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Invitaţiile pot fi procurate GRATIUT de la
Centrul Cultural Mioveni sau de la secretariatul

Primăriei oraşului Mioveni.

Ora 12.00: Ansamblul „Muguraş de primăvară” –
Davideşti;
Ora 12.30: Ansamblul „Plai de Dor” – Dragoslavele;
Ora 13.00: Ansamblul vocal – instrumental NOVA, al Cen-
trului Cultural Mioveni, pregătit de prof. Arsenescu Florica
şi Bălan Constantin;
Ora 13.20: Solist vocal: Ion Moise Bădulescu;
Ora 13.40: Grupul vocal DORULEŢU’ al Asociaţiei Pen-
sionarilor „Viaţă Lungă” din Mioveni, pregătit de înv. Maria
Comănoiu;
Ora 14.00: Solist vocal: Emilia GHINESCU;
Ora 15.00: Ansamblul Folcloric Profesionist DORUL,
Piteşti. Solişti: Diana Călinescu, George Nedelea, Liliana
Matei, Georgeta Chiţoran, Daniela Cernea-Leon, Valentin

Grigorescu, Cristina Turcu-Preda, Constantin Măgureanu,
Mariana Ionescu-Căpitănescu, Nineta Popa-Ionescu, Elis-
abeta Turcu;
Ora 16.30: Taraful Centrului Cultural Mioveni. Solişti: Lil-
iana Iordache, Daniel Chiţulescu, Nicu Albu, Sergiu
Tudor.
Ora 18.00: Ansamblul folcloric PLAI DE DOR, al Centrului
Cultural Mioveni, pregătit de prof. Cătălin Oancea;
Ora 18.30: Ansamblul Folcloric CARPAŢI, din Câmpulung
Muscel. Solişti: Simona Stoica, Rebeca Simion, Mariana
Pătru, Iuliana Pantilie Ioana şi Edi Horobeanu, Clara Mari-
nescu;
Ora 20.00: Gavril Prunoiu şi Grupul Doruri Muscelene;

VĂ AŞTEPTĂM!
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FFEESSTTIIVVAALLUULL NNAAŢŢIIOONNAALL DDEE FFOOLLKK
““MMIIOOVVEENNII FFOOLLKK 22001111””
Consiliul Local Mioveni, Primăria şi Centrul
Cultural, în parteneriat cu Casa de Cultură
a Sindicatelor Dacia, organizează  în data
de 2 Mai, ediţia I a FESTIVALULUI
NAŢIONAL DE MUZICĂ FOLK
“MIOVENI FOLK 2011”.

SSPPEECCTTAACCOOLL CCAARRIITTAABBIILL DDEE PPAAŞŞTTII,,
LLAA CCAASSAA DDEE CCUULLTTUURRĂĂ AA

SSIINNDDIICCAATTEELLOORR DDAACCIIAA MMIIOOVVEENNII
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Clubul GALATEEA – Asociaţia de Prietenie
Mioveni – Landerneau, Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia – Mioveni, Clubul Aristocra-
tique – Piteşti şi Asociaţia ”Pro Arta ARTGESIS”
Mioveni au organizat un nou spectacol cari-
tabil. 

PPPP RRRR IIII MMMM ĂĂĂĂ RRRR IIII AAAA   MMMM IIII OOOO VVVV EEEE NNNN IIII   AAAA NNNN UUUU NNNN ŢŢŢŢ ĂĂĂĂ   
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Pe
platoul

Colibaşi

SSăărrbbăăttooaarreeaa zziilleeii ddee 11 mmaaii -- ZZiiuuaa IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă aa MMuunncciiii



�� COFETAR - PATISER
�� BUCĂTAR - OSPĂTAR - BARMAN
�� LUCRĂTOR ÎN COMERŢ
�� MĂCELAR - TRANSATOR
�� LUCRĂTOR PRELUCR. CĂRNII
�� OPERATOR MEZELURI
�� MORAR PANIFICAŢIE
�� NOŢIUNI FUNDAMENTALE
IGIENĂ
�� FRIZER - COAFOR
�� MASEUR - COSMETICIAN
�� CAMERISTĂ HOTEL
�� LUCRĂTOR ÎN HOTELURI
�� ASISTENT GESTIUNE (CONTAB.)
�� OPERATOR INTRODUCERE

VALIDARE ŞI PREL. DATE (PC)
�� INSPECTOR RESURSE UMANE
�� ADMINISTRATOR PENSIUNE
�� FLORICULTOR
�� PEISAGISTICĂ
�� CROITOR
�� SECRETAR ASISTENT DIRECTOR
�� AGENT IMOBILIAR
�� ADMINISTRATOR IMOBILE
�� MANAGER PROIECT
�� ASISTENT MANAGER UNITATE
�� TEHNICIAN ÎN TURISM
�� MAŞINIST UTILAJE CALE ŞI
TERASAMENTE
�� LĂCĂTUŞ MECANIC
�� MECANIC AUTO
�� ELECTRICIAN AUTO
�� ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
�� SUDOR
�� TINICHIGIU - VOPSITORIE AUTO
�� COMPONENTE CHEIE COMUNE
MAI MULTOR OCUPAŢII

�� INSTALATOR INSTALAŢII DE
VENTILATOARE ŞI
CONDIŢIONARE
�� INSTALATOR INSTALAŢII
TEHNICO-SANITARE ŞI GAZE
�� ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR
�� FIERAR BETONIST
�� DULGHER - TÂMPLAR - PARCHE-
TAR
�� INSTALATOR INSTALAŢII
ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
�� MONTATOR PEREŢI ŞI
PLAFOANE GHIPS CARTON
�� CONFECŢIONER MASE PLAS-
TICE ŞI ALUMINIU
�� MONTATOR FERESTRE TER-
MOPAN
�� LUCRĂTOR CREŞTERE ANI-
MALE
�� LUCRĂTOR CULTURĂ PLANTE

AAssoocciiaaţţiiaa ddee TTiinneerreett SSOOLLAARRIISS oorrggaanniizzeeaazzăă
CCUURRSSUURRII DDEE CCAALLIIFFIICCAARREE -- RREECCAALLIIFFIICCAARREE

SECRETARIAT: Piteşti, Piaţa Ceair, str. Al. Odobescu, Cămin 1, Secona, et.2, cam.1 Tel: 0248.606.222; 606.223



INFO S.Ed.C. MioveniINFO S.Ed.C. Miovenicetateanului
GHIDUL

3333
MĂSURI NOI PENTRU

ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
În temeiul dispoziţiilor Legii nr.

