, ICN-FCN, PIROUX,
etc).

Circulaþia  autovehiculelor
care  depãºesc  masa  maximã
autorizatã  de 7,5 t se deviazã
pe traseul: 

1. str. 1 Decembrie 1918-
str. 7 Sept 1485 - SC Omsan
Logisticã SRL;

2. str. 1 Decembrie 1918 -
str. Ion Pillat - str. 1 Mai - str.
Log. Stanciu Mihoveanu - str.
Dealul Viilor - b-dul Dacia
bl. H1;

3. b-dul Dacia- str. Pãrãºti
- str. I.C.Brãtianu;

(1)Autovehiculele cu masa
maximã autorizatã peste 7,5 t
ce transportã marfã/produse,
subansamble, transportoare,
etc, ºi deservesc platformele
industriale din oraºul
Mioveni (Dacia,  Vama,
CKD, ICN, FCN, ANDRAD)
PE SENSUL DUS-ÎNTORS
P i t e º t i / B u c u r e º t i -
Câmpulung-Braºov vor cir-
cula pe urmãtoarele artere de
circulaþie, în ambele sensuri:

- Platforma Dacia - DN
73E(autostrada suspendatã)-
DN 73(Piteºti-Braºov);

- Platformã ICN-FCN-DN
73D - Valea Stânii - DN 73
(Piteºti - Braºov).

(2) Pentru autovehiculele
men?ionate la art. 2 este
interzisã circulaþia pe str.
Valea Neagrã (cartier
Colibaºi - zona locuinþã de
case) - DN 73 D  - DN
73(Piteºti - Braºov - Sens
Giratoriu Mãrãcineni).

(3) Fac excepþie de la
prevederile alin. (1) ºi (2) al
acestui articol transporturile
speciale, agabaritice, de per-
soane, inclusiv transportul
prin curse regulate al salari-
aþilor instituþiilor menþionate.

Pentru autovehiculele cu
masa maximã autorizatã
peste 7,5 t, utilizate pentru
transport marfã perisabilã,
lipsa accesului pentru
aprovizionare marfã, materi-
ale/produse etc. se pot elibera
Permise de acces pe b-dul
Dacia. 

TAXA PENTRU 
ELIBERAREA
PERMISULUI DE ACCES

Taxele stabilite pentru
eliberarea Permisului de
acces se încaseazã prin biroul
Impozite ºi taxe din cadrul
Primãriei oraºului Mioveni,
astfel:
pentru auto peste 7,5 t:
- 1000 lei/an calendaristic/
autovehicul
- 500 lei/6 luni/autovehicul
- 100 lei/luna/autovehicul
- 20 lei/zi/autovehicul

Permisul de acces se

elibereazã pentru fiecare
autovehicul în parte, în baza
urmatoarelor documente:

a) cerere scrisã;
b) copie de pe actul de

identitate al proprietarului
sau certificatul de înregistrare
al societãþii comerciale;

c) copie de pe certificatul
de înmatriculare al autove-
hiculului;

d) dovada achitãrii taxei.
Restricþiile corespunzã-

toare pe sectoarele de drum
menþionate, vor fi instituite
cu avizul Poliþiei, prin com-
partimentul de transport din
cadrul Primãriei.

Permisele de acces sunt
eliberate de Biroul
Transporturi, din cadrul
Primãriei oraºului Mioveni ºi
se pãstreazã  numai în origi-
nal la bordul autovehiculului.

Este permisã traversarea
b-dului Dacia de la Est la
Vest ºi invers prin intersecþi-
ile ce taie b-dul Dacia: str.
Col. D. Giurescu; str. 7
Septembrie 1485,             str.
Hanu Roºu, str. Dealul Viilor
(bl. H1, M1).

Este interzisã  traversarea
b-dului Dacia prin intersecþi-
ile: sens giratoriu Casa de
Culturã a Sindicatelor; str.
Cãrãneºti (staþie maxi -taxi
bl. M4)- str. Mioriþei  (Liceul
Iulia Zamfirescu).

Sunt exceptate de la apli-
carea prevederilor prezentei

hotãrâri, vehiculele ce aparþin
Ministerului Apãrãrii
Naþionale,  Serviciilor de
Ambulanþã, Poliþie,
Pompierilor, Jandarmerie,
Protecþiei Civile,
Ministerului Justiþiei, autove-
hiculele de intervenþie ºi
transport special ce aparþin
Distrigaz, CEZ, FCN, ICN,
ANDRAD, societãþilor ce
aparþin Consiliului Local
Mioveni, precum ºi locuitorii
oraºului care locuiesc la b-dul
Dacia ºi nu au altã cale de
acces pentru transportul
ocazional de bunuri. 

SANCÞIUNI
Constituie contravenþie ºi

se sancþioneazã cu amendã,
de la de la 500 lei - la 1000 lei
urmãtoarele fapte: 

1. accesul autovehiculelor
peste 7,5 tone, pe b-dul
Dacia, fãrã a deþine Permisul
de acces;

2. staþionarea autove-
hiculelor peste 7,5 tone, pe b-
dul Dacia, în vederea încãr-
cãrii/ descãrcãrii mãrfii, fãrã
a deþine Permisul de acces;

Constatarea contravenþi-
ilor ºi aplicarea sancþiunilor
se face de cãtre agenþii
Serviciului Poliþia Localã,
precum ºi de cãtre ofiþerii ºi
agenþii din cadrul Poliþiei
oraºului Mioveni.

ATENÞIE ªOFERI! 
Restricþii pentru traficul de mare tonaj

pe Bulevardul Dacia din oraºul Mioveni!
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ZILELE ORAªULUI MIOVENI
Timp de cinci zile, oraºul a

îmbrãcat straie de sãrbãtoare.
Manifestãrile prilejuite de
Zilele oraºului Mioveni
desfãºurate sub egida
Sãrbãtorilor  Argeºului ºi
Muscelului, s-au bucurat de
aprecieri din partea cetãþe-
nilor ºi a invitaþilor. 

"Am oferit locuitorilor
oraºului Mioveni dar ºi
argeºenilor  5 zile de mani-
festãri încãrcate de semnifi-
caþii: de la  decernarea
titlurilor de cetãþeni de
onoare ai oraºului, la specta-
colele oferite  tuturor cate-
goriilor de public unde am
avut o prezenþã foarte mare
(în jur de 12000 de oameni la
fiecare spectacol) la vizita
celor ºase delegaþii (Bulgaria
- oraºele Petrich, Debovo ºi
Nikopole, Grecia - Salamina,
Turcia - Isparta, Franþa -
Landerneau) care au þinut sã
fie alãturi de noi la ceas
aniversar, la competiþiile
sportive  desfãºurate în
fiecare zi, la expoziþiile de
fotografie,  pânã la Festivalul
Internaþional  de Folclor
Carpaþi" aflat anul acesta la
ediþia cu numãrul 30. Fãcând
bilanþul acestor zile, doresc
sã mulþumesc tuturor celor
implicaþi în desfãºurarea
acestor manifestãri  dar ºi
reprezentanþilor mass-media
pentru promovarea facutã, sã
îi asigur cã în oraºul Mioveni
vor avea întodeauna parte de
evenimente, cu activitãþi  cul-
tural-artistice ºi sportive
variate ºi  cã  nu vom neglija
investiþiile în domeniile

importante pentru cetãþenii
noºtri: sãnãtate, învãtãmânt,
parcãri, reþele de distribuþie"
a declarat Ion Georgescu,
primarul oraºului Mioveni.