230/2007  privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,
în viitor vor fi luate o serie de măsuri ce
vizează:

•recuperarea sumelor restante pentru
serviciile furnizate;

• eliminarea neconcordantelor  ce
apar între situaţia scriptică din  evi-
denţele contabile ale operatorului şi lis-
tele de plată întocmite de Asociaţiile de
proprietari, cu privire la valoarea
restanţelor;

Măsurile amintite se vor concretiza prin
încheierea unor acte adiţionale, precum
şi transmiterea de  adrese ce vor fi co-
municate asociaţiilor de proprietari cu
privire la:

•obligaţia de a respecta şi aplica  dis-
poziţiile legale cu privire la urmărirea în-
casării cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei  şi recuperarea pe
cale judecătorească a debitelor restante,
în vederea  achitării la termen a con-
travalorii facturilor emise de  către oper-
ator.

•obligaţia de a  depune toate dili-
genţele pentru încasarea restanţelor, ex-
istând posibilitatea plăţii eşalonate în
condiţiile stabilite în angajamentului de
plată semnat de către reprezentanţii le-
gali ai asociaţiei. 

•obligativitatea transformării din asoci-
aţie de locatari în asociaţie de proprietari.
În acest sens este de remarcat că deşi
asociaţiile au avut termen de graţie din
2007 şi până în prezent,  peste 40% din-
tre  acestea nu au luat măsurile legale. 

•respectarea prevederilor legale cu
privire la obligaţiile ce revin  organelor de
conducere ale asociaţiilor de proprietari,
cât şi cenzorilor şi administratorilor  care
gestionează fondurile asociaţiei; 

•obligaţia utilizatorului (asociaţia de
proprietari) de a depune  la sediul oper-
atorului, până în data de 5 a fiecarei luni,
listele de plată a cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei din luna anterioară,
din care sa rezulte debitele restante pe
fiecare apartament;

•efectuarea lunară a unor punctaje co-
mune între  reprezentantul legal al asoci-
aţiei  cu  SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL -
Serviciul contabilitate pentru a se stabili

valoarea debitelor şi modul lor de recu-
perare, întocmindu-se lunar un proces -
verbal de punctaj semnat de ambele
părţi contractante.

RECUPERAREA RESTANŢELOR
LA ÎNTREŢINERE

Ca element de nouatate, în vederea re-
cuperării restanţelor la plata întreţinerii,
Asociaţia de proprietari poate opta pen-
tru cesionarea creanţelor către operator,
în baza unui contract de cesiune cu titlu
gratuit  a creanţelor nerecuperate şi pen-
tru care nu există acţiuni pe rol la instan-
tele judecatoreşti, debitorii urmând a fi
acţionaţi în judecată de către SC SER-
VICII  EDILITARE PENTRU COMUNI-
TATE SRL MIOVENI.

ACŢIUNI DE CURĂŢENIE ŞI 
ÎNFRUMUSEŢARE A ORAŞULUI
În această primăvară au fost reluate

acţiunile specifice de curăţenie şi de în-
frumuseţare a oraşului,  concretizate în
luna martie şi  continuând în lunile urmă-
toare prin plantarea a 600 de butaşi de
trandafiri, 120 arbori şi arbuşti ornamen-
tali şi sădirea a peste 10.000 panseluţe.

CCAANNAALLIIZZAARREEAA OORRAAŞŞUULLUUII
NNUU EESSTTEE CCOOŞŞ DDEE GGUUNNOOII!!
PET-uri, ambalaje şi tot felul de
alte lucruri care ar trebui să
ajungă în tomberoane sunt scoase
periodic de echipele de intervenţii
ale societăţii SC Servicii Edilitare
pentru Societate SRL din reţeaua
de canalizare a Mioveniului.

Gunoaie menajere, sticle de plastic,
diverse obiecte de dimensiuni mari,
care impiedică funcţionarea canalizării
în bune condiţii ajung uneori şi pe
grătarele de la staţia de epurare a
oraşului.

„În imagine este prezentat un colec-
tor de canalizare din zona blocului M7.
Rugăm cetăţenii să ne semnaleze,
dacă observă, lipsa capacelor de
canal, nefuncţionarea sistemului de
canalizare sau situaţii de genul celei din
imagine, la numărul de telefon
0348.457.102”, a precizat directorul SC
S Ed.C Mioveni, Nicolae Tudose.
Aceasta a mai spus ca reţeaua de
canalizare este permanent verificata, în-
treţinută şi, în caz de nevoie, reparată
de către echipele de interventie ale so-
cietăţii.

Dar menţinerea sistemului de
canalizare în stare bună de funcţionare
depinde şi de modul în care locatarii re-
spectă anumite norme elementare.
Foarte multe din problemele reclamate
de clienţii noştri se referă la obturarea
racordurilor de canal, de cele mai multe
ori produsă pentru că se confundă
canalizarea cu coşul de gunoi. De
aceea, readucem în atentia publicului
câteva recomandari legate de sistemul
de canalizare al oraşului. O altă reco-
mandare se referă la parcarea

maşinilor. Şoferii trebuie să fie atenţi să
nu parcheze autoturismele deasupra
gurilor de vizitare a canalizării sau a re-
ceptorilor stradali, pentru a nu împied-
ica accesul echipelor de intervenţie.



Pentru anul 2011 lista
de investiţii cuprinde
modernizarea şi turn-
area de îmbrăcăminte
bituminoasă pe mai
multe străzi din oraş
precum şi refacerea tro-
tuarelor şi a parcajelor. 