ªerban Valeca ºi Ecaterina
Andronescu - cetãþeni de
onoare ai oraºului Mioveni

În cadrul festivitãþii
dedeschidere a sãrbãtorii
oraºului au primit titlul de
cetãþean de onoare: parla-
mentarii Ecaterina
Andronescu ºi ªerban
Valeca, Miron Zapciu, profe-
sor universitar la
"Politehnica", George Darie,
rector la " Universitatea
Politehnicã", Adrian
Alexandru Badea, prodecan
la "Universitatea
Politehnicã", Vasile Moraru,
medic primar pediatru la
Spitalul Racoviþa, Adrian
Duþã, profesor, Gheorghe
Chiliment, preot Parohia
Racoviþa, Aurel Banu, profe-
sor, Maria Teordoreanu, pro-
fesor, Ion Grãdinaru, veteran
de rãzboi, Evdochia Udrescu,
profesor, Ion Stanciu, fost
primar al oraºului, Marilena
Popescu, profesor  ºi Mihail
Robea, profesor. Cele trei

diplome de excelenþã au fost
acordate de cãtre primarul
Ion Georgescu doamnelor
Florica Arsenescu ºi Maria
Comãnoiu, precum ºi
sportivului Bogdan Andrei
Scarlat.

" Este cel mai important
eveniment din timpul anului
ºi  implicã foarte multã
muncã ºi aºteptãri din partea
locuitorilor oraºului nostru,
iar noi ne strãduim de fiecare
datã sã ne ridicãm la nivelul
acestora. De la spectacolele
organizate pentru toate
tipurile de public, competiþii
sportive, expoziþii de
fotografie pânã la invitaþii
nostri din þarã ºi din strãinã-
tate toate implicã o
desfãºurare mare de forte ,
mult stres, dar ºi multã dedi-
caþie din partea întregii
unitãþii administrative -
Primãria ºi Consiliul Local
Mioveni. Programul de anul
acesta a fost unul prelungit,
Zilele Oraºului Mioveni au
durat cinci zile, în loc de trei.
Acesta a inclus, spre deose-
bire de anii anteriori, ºi  mai
multe activitãþi. Am încercat
sã diversificãm programul
asfel încât sã fie pe placul

tuturor. Notãþile de anul
acesta au fost concursul de
ciclism care s-a bucurat de
un real succes printre
iubitorii acestui sport ºi
expoziþiile  de fotografie
organizate special pentru
acest eveniment" a declarat
directorul Centrului Cultural
Mioveni, Argentina Culcuº.

Tenis, atletism, ciclism,
ºah, handbal ºi volei la
Mioveni 

Evenimentele sportive
prilejuite cu ocazia sãrbãtorii
au debutat pe 9 august, cu
competiþiile de tenis la baza
sportivã  de la Liceul
Tehnologic Colibaºi.
Deschiderea evenimentului a
fost marcatã de prezenþa unor
personalitãþi atît din adminis-
tratia localã, cît ºi din lumea
sportului local - viceprimarul
Aurel Costache, directorul
Dinuþã Gheorghe, preºedin-
tele CS Mioveni, Dumitru
Olteanu, directorul CS Dacia
Mioveni 2012, Dumitru
Voiculescu, ºi inspectorul
ºcolar  Gabriela Neagu. La
competiþie s-au înscris 25 de
sportivi, care au fost prezen-
taþi cu toate realizãrile lor de
antrenorii de tenis: Robert
Bina ºi ªtefan Lucian. Pentru
desfãºurarea concursului,
sportivii au fost grupaþi pe
categorii de vîrstã: grupa 4 - 5
ani, grupa 6 - 7 ani, grupa 8 -
10 ani ºi grupa 10 - 12 ani. La
sfîrºitul concursului, cîºtigã-
torii au primit din partea
Clubului Sportiv Dacia
Mioveni.
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Memorialul Vasile
Costescu la ºah

Memorialul Vasile
Costescu la ºah, ediþia a III-a,
s-a desfãºurat în data de 9
august 2013, la Casa
Sindicatelor Dacia, ºi a reunit
60 de participanþi. 

Întrecerea sportivã organi-
zatã în memoria lui Vasile
Costescu, primar al oraºului
Mioveni în perioada 1996-
2006, a constat în
desfãºurarea unui campionat
de ºah. Organizatorii, respec-
tiv Primãria Mioveni, Centrul
Cultural Mioveni ºi Asociaþia
Românã de Tineret MUNTE-
NIA, în parteneriat cu
Asociaþia Sportivã MUNTE-
NIA - 22 DECEMBRIE
Argeº ºi Consiliul Judeþean
Argeº, au acordat cupe,
medalii, diplome ºi premii
cîºtigãtorilor ºi tuturor partic-
ipanþilor. 

Handbal ºi 
minihandbal la salã

Duminicã dimineaþã,
Clubul Sportiv Dacia
Mioveni 2012 a dat startul
jocurilor de minihandbal ºi
handbal organizate cu ocazia
Zilelor Oraºului Mioveni
2013. 

La competiþia organizatã
au fost invitate echipe din
Curtea de Argeº, Topoloveni,
Piteºti, precum ºi formaþia
Clubului Sportiv Dacia
Mioveni 2012, ele  demon-
strîndu-le spectatorilor
prezenþi în Sala de Sport
Liviu Rebreanu atractivitatea
ºi spectaculozitatea jocului de
handbal. Fetele au dovedit
încã o datã cã handbalul este
un joc de echipã dinamic ºi
au demonstrat prin fazele din
timpul jocului cã handbalul
reprezintã pentru ele un stil
de viaþã. La finalul com-

petiþiei, campioanã a fost
declaratã echipa de la Curtea

de Argeº ºi dupã festivitatea
de premiere, toþi participanþii
au mãrturisit clubului-gazdã
cã au fost impresionaþi atît de
modul cum au fost primiþi, cît
ºi de felul cum s-a organizat
desfãºurarea meciurilor.

Spectacol la volei ºi
minivolei

A doua zi a competiþiilor
sportive din cadrul festiv-
itãþilor organizate cu prilejul
Zilelor Oraºului Mioveni
2013 au debutat cu
deschiderea oficialã a meci-
urilor de volei  (cadete) ºi
minivolei.  

Peste 100 de sportive ºi un
numãr impresionant de
pãrinþi ºi spectatori au partic-
ipat, sîmbãtã, la Sala de Sport
Liviu Rebreanu, la festivi-
tatea de deschidere a meci-
urilor de volei. Au rãspuns

prezent invitaþiei un numãr de
7 (ºapte) loturi de jucãtoare,
care s-au întrecut pe parcur-
sul întregii zile în tehnica ºi
jocul de volei, echipele fiind
atît din judeþ (Muscelul
Cîmpulung, LPS Piteºti, CS
Dacia Mioveni 2012), cît ºi
din afara sa - CNMB
Rîmnicu Vîlcea. La sfîrºitul
competiþiei, campioanã a fost
declaratã LPS Piteºti, fiind
urmatã la un scor destul de
strîns de celelalte echipe par-
ticipante. Atmosfera creatã
pe parcursul meciurilor a fost
incendiarã, fiecare pãrinte,
sportiv ºi invitat susþinîndu-ºi
cu tãrie echipa favoritã, trans-
formînd astfel  competitia
într-un veritabil eveniment
sportiv ºi în acelaºi timp fes-
tiv pentru oraºul Mioveni.

Competiþii sportive organizate de CS Dacia Mioveni 2012
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Cercetaºii centrtului local Dacia
Felix Mioveni au efectuat o expediþie
în Bulgaria ºi Grecia în perioada 19
iulie 2013-29 iulie 2013. Deplasarea
a fost organizatã cu sprijinul
Consiliului Local Mioveni ºi a
administraþiei conduse de domnul
primar Ion Georgescu. Beneficiarii
acestei expediþii au fost 30 tineri
cercetaºi din Mioveni de la ºcolile din
Colibaºi ºi Mioveni, însotiþi de  6
cadre didactice ºi un asistent medical.
Expediþia s-a desfãºurat în bune
condiþii, fãrã evenimente, iar activ-
itãþile prevãzute au fost atinse.
Scopul expediþiei a fost de a
desfãºura activitãþi cercetãºeºti alã-
turi de cercetaºii din Plevna, Bulgaria
ºi Thessalonic, Grecia. Cercetaºii din
Mioveni au prezentat principiile ºi
activitãþile specifice cercetãºiei copi-
ilor din Petrich, Bulgaria - oraº
înfrãþit cu oraºul Mioveni pe parcur-
sul a trei zile.

Expediþia ºi-a atins toate obiec-
tivele stabilite, fiind prima iesire în
afara þãrii de la reînfiinþarea activitãþii
cercetãºeºti în Mioveni, în urmã cu
doi ani.

Tinerii scouþi din Mioveni au avut
ºansa sã cunoascã tradiþiile ºi cultura
Greciei ºi Bulgariei, sã lege prietenii
ºi sã dobândeascã competenþe noi,
realizabile cu sprijinul administraþiei
locale ºi Centrului C u l t u r a l
Mioveni, ei fiind un ambasadori ai
oraºului tinereþii Mioveni, în Europa.

CERCETAªII DIN MIOVENI AU
VIZITAT BULGARIA ªI GRECIA

Adeverinþe pentru accesarea de credite
bancare, pentru crescãtorii de oi ºi capre

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA)
informeazã beneficiarii
plãþilor naþionale directe
complementare (PNDC)
în sectorul zootehnic, la
speciile ovine/caprine, cã
elibereazã adeverinþe
pentru cei care inten-
tioneazã sã acceseze
credite pentru finanþarea
activitãþilor curente, de la
bãncile care au încheiat
convenþii cu Agenþia.

Acest tip de credite
oferã producãtorilor agri-
coli posibilitatea utilizãrii
de resurse financiare,
necesare activitãþilor
curente, pânã la efectu-
area, de cãtre APIA, a
plãtii primelor pe
exploataþie ºi pe cap de
animal la care sunt
îndreptãþiþi potrivit

prevederilor legale.
Fondul de Garantare a

Creditului Rural IFN -
SA ºi Fondul Naþional de
Garantare a Creditului
pentru Intreprinderi Mici
ºi Mijlocii garanteazã
creditele acordate de
bãnci fermierilor.

Potrivit convenþiilor,
la solicitarea scrisã a fer-
mierului, APIA va elibera
o Adeverinþã de înregis-
trare a fermierului prin
care confirmã cã
Beneficiarul a depus cer-
erea de plata pentru
PNDC sectorul zootehnic
la speciile ovine/caprine,
pentru anul 2013, cã s-au
efectuat controalele ºi
verificãrile administra-
tive asupra Cererii de
solicitare a plãþii
naþionale complementare
sector zootehnic, pânã la

data emiterii Adeverinþei,
conform reglementãrilor
în vigoare, precum ºi
numãrul de animale eligi-
bile pentru prima pe cap
de animal.

De asemenea, în adev-
erinþa se precizeazã cã
Beneficiarul nu face
obiectul excluderilor de
la plata la data emiterii
Adeverinþei ºi cã
Beneficiarul îndeplineºte
condiþiile generale pentru
acordarea sumelor cuven-
ite în cadrul PNDC sec-
torul zootehnic la speciile
ovine/caprine, în confor-
mitate cu legislaþia în
vigoare. Conform
Ordinul ministrului agri-
culturii ºi dezvoltãrii
rurale nr.
732/31.07.2013, cuantu-
mului de plata inscris in
adeverinta este de 30 de

lei pe cap de animal.
În conformitate cu

prevederile Ordinului
ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale nr.
703/23.07.2013 privind
aprobarea condiþiilor în
care se vor încheia
Convenþiile dintre institu-
tiile financiare bancare ºi
nebancare ºi Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, în vederea
finanþãrii de cãtre acestea
a activitãþilor curente ale

beneficiarilor plãþilor
derulate prin APIA,
Banca trebuie sã respecte
nivelurile costurilor afer-
ente acordãrii creditelor
pentru beneficiarii
plãþilor directe, astfel
încât dobanda finalã apli-
catã beneficiarului nu
poate depãºi ROBOR 6M
+ 4%, iar comisioanele
aferente creditului sã fie
în limita de 1%.

Sursa: APIA
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Competitivitate ºi distracþie la
Baza de Agrement BEMO!!!

Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012
în colaborare cu Primãria, Consiliul
Local ºi SC Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni SRL a organizat
duminicã 18 august 2013, pentru al
doilea an consecutiv activitãþi sportive
de masã la Baza de Agrement BEMO.
La întreceri au participat peste 200 de
copii dar ºi spectatori.

Probele sportive dar ºi  cele haioase
au fãcut deliciul celor prezenþi: de la
aruncarea la coº de baschet (douã cate-
gorii: 6-14 ani ºi peste 15 ani), volei
(douã categorii: 10-14 ani ºi peste 15
ani), fotbal-tenis (douã categorii: 10-14
ani ºi peste 15 ani), trasul de sfoarã,
aruncarea la þintã pâanã la  jonglerii, au

distrat mulþimea prezentã.
Participanþii au primit premii ºi

diplome din partea organizatorilor.
A fost un eveniment plin de surprize,

sub semnul distinctiv al, fair-play-ului
ºi nu în ultimul rând al…distracþiei.

Pozele o dovedesc: atât spectatorii cât ºi
participanþii s-au distrat pe cinste ºi
probabil acesta a fost ingredientul prin-
cipal al succesului, toþi cerând într-un
glas ca anul viitor sã se repete acestã
competiþie.