Lucrările vor fi efectuate în
trei etape, primele străzi prinse
pentru modernizare fiind:
Periş, Măneşti, Iordache Go-
lescu, Legătura Str. Părăşti cu

Str. Dinicu Golescu şi B-dul
Dacia (prelungire).

În lotul al doilea vor intra în
modernizare: Aleea Mihai Sor-
bul, Colibaşi, Neagoe
Basarab, Nicolae Titulescu
(prelungire), Valea Neagră
(alee + zona Parc), Dinicu Go-
lescu (prelungirea), Condileşti,
24 Ianuarie.

Tot anul acesta vor intra în
reparaţii capitale şi străzile:
Mugureilor, Aleea, Automobil-
iştilor, Părăşti, Dumitrescu Bră-
tianu, Soldat Ungureanu

Nicolae, Radu lui Anghel,
Maior Grigore Chiuţescu,
Morii, Meştesugarilor, Căpitan
Ion Mantoiu, Nicolae Racov-
iceanu (prelungiri), General
Lăcătuşu, Aleea Clucerului,
Barajului.

ŞI TROTUARELE DIN
ORAŞ VOR INTRA ÎN

REPARAŢII
Nu numai străzile vor intra în

reparaţii ci şi trotuarele şi par-
cajele din oraş, lucrare care se
va face tot pe segmente. În

primul lot vor fi refăcute trotu-
arele din zona P22 - P9, Leg.
Str. Uzinei - Str. Col. D.
Giurescu, S1- S3, Str. 1 De-
cembrie şi Trotuare +Parcaje
la Bl. B3.

Seria lucrărilor va continua
cu realizarea de trotuare şi
parcaje la Bl. C3, Bl. L5, Bl. A4,
trotuare B-dul Dacia (de la str.
Hanul Rosu până la str. Pieţei)
şi G3-L9.

După definitivarea acestor
lucrări, trotuarele din cartierul
Racoviţa vor intra şi ele în
reparaţii.

BBIILLAANNŢŢUULL TTRRIIMMEESSTTRRUULLUUII II 
LLAA PPRRIIMMĂĂRRIIAA MMIIOOVVEENNII

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
(începute în anul 2010 sau anterior)
1.Catedrala Ortodoxă a oraşului Mioveni;
2.Canalizare menajeră cartier
Clucereasa;
3.Centrul Cultural Educativ;
4.Îmbrăcăminte bituminoasă pe străzile:
Str. Dinicu Golescu, Înv. Nicolae Chiuţă,
Părăşti, Maior Gh. Filipescu, Egalităţii   
5.Execuţie trotuare cartier Colibaşi;
6.Amenajare zonă grădiniţă A-uri;
7.Modernizare fântână strada Hanul Roşu;
8.Montare panouri solare la următoarele
obiective din oraşul Mioveni:

Lucrări începute în anul 2011
1.Grădiniţă cu program prelungit zona
Robea;
2.Pictură în tehnica mozaic la Catedrala
Ortodoxa oraş Mioveni;
3.Alimentare cu energie electrică con-

sumatori casnici şi iluminat public:
Str. Părăşti, Piscul Ilinii, Condileşti, platou
Făget, Bazin Înot Didactic;
4.Alimentare cu apă şi canalizare mena-
jeră strada Egalităţii;
5. Alimentare cu apă strada Părăşti.
Lucrări care vor începe 
în luna MAI 2011
1.Modernizare şi îmbrăcăminte bitumi-
noasă pe următoarele străzi din oraşul
Mioveni: Periş, Măneşti, I. Golescu, Leg.
Str. Părăşti cu str. D. Golescu, Prelungire
B-dul Dacia, Aleea M. Sorbul, Colibaşi, N.
Basarab, Prelungire N. Titulescu, Valea
Neagră, Prelungire D. Golescu,
Condileşti, 24 Ianuarie, Mugureilor, Aleea
Automobiliştilor, Părăşti, Dumitraşcu Bră-
tianu, Sold. Ungureanu Nicolae, Radu lui
Anghel, Maior Grigore Chiuţescu, Morii,
Meşteşugarilor, Cap. Ion Măntoiu, Prelun-
gire Nicolae Racoviceanu, General Lăcă-

tuşu, Aleea Clucerului, Barajului.
2. Modernizare trotuare şi parcaje din
oraşul Mioveni P22-P9, S1-S3, B3, 1 De-
cembrie, Legătură str. Uzinei cu str. Col.
D. Giurescu, C3I, L5, A4, G3-L9, B-dul
Dacia, Cartier Racoviţa.

Alte lucrări
Se vor organiza licitaţii pentru începerea
lucrărilor la următoarele obiective de in-
vestiţii:
1.Restilizare platou Casa de Cultură oraş
Mioveni;
2.Restilizare zona drumuri colectoare
Vamă – CKD;
3.Stadion Grup Şcolar Colibaşi;
4.Lucrări de termoizolare blocuri R3 şi P8
5.Sens giratoriu pe DN 73D, zona CKD
6.Agheasmatar + Grup sanitar;
7.Complex de servicii pentru persoane în
vârstă „ Sf. Maria” Colibaşi;
8.Fântâni arteziene oraş Mioveni.

PPPP RRRR IIII MMMM ĂĂĂĂ RRRR IIII AAAA   MMMM IIII OOOO VVVV EEEE NNNN IIII   AAAA NNNN UUUU NNNN ŢŢŢŢ ĂĂĂĂ   
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Pe 31 martie a avut loc în sala
de şedinte a Primariei Mioveni
adunarea generală ordinară a
acţionarilor societăţii Servicii
Edilitare pentru Comunitate
unde a fost prezentată situaţia
financiară a anului 2010.
În cadrul şedinţei a fost aprobat ra-
portul de gestiune al directorului gen-
eral pentru 2010 dar şi bilanţul
contabil de profit şi pierderi. Tot cu
această ocazie a fost prezentat şi
supus la vot proiectul de buget pe
2011 şi s-au prezentat obiectivele ur-
mărite de managementul unităţii pen-
tru anul în curs pentru îmbunătăţirea
activităţii.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
SC SEDC - MIOVENI SRL

În data de 03.09.2010, Asociaţia
C4C – Communication for Commu-
nity a încheiat cu Autoritatea de
Management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane” contractul de
finanţare cu numărul POS-
DRU/97/6.3/S/63494 pentru re-
alizarea proiectului „Munca are
genul feminin” ce va fi implemen-
tat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa Prioritara
6 „Promovarea incluziunii sociale”,
Domeniul Major de Intervenţie 6.3.
„Promovarea egalităţii de şanse pe
piaţa muncii”. Valoarea totală eli-
gibilă a proiectului: este de
12.984.795,00 lei;  Asistenţa fi-
nanciară nerambursabilă:
12.725.099,10 lei.