C.S DACIA  MIOVENI 2012,  VA
AVEA ªI  O SECÞIE DE ATLETISM !!!

M i o v e n i u l
devine încet, dar
sigur capitala
judeþului ºi în
materie de sport, nu
doar din punct de
vedere economic. 

CS Dacia 2012
a contribuit serios
la aceastã dez-
voltare în nici doi
ani de existenþã.
Deºi clubul are
deja cinci secþii
afiliate federaþiilor
de resort, oficialii

nu se opresc aici.
Una dintre dor-
inþele cele mai mari
ale conducerii este
aceea de a înfiinþa
ºi o secþie de
atletism. În acest
sens au fost deja
creionate câteva
proiecte, mai ales
în ceea ce priveºte
bazele de pregãtire. 

“Ne-am apucat
deja de lucru.
Avem în vedere nu
numai o pistã de

atletism, dar ne
dorim sã
îmbunãtãþim ºi
baza materialã.
Vrem sã atragem
mai puþini bani de
la Consiliul Local
ºi implicit de la
cetãþeni. Vizãm
accesarea de fon-
duri europene ºi
vom depune luna
viitoare câteva
proiecte în acest
sens, iar dacã ni se
vor aproba, ne vom

apuca serios de
lucru. De altfel, se
lucreazã intens
pentru a gãsi soluþii
în ceea ce priveºte
î m b u n ã t ã þ i r e a
bazelor deja exis-
tente. În acest sens
am discutat ºi cu
domnul primar Ion
Georgescu, cel care
este în permanenþã
alãturi de noi”, a
declarat conduc-
erea CS Dacia
Mioveni 2012.



LUCRÃRI DE DEZINSECÞIE ªI
DERATIZARE PE DOMENIUL 

PUBLIC ÎN ORAªUL MIOVENI!!!
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S . C . S E R V I C I I
EDILITARE PEN-
TRU COMUNI-
TATE MIOVENI
S.R.L în colaborare
cu S.C. CORAL
IMPEX S.R.L au
executat, în perioada
22-31 august 2013,
lucrãri de dezinsecþie
ºi deratizare pe
domeniul public al
orasului Mioveni.

Produsele folosite
în aceastã acþiune se
regãsesc în Registrul
Naþional al pro-
duselor biocide
avizate pentru profi-
laxia sanitar umanã

de Ministerul
Sãnãtaþii ºi fac parte
din grupele Xn
(gr.III), respectiv Xi
(gr.IV) de toxicitate.

Acþiunea s-a
desfãºurat în confor-
mitate cu prevederile
OMS 536/1997 ºi a
r e c o m a n d ã r i l o r
Institutului Naþional
de Cercetare
Dezvoltare pentru
Microbiologie ºi
I m u n o l o g i e
„ C a n t a c u z i n o ” ,
privind activitãþile de
dezinsecþie la nivel
comunitar.

S-A REDESCHIS BAZINUL
DE ÎNOT DE LA MIOVENI

Pe 26 august, Bazinul de înot
pentru copii ºi agrement a
fost din nou deschis pub-

licului. Timp de câteva sãp-
tâmâni, bazinul a fost supus unor
operaþii de igienizare,
îmbunãtãþirea sistemului de ven-
tilaþie, curãþarea filtrelor, derati-
zare, lucrãri de întreþinere ºi
reparaþie acolo unde a fost cazul.
Lucrãrile au fost efectuate de
cãtre constructor, dat fiind faptul
cã lucrarea este în garanþie. 

- Bazinul de înot de la
Mioveni a fost dat în
folosinþã în luna decem-
brie 2012 ºi deserveºte
celor 7000 de elevi din
Mioveni, dar ºi celor-
lalþi practicanþi de înot
din zonã ce erau nevoiþi
sã facã naveta la Piteºti. 

- Instructajul elevilor
care vor veni la bazin în
timpul orelor de sport va
fi gratis, pregãtirea
urmând a fi asiguratã,
pe lîngã instructorii de
la Clubul Sportiv Dacia
2012, ºi de Viorel
Ciobanu, antrenor la

CSM Piteºti, dar ºi de
Larisa Lãcustã, fostã
olimpicã, multiplã
medaliatã cu aur, argint
ºi bronz la competiþii
naþionale, europene ºi
mondiale. 
Sunt aºteptate înscrieri
la sediul bazinului!!!
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Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc

1. P4/A/33 105
2. P1/A/5 86
3. E3/A/6 81
4. E1/A/7 133
5. N2/a/12 131
6. L5/E/15 98
7. P12/A/19 3
8. P19/a/20 165
9. P10/A/21 34
10. P13/A/22 197
11. R4/A/58 212
12. A9/A/32 153
13. I2/B/36 162
14. P7/A/162 143
15. F5C/A/45 103
16. T7/A/47 214
17. C3I/A/51 68
18. S2/B/52 158
19. T9/A/55 137
20. H37/A/56 65
21. P18/A/57 179
22. M19/A/54 12
23. H15/A/60 174
24. N4/C/61 55
25. T5/B/66 152
26. F5A/A/67 167
27. P8/B/70 101
28. T3/B/73 87
29. S3/D/74 160
30. A24/A/75 95
31. H30/A/76 172
32. H34/A/78 182
33. R2/A/81 210
34. A34/A/85 146
35. A30/B/86 239
36. P3D/A/94 134
37. L1/A/115 136
38. T1/A/100 73
39. P5/A/102 153
40. P22/D/123 226
41. C3II/A/134 174
42. F3/A/141 145
43. A15/B/142 107
44. E6/A/44 160
45. P2A/A/43 64
46. H26/A/25 114
47. P19/B/20 163
48. M20/A/54 139
49. M20/B/54 117
50. M20/C/54 83
51. M4/A/149 141
52. M4/B/149 159
53. M4/C/149 181
54. M4/E/149 155
55. M4/F/149 146
56. M9/A/96 135
57. M9/B/96 66

58. M9/C/96 163
59. B6/B/2 163
60. B6/D/2 133
61. C4/A/2 89
62. C4/b/2 158
63. F6B/A/45 177
64. F7II/A/45 97
65. F8A/A/45 135
66. F9II/A/45 188
67. F10/A/45 91
68. F11/A/45 135
69. F12/A/45 171
70. F5A/b/67 185
71. P1/B/5 40
72. P1/C/5 202
73. P1/D/5 186
74. P1/E/5 84
75. F6/a/5 190
76. F6/B/5 57
77. F8/A/5 -21
78. F8/B/5 95
79. P3B/A/53 97
80. P3C/A/138 164
81. P7/B/162 48
82. A2/A/48 206
83. A2/c/48 158
84. A2/D/48 256
85. A2/E/48 194
86. A2/f/48 160
87. A3II/A/48 141
88. A3II/b/48 65
89. A3II/C/48 148
90. A8/A/131 135
91. A8/b/131 97
92. A8/C/131 118
93. A9/b/32 151
94. A10/a/32 204
95. A10/b/32 182
96. A10/c/32 155
97. A10/d/32 148
98. A11/a/32 194
99. A11/B/32 168
100. A11/c/32 163
101. A7/A/63 152
102. L1/b/115 165
103. L2/A/65 177
104. L2/B/65 188
105. L2/C/65 153
106. L2/D/65 161
107. M2A/A/98 158
108. T9/B/55 165
109. P21A/A/104 203
110. R3/A/81 177
111. P20/A/20 184
112. P20/b/20 70
113. A23B/a/148 122
114. A23C/A/148 145

115. H14/a/31 205
116. A22/A/31 125
117. A22/b/31 112
118. A22/C/31 100
119. A20A/A/31 192
120. A20A/b/31 184
121. H16/a/60 179
122. A21/A/60 154
123. A21/b/60 136
124. A21/c/60 191
125. A32/a/60 143
126. A33/A/60 25
127. A19/c/40 178
128. A20/A/40 116
129. H17/a/28 149
130. A25/a/28 129
131. A25/B/28 182
132. A25/C/28 164
133. C3II/C/134 143
134. C3II/d/134 156
135. V2A/a/41 144
136. V2A/b/41 133
137. V2A/c/41 176
138. N1A/a/41 169
139. T2A/A/101 133
140. T2A/B/101 155
141. V3/B/33 162
142. P6/b/33 169
143. T2/A/99 101
144. T2/B/99 60
145. T3/A/35 131
146. T3A/a/35 150
147. H20A/A/24 154
148. H20/A/24 158
149. H21/A/24 145
150. H22/A/24 184
151. H23/A/24 177
152. H24/A/24 138
153. H25/A/24 117
154. N4/d/61 125
155. N3/B/97 200
156. V2C/c/42 127
157. V2D/C/30 164
158. V2E/A/103 171
159. P5/B/102 167
160. A23A/a/148 96
161. E2/A/9 127
162. N6/A/16 137
163. P3A/A/92 121
164. P2C/A/83 129
165. P13/B/22 134
166. P21/a/80 122
167. P11/A/139 248
168. S2/c/77 160
169. V2E/B/103 131
170. S3/B/144 215
171. S3/A/143 106

Situaþia consumului de apã la Asociaþiile de
locatari/proprietari  în luna IULIE 2013
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Nr. crt. Bloc/scara               Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc

172. T11/A/55 83
173. C3I/B/51 118
174. E6/B/44 118
175. E2/B/9 13
176. E1/B/7 229
177. E3/B/6 101
178. F3/B/141 151
179. N1/b/27 151
180. N6/B/16 181
181. I2/C/36 168
182. P2B/A/43 102
183. V1/f/13 171
184. N2/b/12 174
185. L6/B/26 87
186. P11/B/139 157
187. P8/A/70 230
188. P18/B/57 153
189. P13/C/22 150
190. P12/B/19 -111
191. P10/B/21 -18
192. T6/C/17 123
193. T5/C/66 190
194. T1/B/100 -9
195. V2E/C/103 117
196. T7/B/47 17
197. T11/B/55 168
198. H36/A/56 190
199. R5/A/58 223
200. E3/C/6 87
201. E3/D/6 24
202. E4/a/6 249
203. E4/B/6 46
204. E5/A/ 127
205. E5/B/ 74
206. P8/C/70 140
207. P8/D/70 121
208. P15/A/19 20
209. P18/c/57 116
210. T4/a/17 115
211. T4/B/17 -17
212. P4/B/33 73
213. P4/C/33 73
214. P4/D/33 98
215. P4/E/33 129
216. P6/A/33 168
217. T3A/B/35 631
218. T3A/C/35 6
219. T3A/D/35 145
220. N3/c/97 110
221. N3/d/97 78
222. H27/A/25 107
223. H28/A/25 131
224. H29/A/25 96
225. T5/a/25 219
226. T5/D/66 114
227. T7/C/47 38
228. T7/d/47 141
229. T8A/a/47 83
230. T8B/A/47 197
231. T8C/A/47 147
232. S2G/a/47 146
233. L8/A/26 133
234. L8/B/26 416

235. L8/C/26 180
236. L8/D/26 167
237. L9/A/26 135
238. L9/B/26 148
239. M21/A/124 81
240. M21/B/124 37
241. M21/C/124 -79
242. C3I/C/51 114
243. C3I/D/51 85
244. C3I/E/51 -63
245. C3I/F/51 43
246. F1/C/118 134
247. A17/A/40 113
248. A17/B/40 144
249. A17/c/40 189
250. A17/d/40 181
251. A20/B/40 159
252. A20/C/40 100
253. I2E/b/36 129
254. I3/a/36 138
255. I3/B/36 152
256. I3/c/36 168
257. N2/C/12 -38
258. N2/D/12 66
259. N1B/a/12 13
260. N1C/a/12 222
261. N1/C/27 160
262. H5/A/LOGAN 214
263. E6/C/44 140
264. E6/D/44 123
265. E1/C/7 165
266. E1/D/7 236
267. E1/E/7 136
268. E1/F/7 154
269. E1/G/7 145
270. E1/H/7 149
271. E1/I/7 165
272. F3/C/141 84
273. R8/a/59 72
274. U6/A/59 109
275. U6/B/59 24
276. U6/C/59 50
277. U4/A/59 171
278. U5/A/59 109
279. T12/A/55 154
280. T12/B/55 155
281. T12/C/55 428
282. T13/A/55 199
283. T13/B/55 119
284. P21G/A/50 136
285. P21A/B/50 16
286. H36/B/56 -44
287. H36A/A/56 73
288. H38/B/56 114
289. H39/A/56 178
290. H40/A/56 62
291. R5/B/58 183
292. R6/A/58 142
293. R7/A/58 129
294. R7/b/58 115
295. R1/A/81 143
296. P21/b/80 226
297. P19/D/20 83

298. P20/C/20 467
299. P20/d/20 150
300. P22/b/72 109
301. P17/A/22 192
302. P17/B/22 99
303. P17/C/22 181
304. P17/D/22 89
305. L7/A/23 106
306. L7/B/23 92
307. L7/C/23 84
308. L7/D/23 196
309. L10/a/23 78
310. L10/b/23 158
311. L10/C/23 110
312. S3/C/145 134
313. M2A/B/125 98
314. M2B/A/29 57
315. M2B/B/29 161
316. M2C/A/29 49
317. M2C/B/29 132
318. M1/A/18 144
319. M1/B/18 101
320. M1/C/18 85
321. M4/D/154 110
322. B6/C/2 110
323. F2/G/3 118
324. F2/H/3 91
325. F9/A/3 142
326. F9/B/3 46
327. F9/C/3 128
328. N4/a/61 4
329. N4/b/61 132
330. N3/A/97 92
331. T10/B/121 108
332. T10/C/121 158
333. A1/A/39 144
334. A1/b/39 125
335. H6/A/39 143
336. H7/a/39 133
337. H8/a/39 165
338. H9/A/39 174
339. H10/A/39 165
340. A6/A/38 59
341. A4/a/38 145
342. A4/B/38 60
343. A4/c/38 192
344. A4/D/38 148
345. A12/A/34 121
346. A12/B/34 208
347. A12/c/34 151
348. A13/a/34 172
349. A13/B/34 196
350. A13/c/34 193
351. A13/d/34 115
352. A14/a/34 237
353. A14/b/34 46
354. A14/c/34 182
355. L5/A/113 162
356. L5/C/15 175
357. L5/D/15 198
358. L3/A/15 169
359. L3/B/15 85
360. L3/C/15 163