Obiectivul general al proiectului
“Munca are genul feminin” este pro-
movarea incluziunii sociale şi a egalităţii de
şanse pe piaţa muncii a femeilor aflate în
situatii de risc de excludere socială astfel
încât aceste categorii expuse riscului ex-
cluziunii să aibă oportunităţi egale, să fie
în măsură să trăiască cu egalitatea de
şanse asigurată de lege şi să beneficieze
de implicaţile pozitive ale respectului faţă
de sine şi ale respectului din partea
celuilalt. 

Proiectul utilizează abordarea integra-
toare de gen, precum şi cea a discriminării
multiple şi intersecţionale. Astfel, surprinde

şi analizează fenomenul accesului pe
piaţa muncii şi oferă soluţii cu privire la
problema investigată şi din punctul de
vedere al diferenţelor şi inegalităţilor între
femei. 

Sesiunile de formare se adresează unor
grupuri mixte constând din femei,
reprezentanţi ai administraţiei locale, an-
gajatori, reprezentanţi ai societăţii civile şi
personal din şcoli. Acestea sunt gândite şi
utilizate ca mijloace eficiente pentru pro-
movarea principiului egalităţii de şanse şi
non-discriminării. Sesiunile de formare vor
avea în vedere elaborarea curriculei şco-
lare şi de tehnici de predare; combaterea
prejudecăţilor şi cunoaşterea valorilor
identitare; legislaţie şi politici publice
privind egalitatea socială; comunicare şi
negociere de conflicte, în special cele din
sfera muncii. Cercetarea calitativă se va re-
aliza în două euro-regiuni prin interviuri
semi-structurate, observaţie participativă
şi focus-grupuri. Cercetarea cantitativă îşi
propune să identifice stereotipurile cultur-
ale privind femeile în rândurile angajato-
rilor, cadrelor didactice, reprezentanţilor
administraţiei locale, ai mass-media şi ai
societăţii civile, modalitatea de alcătuire a
ofertelor de cursuri de formare profesion-
ală, orientarea pieţei de muncă, cu accent
pe fenomenul segregării ocupaţionale, pe
gradul de ocupare în rândul femeilor şi
bunele practici naţionale privind integrarea
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Cei interesaţi pot contacta organizatorii
la adresa: Piteşti, Strada Egalităţii nr. 33,
et. 4, Tel.: 0248.210.096, Program: 9.00 –
18.00

Proiectul: “MUNCA ARE GENUL FEMININ” a ajuns la Mioveni
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BBiirroouull UUrrbbaanniissmm aall

PPrriimmăărriieeii oorraaşşuulluuii
MMiioovveennii aa aannuunnţţaatt
ccââtteevvaa rreegguullii ccee ttrree--
bbuuiiee rreessppeeccttaattee ddee ssoo--
cciieettăăţţiillee ccaarree
ccoonnttrraacctteeaazzăă lluuccrrăărrii
ddee aannvveellooppaarree llaa
bbllooccuurriillee ddee llooccuuiinnţţee
ddiinn oorraaşşuull MMiioovveennii.. 

Odată cu venirea
primăverii a început şi lu-
crul la anveloparea
blocurilor din oraş. Pentru
fi evitate eventualele prob-
leme, firmele care execută
astfel de lucrări sunt obli-
gate să fie autorizate în lu-
crări de construcţii şi să
deţină certificate de cali-
tate – garanţie schelă
ISCIR.

Societatea executantă
este obligată să încheie un
contract de execuţie a lu-
crării cu asociaţia de pro-
prietari/locatari, o copie a
acestui contract trebuind
depusă la Registratura
Primăriei Mioveni cu cel
puţin 7 zile înainte de în-

ceperea lucrării.
Totodată trebuie încheiat

un contract de salubritate
cu S.C. SERVICII EDIL-
ITARE PENTRU COMUNI-
TATE MIOVENI S.R.L.
Lucrarea trebuie execu-
tată cel puţin la nivel de
scară de bloc sau tronson,
de la parter până la etajul
4, inclusiv aticul, elevaţia şi
casa scării. Echipa de
lucru trebuie să poarte
echipament de protecţie:
centură de siguranţă şi
sapopete cu inscripţia
firmei.

În zona intrărilor de bloc,
aleilor şi trotuarelor, schela

trebuie prevăzută cu plasă
de protecţie, iar firma exe-
cutantă trebuie să acorde
garanţie pentru lucrare şi
vopseaua exterioară pen-
tru minimum 5 ani.

Culoarea faţadei se sta-
bileşte de comun acord
între asociaţia de propri-
etari/locatari şi Primăria
oraşului Mioveni, culoarea
trebuie să fie aceeaşi pen-
tru întregul imobil.

Ultima condiţie este
aceea că firma trebuie să
menţină curăţenia pe tim-
pul executării lucrării şi să
refacă spaţiile afectate la
finalizarea lucrării.

SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIILLEE CCAARREE CCOONNTTRRAACCTTEEAAZZĂĂ LLUUCCRRĂĂRRII
DDEE AANNVVEELLOOPPAARREE LLAA BBLLOOCCUURRIILLEE DDIINN MMIIOOVVEENNII

TTRREEBBUUIIEE SSĂĂ RREESSPPEECCTTEE NNOOII CCOONNDDIIŢŢIIII
EECCHHIIPPAA DDEE MMAAJJOORREETTEE
AA ŞŞCC.. GG.. TTOOPPÂÂRRCCEEAANNUU
FFAACCEE PPEERRFFOORRMMAANNŢŢĂĂ

Duminică, 17.04.2011, a avut loc la Craiova
etapa zonală a Olimpiadei Naţionale de Ma-
jorete, ediţia I, din cadrul Olimpiadei Naţionale
a Sportului Şcolar. În concurs s-au înscris 16
echipe din judeţele Argeş, Doj şi Olt care au
prezentat momente deosebite. Echipa de ma-
jorete a Şcolii "George Topârceanu" din
Mioveni, formată din fetiţe din clasele I-IV şi
condusă de prof. Filofteia Dumitru, au fost cele
care au reprezentat judeţul Argeş. Deşi com-
petiţia a fost strânsă, echipa  Şcolii "George
Topârceanu" a obţinut locul I şi un premiu spe-
cial pentru costume. Astfel fetele s-au calificat la
faza naţională care se va desfăşura în luna mai
la Oradea. Sperăm că şi acolo fetele vor avea
performanţe la fel de bune şi vor veni cu marele
premiu. Le dorim succes!

Prof. Victoriţa Ciorobea, coordonator
programe şi proiecte extraşcolare,

Sc. "G. Topârceanu", Mioveni.

MMAAJJOORREETTEELLEE NNEE--AAUU
RREEPPRREEZZEENNTTAATT ŞŞII LLAA
SSIIMMFFOONNIIAA LLAALLEELLEELLOORR

SC.SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL
PROGRAM RELAŢII PUBLICE ŞI ÎNCASĂRI
LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
08.00 - 16.00 08.00 - 17.00 08.00 - 16.00 08.00 - 17.00 08.00 - 16.00

Tel: 0348.456.999 Fax: 0348.445.886; 
Serv. Iluminat public: 0348.445.851;
Serv. Apă Canal: 0348.457.102

Operatorul Local SC
SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL - atrage
atenţia asupra faptului
că utilizarea serviciu-
lui public de ali-
mentare cu apă şi
canalizare presupune
şi câteva obligaţii din
partea utilizatorilor. 

Astfel, aceştia trebuie să
fie conştienţi că serviciile

folosite trebuie şi plătite,
în caz contrar existând
anumite repercursiuni.

Dispoziţiile legale în
vigoare oferă operatorului
local posibilitatea să ia
măsuri de constrângere a
rău-platnicilor, pornind de
la aplicarea de penalităţi
şi terminând cu decu-
plarea de la reţeaua pub-
lică de alimentare cu apă.

Operatorul a luat deja
măsura debranşării
restanţierilor de la reţeaua

publică de alimentare cu
apă potabilă.

Consumatorii rău-plat-
nici debranşaţi  de la
reţeaua publică de ali-
mentare cu apă, vor su-
porta taxa aferentă
debranşării (50 lei) pre-
cum şi taxa de rebranşare
(50 lei).

Pentru  persoanele  ju-
ridice taxa de debranşare
va fi de 75 lei iar taxa de
rebranşare 75 lei.

Operatorul Local  SC SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL,
va percepe taxă de rebranşare 

Mii de copii, profesori, părinți, cetățeni
români și invitați străini, precum și oficialități, au
participat la inaungurarea celei de-a 34-a ediții
a Simfoniei Lalelelor. Aceasta a început cu
Parada Florilor, ocazie cu care au defilat pe
Strada Victoriei, de la Primărie la Casa Cărții,
reprezentanți ai majoritații școlilor și liceelor din
Pitești și din împrejurimi.

Şcoala George Topârceanu a participat şi în
acest an la Simfonia Lalelelor, de această dată
cu trupa de majorete, reprezentând cu succes
oraşul Mioveni.
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Consiliul Local Mioveni,
Primăria şi Centrul Cul-
tural, în parteneriat cu
Casa de Cultură a Sindi-
catelor Dacia, orga-
nizează  în data de 2 Mai,
ediţia I a FESTIVALUL
NAŢIONAL DE MUZICĂ
FOLK“ MIOVENI FOLK
2011”
REGULAMENT DE
CONCURS

Festivalul naţional de muzică
folk se adresează interpreţilor
de muzică folk din întreaga
ţară care îndrăgesc acest gen
şi  cuprinde o singură secţiune
interpretare muzică folk.

Concursul este deschis
oricărui interpret sau grup folk,
care poate prezenta în con-
curs cel puţin două piese pro-
prii durata maximă a acestora
fiind de 8 minute (grupurile
folk nu vor depasi mai mult de
5 membri). La festival se pot
înscrie doar tinerii cu vârsta

minimă de 16 ani;
Pentru înscriere la concurs

participanţii vor expedia o
caseta sau un CD demo cu
piesele propuse pentru con-
curs, interpretate voce şi chi-
tară şi un CV în vederea
realizării pliantului de sală cu
date proprii şi date din activi-
tatea desfaşurată în domeniu,
până cel tarziu 20.04.2011.
Documentele necesare în-
scrierii vor fi expediate prin
poşta electronică la adresele
centrulculturalmioveni@yahoo
.com şi
casadecultura.mioveni@yaho
o.com sau la adresa, Centrul
Cultural Mioveni, strada Tudor
Muşatescu, Bl.V2B, cu menţi-
unea FESTIVALUL NAŢIONLA
DE MUZICĂ FOLK-MIOVENI
FOLK 2011. 

Un juriu de specialitate va
selecţiona interpreţii şi piesele
alese pentru concurs în cel
mult 3 zile de la data limită a
înscrierii şi aduse la cunoştinţă
concurenţilor selectaţi;

Organizatorii vor asigura
cazarea şi masa concurenţilor
admişi în concurs pe perioada
desfăşurării festivalului;

Ordinea intrarii în concurs
va fi stabilită de organizatori în
funcţie de cerinţele specta-
colului;

PREMII
Un juriu de specialitate for-

mat din personalităţi (TV -
RADIO, artişti profesionişti

consacrati, reprezentanţi ai
administraţiei locale, etc.) va
acorda celor mai buni con-
curenţi: Premiul I – 1000 lei;
Premiul II –  700 lei; Premiul
III – 500 lei.