Situaþia consumului de apã la Asociaþiile de locatari/proprietari  în luna IULIE 2013
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361. L3/D/15 103
362. P14/A/114 152
363. P3A/B/147 148
364. A19/A/40 224
365. A19/B/40 174
366. G3/C/71 51
367. G3/D/71 135
368. V1/b/128 162
369. V1/c/122 156
370. V1/d/126 67
371. V1/e/146 111
372. I4/A/13 81
373. I4/B/13 184
374. I5/a/13 107
375. I5/b/13 164
376. I5/c/13 153
377. G3/E/71 100
378. M7/B/11 112
379. M7/C/11 163
380. M7/D/11 128
381. M7A/A/14 152
382. M7A/B/14 85
383. M8A/A/14 216
384. M8A/B/14 240
385. M8A/C/14 123
386. M8A/D/14 181
387. M8/A/62 157
388. M8/B/62 110
389. M8/C/62 126
390. M8/d/62 177
391. A3I/b/91 182
392. F1/A/118 170
393. F1/B/118 191
394. F1/D/118 159
395. F1/E/118 48
396. 38/a/117 104
397. B6/a/2 211
398. S2/D/137 172
399. H31/a/156 228

400. T10/A/152 230
401. C3II/B/134 192
402. E10/A/132 193
403. E10/B/132 123
404. E10/C/132 146
405. E10/D/132 113
406. P7/C/160 114
407. P9/a/159 385
408. P9/b/159 116
409. P9/c/159 202
410. P22/c/155 122
411. T6/B/166 100
412. A8bis/A/173 143
413. A8bis/b/173 216
414. A8bis/c/173 195
415. H4/a/Teiului 195
416. G1/D/4 159
417. G1/E/4 205
418. G1/C/4 55
419. G1/4/4 66
420. G1/5/4 82
421. G2/A/4 65
422. G2/B/4 103
423. G2/C/4 117
424. G3A/A/4 84
425. G3A/B/4 127
426. G3/G/4 146
427. G3/H/4 166
428. M6/C/10 133
429. B4/a/1 174
430. B4/B/1 69
431. B5/A/1 135
432. B5/B/1 126
433. A3I/A/1 210
434. A3I/C/1 130
435. V2B/a/42 1
436. V2B/b/42 192
437. V2B/d/42 26
438. P19/C/20 108

439. L5/B/15 206
440. V2D/B/175 86
441. T6/D/112 396
442. M7/A/116 180
443. A26/a/158 185
444. T6/A/167 113
445. I2E/A/36a 126
446. I2/A/36A 202
447. I2C/D/36a 57
448. I2D/A/36a 108
449. I2D/b/36A -7
450. H1/a/170 85
451. H2/a/171 114
452. H3/a/AS dacia 207
453. G3/A/186 146
454. G3/B/186 178
455. V2B/f/42 142
456. R9/A/ 212
457. V2B/c/174 159
458. V2D/D/30 135
459. V2D/A/30 188
460. V2D/E/30 141

Nr. crt. Bloc/scara               Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc Nr. crt. Bloc/scara   Consum mc

GARDA DE MEDIU ARGEª VA ORGANIZA
ACÞIUNI  DE PROMOVARE CÃTRE
POPULAÞIEI A LEGISLAÞIEI DE MEDIU!

Pentru o mai bunã
colaborare cu autoritãþile
locale, Comisariatul
Judeþean Argeº al Gãrzii
Naþionale de Mediu (CJ
Arges al GNM) a consti-
tuit 7 echipe de comisari
cu responsabilitate
privind verificarea starii
de salubritate a locali-
tatilor(pe zone).

CJ Argeº al GNM, cu
sprijinul autoritãþilor, va
organiza la sediile
primãriilor instruiri cu
toþi agenþii economici de

pe raza localiãþilor
rurale, pentru
atenþionarea ºi pre-
venirea depozitãrii
necontrolate a deºeurilor
provenite din activitatea
acestora, precum ºi a ver-
ificãrii existenþei docu-
mentelor privind ges-
tionarea deºeurilor.

Se vor organiza de
asemenea acþiuni de
conºtientizare a pupu-
laþiei, privind colectarea
selecticã a deºeurilor din
plastic, hârtie, sticlã,

metal, în colaborare cu
ADI SERVSAL ARGES
ºi ONG-uri, în vederea
respectãrii prevederilor
Legii nr.211/2011,
privind gestionarea
deºeurilor.

Pentru informaþii
suplimentare, vã rugãm
sã vã adresaþi
C o m p a r t i m e n t u l u i
Protecþia Mediului din
cadrul Serviciului
Poliþiei Locale Mioveni
sau la telefon
0348/445.444 int 111.

Situaþia consumului de apã la Asociaþiile de locatari/proprietari  în luna IULIE 2013

D a n i e l a
Florica Prepeliþã
are urgent nevoie
de ajutor
deoarece  a ajuns
sã cântãreascã
peste douã sute
de kilograme. 

Femeia a
început sã ia în
greutate în unor
grave probleme
de sãnãtate, iar în
prezent, este
practic imobiliza-
ta în casã.

Soluþia salva-
toare ar fi o oper-
aþie de micsorare
a  stomacului care

costã 30.000 de
lei.

Despre obezi-
tatea morbidã

O b e z i t a t e a
morbidã creºte
riscul de moarte
prematurã ºi
scurteazã sper-
anþa de viaþã. Pe
lângã afecþiunile
fizice pe care le
d e c l a n º e a z ã ,
obezitatea mor-
bidã are efecte ºi
asupra psihicului.
Unele dintre cele
mai dureroase
efecte ale obez-
itãþii sunt sufer-
inþa emotionalã ºi
excluderea din
s o c i e t a t e .
Societatea îi pune
într-o luminã
negativã pe cei
care au probleme
cu greutatea.

AJUTOR PENTRU O
VIAÞÃ NORMALÃ!!!

Cei care doresc sã o ajute sã ducã o viaþa
normalã  o pot face donând  din puþinul
lor în contul:
RO42BRDE030SV05508620300-
BRD Mioveni.

CAZ UMANITAR



Centrul Cultural Mioveni,
se va muta de la sfârºitul
lunii septembrie în casã
nouã. Astfel, elevii ºi tinerii
înscriºi la cursurile centrului
îºi vor putea desfãºura activ-
itatea într-un spaþiu adecvat,
nou, modern ºi cu toate
dotãrile necesare.  Sediul
nou este amplasat chiar
lângã Catedrala ortodoxã

Sediul nou al Centrului
Cultural Mioveni este situat
chiar în centrul oraºului, pe
Aleea înv. Alexandru
Popescu, lângã Catedrala
ortodoxã - alt motiv de mân-
drie pentru locuitorii ºi edilii
urbei. 

La un oraº aºa de frumos,
cu foarte mulþi tineri, pri-
marul Ion Georgescu împre-
unã cu membrii Consiliului
Local, au considerat cã tre-
buie sã construiascã o
clãdire nouã, încãpãtoare
pentru sutele de elevi ºi
tineri ce îºi desfãºoarã activ-
itatea la unul din cursurile

oferite gratuit de Centrul
Cultural Mioveni. 

Directorul Centrului
Cultural Mioveni, Argentina
Culcuº, a declarat: "Noul
sediu al centrului cultural
este binevenit deoarece, în
actuala locaþie, spaþiul este
limitat, însã în noua locaþie
cursanþii ce ne vor trece
pragul vor beneficia de spaþii
cu toate condiþiile de
desfãºurare a activitãþilor
culturale, fie cã vorbim de
cursurile de limba englezã ºi
francezã, de dans popular,
mandolinã, teatru, canto
popular, fotografie, chitarã,
sau orice altã activitate cul-
turalã desfãºuratã de noi."
Salã de spectacol de 150 de
locuri

Noul sediu este prevãzut
cu o salã de spectacole cu
150 de locuri, scenã, foayer,
cabine, depozite pentru
recuzitã ºi vestiare, grupuri
sanitare pentru spectatori, 10
sãli de cursuri spaþioase ºi o
salã de consiliu. Clãdirea
are un aspect modern ºi este
ridicatã pe 3 etaje, dupã cele
mai noi cerinþe în domeniu. 
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Ce îndatoriri are
adminis tratorul
blocului în care
locuieºti? Asta este
întrebarea pe care
ne-o punem mai
toþi locatarii
blocurilor. Iatã
câteva rãspunsuri
la câteva din între-
bãrile cele mai des
întalnite.

• Administratorul de bloc
poate fi orice persoana
fizicã, angajatã cu con-
tract individual de muncã
ori prin convenþie civilã
de prestãri de servicii.
Potrivit legii din
România, administratorii
trebuie sã fie atestaþi de
cãtre consiliile locale din
raza oraºului de care

aparþin.
• Obligaþiile administra-
torului de bloc nu sunt
multe, dar ele trebuie
respectate. În caz contrar,
locatarii pot face sesizari
la preºedintele de bloc,
apoi la parchet, în cazuri
mai dificile care nu pot fi
rezolvate decat pe calea
legii.
• Administratorul trebuie
sã înºtiinþeze locatarii,
prin afiºare la loc vizibil,
asupra modului de sta-
bilire a cheltuielilor
curente. 
• De asemenea, este
obligat sã controleze per-
sonalul angajat pentru
diverse activitãþi
gospodãreºti. 
• Datoria lui este sã se
asigure de efectuarea efi-
cientã a lucrãrilor de
întreþinere ºi reparaþii ale
elementelor proprietãþii

comune ºi trebuie sã ver-
ifice contractele de
închiriere dintre asociaþia
de propietari ºi per-
soanele fizice sau juridice
care folosesc spaþii din
propietatea comunã. 
• Administratorul este cel
care stabileºte termenii în
care se vor realiza ser-
viciile de întreþinere ºi de
reparaþii curente ale
bunurilor aflate în folos-
inþa comunã sau individ-
ualã (numai dacã aceste
activitãþi perturbã
folosirea normalã a
pãrþilor comune). 
• Poate fi reclamat dacã
refuzã sã citeascã period-
ic indexul contoarelor
individuale ºi sã treacã la
platã pe musafirii care
depãºesc limita de ºedere.
Periodic are obligaþia sã
inspecteze propietatea
individualã, în scopul

depistãrii ºi eliminãrii
unor defecþiuni apãrute la
instalaþiile de folosinþã
comunã. 
• Administratorul poate
rãspunde penal pentru
faptele care contravin
legii în vigoare.
• Este tras la rãspundere
contavenþionala, cu
amendã de la 200 lei la
2000 lei, pentru neîn-
deplinirea obligaþiilor
privind siguranþa clãdirii

ºi funcþionarea normalã a
instalaþiilor acesteia. 
• Administratorul poate
rãspunde civil, patrimoni-
al, pentru prejudicierea
locatarilor. Penal, pentru
delapidare, prin insusirea
ºi/sau folosirea de bani,
valori ori alte bunuri
administrate. 
Atâta timp cât vã ºtiti
drepturile, puteþi acþiona
fãrã teamã pentru buna
dumneavoastrã liniºte.

Bine de ºtiut...
RESPONSABILITÃÞI ALE ADMINISTRATORULUI DE BLOC

Noul Centru Cultural Mioveni,
dat în folosinþã la sfârºitul lunii septembrie
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“ MODERNIZAREA STRÃZII I.C BRÃTIANU DIN
ORAªUL MIOVENI PRIN CREAREA A DOUÃ BENZI

SUPLIMENTARE”, proiect finanþat din fonduri europene
Unitatea administrativ-teritorialã

Oraºul Mioveni a organzat în data de
21.08.2013, conferinþa de presã pentru
închiderea proiectului  „MODERN-
IZAREA STRÃZII I.C BRÃTIANU
DIN ORAªUL MIOVENI PRIN
CREAREA A DOUÃ BENZI SUPLI-
MENTARE” – proiect depus în cadrul
Proiectului Operaþional Regional 2007-
2013, Axa prioritarã 1 ” Sprijinirea dez-
voltãrii durabile a oraºelor - poli urbani
de creºtere”, Domeniul Major de
Intervenþie 1.1 „Planuri Integrate de
dezvoltare urbanã.”

Beneficiarul acestui  proiect este
Unitatea administrativ – teritorialã
Oraºul Mioveni.

Autoritatea de Management:
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice.

Organismul Intermediar: Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia.

Contractul de finanþare neram-
bursabilã nr. 2166/22.08.2011.

Perioada de implementare a
proiectului este de 18 luni.

Valoarea totalã a proiectului este
de 6.445.880,40 lei.

Valoarea eligibilã nerambursabilã
din F.E.D.R.: 4.184.619,97 lei.

Obiectivul general al proiectului:
îmbunãtãþirea accesibilitãþii oraºului
Mioveni prin reabilitarea ºi modern-
izarea infrastructurii de transport urban,

ca factor esenþial de regenerare urbanã,
în vederea creºterii calitãþii vieþii ºi
creãrii de noi locuri de muncã, pentru a
stimula dezvoltarea economicã ºi
socialã a oraºului ºi regiunii.

Beneficiarii proiectului sunt: 
Populaþia oraºului, în special cea din

cartierul Clucereasa care, prin inter-
mediul infrastructurii modernizate, va
avea un acces îmbunãtãþit la servicii de
sãnãtate, asistenþã socialã ºi educaþie ºi
va beneficia de o calitate îmbunãtãþitã a
mediului ambiant. La aceasta se adaugã
populaþia care face naveta ºi foloseºte
traseul pe podul modernizat, care va
beneficia de reducerea de 30 % a timpu-
lui de cãlãtorie prin fluidizarea traficu-
lui ºi eliminarea blocajelor din trafic.