Parteneri media: RADIO
ROMÂNIA ACTUALITĂŢI; AB-
SOLUT TV; ANTENA 1
PITEŞTI; ALPHA TV; RADIO
21; ATITUDINE ÎN ARGEŞ; AG
PRESS; PRO ARGES;  ZILE SI
NOPTI; ZIARUL MIOVENII.

FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ FOLK
“MIOVENI FOLK 2011”

Trupa ETER va cânta în deschiderea
recitalului lui Vasile Şeicaru

Cu ocazia Sărbătorilor Pas-
cale, autorităţile locale din
Mioveni au organizat o nouă
campanie umanitară „Venim în
casa ta de Paşte!”, acţiune ce
s-a bucurat de sprijinul insti-
tuţiilor, şcolilor, liceelor, soci-
etăţilor comerciale dar şi al
simplilor cetăţeni.

Elevi, profesori şi părinţi deopotrivă s-au
implicat în campanie reuşind să strângă al-
imente pentru masa de Paşte a unor per-

soane defavorizate. 
„Componenta de responsabilitate so-

cială a fost dintotdeauna o preocupare pri-
oritară a şcolii noastre. Din păcate, pentru
multe familii, aceste sărbători nu sunt prilej
de bucurie din pricina situaţiei financiare
precare. Sperăm ca anul acesta, masa de
paşti va fi o realitate pentru câteva familii
din Mioveni. Grupul Şcolar Colibaşi a or-
ganizat în fiecare an astfel de acţiuni în
parteneriat cu Primăria dar şi în regim pro-
priu” a precizat prof. Florea Elena de la
Grupul Şcolar Colibaşi.

Şcoala Liviu Rebreanu şi G.P.P. nr.1 sunt

4400 DDEE FFAAMMIILLIIII DDIINN MMIIOOVVEENNII VVOORR
AAVVEEAA OO MMAASSĂĂ DDEE PPAAŞŞTTEE BBOOGGAATTĂĂ

alte unitatăţi de învăţământ implicate în
acţiuni caritabile. Elevii de la Şcoala G.
Topârceanu au pregătit, sub îndrumarea
cadrelor didactice, felicitări şi ouă deco-
rate manual pe care le-au vândut la stan-
duri special amenajat la primărie Mioveni.
Nici ei nu sunt la prima acţiune de acest
gen, anul trecut reuşind să strângă din
vânzarea de felicitări peste 800 de lei în
două zile.

Alături de Centrul Cultural Mioveni s-au
mai alăturat campaniei: Liceul Iulia Zam-
firescu, Şcoala George Topârceanu,
Petrom – V, SC Fica Prosper SRL,
Reţeanua Women Renault, SC Servicii
Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL,
persoane fizice, ş.a.m.d.



SSoocciieettaatteeaa nnooaassttrraa ss--aa ffoorrmmaatt ddiinn SSeerrvviicciiuullSSoocciieettaatteeaa nnooaassttrraa ss--aa ffoorrmmaatt ddiinn SSeerrvviicciiuull
ddee IIlluummiinnaatt PPuubblliicc MMiioovveennii şşii SSeerrvviicciiuullddee IIlluummiinnaatt PPuubblliicc MMiioovveennii şşii SSeerrvviicciiuull
AA..DD..PP..,, ttoottooddaattaa aavvâânndd îînn ssuubboorrddiinnee şşiiAA..DD..PP..,, ttoottooddaattaa aavvâânndd îînn ssuubboorrddiinnee şşii
ssttaattiiaa ddee eeppuurraarree aa oorraaşşuulluuii..ssttaattiiaa ddee eeppuurraarree aa oorraaşşuulluuii..

�� distribuţie apă rece potabilă;
�� salubrizare, colectare gunoi menajer;
�� montarea de distribuitoare individuale de
apă precum şi coloane pentru fiecare aparta-
ment în parte;
�� instalaţii sanitare
�� lucrări de curăţenie - persoane juridice;
�� iluminat public;
�� iluminat arhitectural şi ornamental;
�� instalaţii electrice de întreţinere;
�� instalaţii electrice de exterior;
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9999SESIZĂRI ŞI SUGESTII

Pentru persoanele care nu au acces la internet şi nu
pot consulta pagina noastră, www.sedc-mioveni.ro,
prin intermediul ziarului nostru Directorul Nicolae

TUDOSE răspunde sesizărilor cetăţenilor. Deasemenea
cei interesaţi pot face sesizări direct la sediul nostru de
la Şcoala Veche, urmând ca răspunsul să fie publicat în
ziar în cel mai scurt timp. 

ÎÎ:: CCRRIISSTTEEAA VVAALLEENNTTIINN
Buna ziua! Am o întrebare: în

legatură cu contractul individual
de apă rece, este specificat un-
deva că dacă recurgem la această
soluţie nu mai plătim şi pierderi
către asociaţia de locatari?

RR:: 1. Referitor la pierderi:
În situaţia separării de reţeaua comună

de alimentare cu apă a scării de bloc şi
branşarea individuală, locatarii pot
încheia contracte individuale direct cu

furnizorul de servicii (S.C. Servicii Sdil-
itare pentru  Comunitate Mioveni SRL). În
urmă cu aproximativ 10-12 luni, pentru
testarea  clasei de precizie, au fost mon-
tate apometre de clasa "C" cu piston ro-
tativ tuturor locatarilor din mai multe scări
de bloc.  Din experienţă, se poate afirma
că în acele scări, diferenţele de apă din-
tre apometrul de scară şi cele individuale
nu au existat.

Deci, în situaţia montării de apometre
compatibile, de aceeaşi clasă de pre-
cizie cu cel de scară, nu vor mai exista

pierderi.
2. Condiţii şi documente necesare pen-

tru încheierea contractelor individuale:
- solicitantul  să fie cu plata la zi la în-

treţinere, dovada fiind adeverinţa de la
administrator;

- asociaţia din care face parte să nu fie
în litigiu cu operatorul (acţionată în jude-
cată);

- să aibă apometrul montat la loc acce-
sibil în vederea  citirii;

- copie act proprietate locuinţă;
- copie CI/BI.

CURRICULUM VITAE
PĂUNA IULIA
DIRECTOR ECONOMIC 
SC “SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI” SRL

Data naşterii: 25 februarie 1969
E-mail:
paunaiulia@yahoo.com

FUNCŢIA /POSTUL OCUPAT:
� Director economic SC “Servicii Edilitare pentru Comunitate
Mioveni” SRL

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
� Şef Birou Contabilitate, Primăria Mioveni -  Serviciul A.D.P.;
� Şef Birou Colectare Creanţe Serviciul A.D.P. Mioveni;
� Economist, Serviciul A.D.P. Mioveni;

� Contabil, investiţii S.C. REGOM SERV SA Mioveni;
� Inspector personal S.C. REGOM SERV S.A. Mioveni;

STUDII: 
� masterat în  specializarea “Management în administraţie şi
Servicii Publice”;
� studii licenţă  “Universitatea “Constantin Brâncoveanu”
Piteşti, Facultatea de Finanţe Contabilitate, profilul Contabilitate
şi Informatică de Gestiune.
� perfecţionare  profesională în  “Buget - Finante  Contabilitate
Publică 
� Liceul Economic Piteşti

COMPETENŢE PROFESIONALE:
� Contabilitate Financiară şi de Gestiune
� Analiza Economico- Financiară;
� Gestionarea Mijloacelor Fixe -  Patrimoniu Public şi Privat;
� Contabilitatea Investiţiilor;
� Aptitudini de Utilizare a Calculatorului - diverse programe.

COMPETENŢE SOCIALE:
� simţ de previziune şi organizare;
� capacitatea de a coordona şi organiza  oameni şi resurse; 
� bună comunicare în relaţii publice;
� perseverenţă, responsabilitate şi disciplină;
� persoana dinamică, deschisă, uşor comunicativă.                                       

De Paşte, Centrul Civic al oraşului Mioveni a fost  îmbrăcat
de către angajaţii SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNI-
TATE MIOVENI SRL, cu ornamente şi obiecte de decor speci-
fice Sărbătorilor Pascale.  Iepuraşi, miei, pui şi  ouă colorate
au fost  montate în oraş şi prin simpla lor prezenţă multicoloră
creează o atmosferă de sărbătoare.

Miovenarii vor vedea  iepuraşi, unul mai frumos decât altul, ouă
imense care strălucesc asemenea licuricilor, pui şi miei coborâţi
parcă dintr-o frumoasă poveste. Toate acestea vor  atrage nu doar
localnicii, dar şi turistii care privesc cu interes straiele de sărbătoare
ale centrului civic. Acestea simbolizează una dintre cele mai mari
sărbători creştine, dar şi  venirea  primăverii mult aşteptate.

DE PAŞTI ORAŞUL A ÎMBRACAT STRAIE DE SĂRBĂTOARE 



Una din marile probleme din
blocuri o reprezintă pierderile. Pro-
prietarii plătesc consumuri mari
pe care nu le-au produs ei, fiind
determinate de alţii prin furt sau
abuz. În acest scop, vă prezentăm
cauzele acestor pierderi care de-
termină bani mulţi în plus la în-
treţinere.

În primul rând poate fi vorba despre
existenţa unor pierderi de apă
cauzate de o avarie pe instalaţia co-
mună a blocului, fie în pămînt, de la
căminul de branşament până la in-
trarea în bloc, fie în subsolul blocului.

Necitirea, în aceeaşi zi, atît a con-
torului general, cît şi a tuturor con-
toarelor individuale, în cazul
consumului de apă poate determina

un consum de apă ridicat. În această
categorie se includ şi nedeclararea
corectă a consumurilor individuale
din partea proprietarilor/chiriaşilor,
prezenţa apei calde pe conducta de
apă rece (fenomen numit "by-pass")
care determină contorul de apă rece
să se învârtă în sens invers din cauza
modului greşit de montaj a maşinilor
de spălat, frauda din partea unora
dintre proprietari prin "ocolirea" con-
torului individual sau oprirea
funcţionării acestuia, calculul eronat
din partea administratorului, care, din
greşeală sau din neştiinţă, ia în calcul
consumurile individuale aparţinând
unei luni, iar factura de apă care se
repartizează aparţine altei luni, sau
împarte diferenţa funcţie de con-

sumul individual, ceea ce este total
greşit.

De asemenea diferenţa de clasă
metrologică între contoarele individ-
uale şi contorul de branşament
reprezintă o problemă. Un contor in-
dividual nu înregistrează firicelele de
apă în timp ce un contor de branşa-
ment înregistrează aceste consumuri.

PIERDERILE SE ÎMPART
Pentru eliminarea cauzelor, con-

ducerea asociaţiei de proprietari şi
administratorul trebuie să acţioneze
de urgenţă pentru stoparea păgubirii
proprietarilor.

Până la eliminarea sau minimizarea
cauzelor, aceste diferenţe vor fi con-
siderate pierderi financiare ale asoci-
aţiei de proprietari şi se repartizează
tuturor proprietarilor după cota parte
indiviză.

PPIIEERRDDEERRIILLEE DDEE AAPPĂĂ,,
OO PPRROOBBLLEEMMĂĂ CCOOMMUUNNĂĂ AA LLOOCCAATTAARRIILLOORR

� plăta în 2 rate, costul unui distribuitor
pe apartament fiind cuprins între 40 - 45
lei.
� prin SC Servicii Edilitare pentru Comu-
nitate se pot efectua şi lucrări de instalaţii
de la distribuitor până în apartament,
oferindu-se o garanţie de 1 an. 

Costul estimativ al acestor lucrări, pen-
tru două coloane  este: Parter  = 156 lei;
Etaj I   = 179 lei; Etaj II  = 202 lei; Etaj III
= 225 lei; Etaj IV = 248 lei.

În funcţie de posibilităţile financiare ale

beneficiarului, plata acestor lucrări se
poate face în maxim trei rate lunare.