Agenþii economici (furnizori de ser-
vicii ºi produse, operatori de transport).

Administraþia publicã, autoritãþile
publice locale din oraºul Mioveni care,

pe de o parte, vor beneficia de dez-
voltarea economicã a oraºului prin
creºterea nivelului investiþiilor în zonã
ºi dezvoltarea ºi menþinerea de noi afac-
eri ºi, pe de altã parte, de reducerea cos-
turilor de reparaþii ºi întreþinerea podu-
lui, dupã implementarea proiectului.

Rezultatele proiectului: 23.720 mp –
suprafaþã stradã modernizatã, 1.066,77
m – lungime stradã modernizatã, 14 mp
– lãþimea pãrþii carosabile, 1.045 m –
lungime reþea canalizare pluvialã, trotu-
are pe ambele sensuri (lãþime 1,5 m), 3
podeþe modernizate, 6 articole de presã,
2 conferinþe de presã, 4 spoturi radio/tv,
2 panouri de vizibilitate, reducerea cu
30% a timpului de cãlãtorie prin flu-
idizarea traficului ºi eliminarea bloca-
jelor din trafic, creºterea cu 20% a
gradului de siguranþã a circulaþiei,
reducerea cu 10% a gradului de poluare. 



ARGEª
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 Jud. pentru Sport Argeº
0248.213.443

Direcþia Jud. 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

Reg. Autonomã pt. Activitãþi Nucleare 
0248.213.400 

Inspectoratul Jud. 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 - Pit.
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

MIOVENI

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 Servicii 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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ªCOALA, LA SERAL - A DOUA
ªANSÃ PENTRU TINERII CARE NU
AU DIPLOMÃ DE BACALAUREAT

GHIDUL LOCATARULUI PAGINA 16

Liceul Tehnologic
Construcþii de
Maºini Colibaºi va
avea o nouã clasã de
a XII-a seral!!!

Au început
înscrierile la seral.
Tinerii care nu au
acordat prea mare
importanþã educaþiei
ºi ºcolii la momentul
potrivit încearcã
acum sã recupereze
timpul pierdut. Ei au
înþeles cã nu au un
viitor fãrã diplomã ºi
au hotãrât sã  îºi
completeze studiile.

A doua ºansã le-a
fost oferit prin
învãþãmântul la seral,
astfel incepand din
anul ºcolar 2013-
2014, Liceul
T e h n o l o g i c
Construcþii de

Maºini Colibaºi va
avea o nouã clasã de
a XII-a seral. 

Am stat de vorba
cu un tanar dornic
sã-ºi continuie studi-
ile. "Timpul ºi neat-
enþia au determinat
aceste alegeri, am
fãcut altceva ºi nu
am continuat ºcoala.
Acum am venit sã
mã înscriu la seral
pentru cã fãrã carte
nu se poate, nu faci
nimic", a mãrturisit
tânãrul.  

El a ales sã
urmeze cursurile
tehnice -
S p e c i a l i z a r e a
Mecanic Întreþinere
ºi Reparaþii ºi aºteap-
tã cu nerãbdare ca
din luna februarie  a
anului viitor sã

înceapã ºcoala.
Cursurile la seral
încep  dupã ora 16.00
ºi studiul începe cu
disciplinele din
semestrul doi, clasa a
douãsprezecea. Apoi
urmeazã materiile
tehnice, iar la final
elevii se pot sã se
înscrie la bacalaure-
at. "Clasa va avea 30
de locuri, beneficiul
principal este acela
cã dupã doi ani pot
sã susþinã examenul
de bacalaureat, iar
specializarea  tehni-

ca oferitã, Mecanic
Întreþinere ºi
Reparaþii este cãu-
tatã", a precizat
Dinuþã Gheorghe,
directorul Liceului
T e h n o l o g i c
Construcþii de
Maºini Colibaºi.

Pentru infor-
matii suplimenta-
re, cei interesaþi
trebuie sã se prez-
inte la secretariat-
ul liceului de luni
- vineri între orele
8.00-16.00.

ANGAJAÞII SC SERVICII PENTRU EDILITARE
MIOVENI SRL VOR ÎNCEPE LUCRÃRILE LA
REÞEAUA DE CANALIZARE DIN CARTIERUL FÃGET

Dupã branºarea la reþeaua de
apã un alt proiect extrem de
important pentru dezvoltarea
comunitãþii îl reprezintã
canalizarea cartierului Fãget.

Pânã la  sfârºitul lunii august,
angajaþii S.C. S.Ed.C Mioveni
SRL, vor începe ºi lucrãrile la

reþeaua de canalizare.
Este vorba de o investiþie ce se

va realiza din bugetul Primãriei
oraºului Mioveni, lucrãrile
începând la sfârºitul lunii august
potrivit declaraþiei conducerii
societãþii. 

"Sãpãturile propriu-zise vor

începe de la
sfârºitul lunii
august ºi se va lucra
intens deoarece
dorim sa finalizãm
într-un tip cât mai
scurt. Au fost aduse
ºi achiziþionate deja
þevile ºi cãminele
necesare în vederea
introducerii canal-
izãrii în cartierul
Faget. Avem utila-
jele ºi echipele de
muncitori mobi-
lizate pentru exe-
cutarea lucrãrilor”
a declarat directorul
S.C S.Ed. C
Mioveni SRL,
Nicolae Tudose.

Garda de
Mediu Arges
va organiza
acþiuni de 
promovare
cãtre populaþie
a legislaþiei de
mediu!

Pentru o mai bunã colab-
orare cu autoritãþile locale,
Comisariatul Judeþean
Argeº al Gãrzii Naþionale de
Mediu (CJ Argeº al GNM) a
constituit 7 echipe de comis-
ari cu responsabilitate
privind verificarea stãrii de
salubritate a localitãþilor (pe
zone). 

CJ Argeº al GNM, cu
sprijinul autoritãþilor, va
organiza la sediile primãri-
ilor instruiri cu toþi agenþii
economici de pe raza local-
iãþilor rurale, pentru
atenþionarea ºi prevenirea
depozitãrii necontrolate a
deºeurilor provenite din
activitatea acestora, recum
ºi a verificãrii existenþei
documentelor privind ges-
tionarea deºeurilor.

Se vor organiza de
asemenea acþiuni de
conºtientizare a populaþiei,
privind colectarea selecticã
a deºeurilor din plastic, hâr-
tie, sticlã, metal, în colabo-
rare cu ADI SERVSAL
ARGES ºi ONG-uri, în ved-
erea  respectãrii prevederilor
Legii nr.211/2011, privind
gestionarea deºeurilor. 

Pentru informaþii
suplimentare, vã rugãm

sã vã adresaþi
Compartimentului

Protectia Mediului din
cadrul Serviciului

Poliþiei Locale Mioveni
sau la telefon

0348/445.444 int. 111.