Valoarea contorului de apă şi taxa de

montare sunt estimate la suma de 260 lei
de apartament, cu menţiunea că în-
tocmirea contractului individual, verifi-
carea metrologică şi reparaţiile
echipamentului de măsurare sunt  supor-
tate de către operator.

Reprezentanţii Asociaţiilor  de Locatari
din oraşul Mioveni care nu au datorii,
sunt aşteptaţi să vină la sediul societăţii
din B-dul Dacia, la Şcoala Veche pentru
încheierea de contracte individuale, de
luni - vineri între orele 8.00-16.00.
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SOLUŢIA: MONTAREA DE DISTRIBUITOARE
Operatorul local SC SERVICII EDILIATRE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL vine cu o ofertă
accesibilă în sprijinul celor care doresc să îşi monteze distribuitoare. 

CClluubb FFUUJJII SSAANN DDOOJJOO MMIIOOVVEENNII
DDiisscciipplliinnăă-- aauuttooaappăărraarree

SSttiill-- AAIIKKIIJJUUTTSSUU TTAAKKEEDDAA ––RRYYUU
GGrruuppee ddee vvâârrssttăă 66 -- 1188 aannii..

LLooccaaţţiiee –– CCAASSAA DDEE CCUULLTTUURRĂĂ AA 
SSIINNDDIICCAATTEELLOORR DDAACCIIAA

PPrrooggrraamm LLUUNNII şşii 
VViinneerrii 1188..0000--2200..0000

RReellaaţţiiii llaa tteell 00772288..882266..334466
OFER LECŢII DE CHITARĂ

TEL: 0745.615.092

VÂND TEREN
în Mioveni, cartier Racoviţa -

Cătăneşti, vis-a-vis de sediul (cen-
trul C.A.P.), 2500 mp - parcelabil.

Preţ atractiv!
Tel. 0768.47.20.30  

VÂND APARTAMENT
în Mioveni, bl. C III etapa a II-a,

confort II, etaj 1
Tel. 0741.580.682

Camera de Comerţ şi Industrie
Argeş, Filiala Mioveni

funcţionează cu sediul în Casa
de Cultura a Sindicatelor –

Mioveni, parter.
TTeell::00773355..000077..551133;; 00334488..773300..771111

Centrul Cultural Mioveni închiriază
autocarul marca Iveco cu 49+2
locuri pentru organizarea de excur-
sii în ţară şi în străinătate la cele
mai mici preţuri. Cei interesaţi ne
pot contacta la tel/fax:
0348.445.856, sau la sediul din str.
Tudor Muşatescu, Bl. V2B, parter.
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ÎNTREBARE:
În ce condiţii se poate realiza
sistarea furnizării serviciului
de apă-canal unui utilizator al
SC S.Ed.C Mioveni SRL? 

RĂSPUNS:
Conform Contractului de

furnizare/prestare a serviciului de ali-
mentare cu apă şi de canalizare, op-
eratorul are următoarele drepturi:
6.7. să desfiinţeze branşamentele sau
racordurile realizate fără obţinerea
avizelor legale şi să sesizeze au-
torităţile competente, în cazurile de
consum fraudulos sau de distrugeri
ori degradări intenţionate ale compo-
nentelor sistemului public de ali-
mentare cu apă şi de canalizare; Sunt
considerate consumuri clandestine şi
cazurile când consumul se face prin
ruperea sigiliilor, demontarea contoru-
lui, montare inversă, by pass la con-
tor, demontare/distrugere Cyble şi
alte modalităţi de sustragere a con-
sumului fără a fi înregistrat de
aparatura de măsură.
6.8.1. să întrerupă furnizarea apei,
numai după (minim) 5 zile lucrătoare
de la primirea de către utilizator a unei
notificări constând în comunicarea
scrisă făcută de operator şi transmisă
prin curier sau prin scrisoare reco-
mandată adresată utilizatorului, în ur-
mătoarele situaţii:

a) utilizatorul nu achită factura în ter-
men de 30 de zile calendaristice de la
data scadentă, precum şi alte oblig-
aţii.

de plată neonorate la scadenţă op-
eratorului (majorări, cheltuieli de jude-
cată, etc.) indiferent de natura,
cuantumul sau vechimea lor;

b) utilizatorul nu remediază defecţi-
unile interioare şi prin aceasta prejudi-
ciază alimentarea cu apă a altor
utilizatori;

c) neachitarea obligaţiilor de plată
pentru recuperarea daunelor, stabilite
printr-o hotărâre judecătorească de-
finitivă, provocate de distrugerea sau
deteriorarea unor construcţii sau in-
stalaţii aferente infrastructurii edilitar-
urbane a localităţilor, aflate în
administrarea lor;

d) împiedicarea delegatului împut-

ernicit al operatorului de a controla in-
stalaţiile de utilizare, de a monta, ver-
ifica, înlocui sau citi aparatele de
măsurare-înregistrare sau de a reme-
dia defecţiunile la instalaţiile adminis-
trate de operator, când acestea se
află pe proprietatea utilizatorului;

e) branşarea sau racordarea, fără
acordul operatorului la instalaţiile altui
utilizator ori schimbarea, fără acordul
operatorului, în cadrul unor lucrări de
reparaţii capitale, reconstruiri, modi-
ficări, modernizări sau extinderi, a car-
acteristicilor tehnice şi/sau a
parametrilor instalaţiilor de utilizare;

f) utilizatorul foloseşte în instalaţia
interioară pompe cu aspiraţie din
reţeaua publică direct sau prin
branşamentul de apă, fără avizul op-
eratorului.

g) neîncadrarea în termenii obligaţi-
ilor contractuale ale utilizatorului ,
după expirarea preavizului de 15 zile
dat de furnizor, care duce la rezilierea
contractului.
6.8.2. să întrerupă furnizarea apei
după 15 zile calendaristice de la ex-
pedierea către utilizator a unei noti-
ficări constând în comunicarea scrisă
făcută de operator şi transmisă prin
curier sau prin scrisoare recomandată
adresată utilizatorului, în următoarele
situaţii:

a) la încălcarea oricăror altor oblig-
aţii prevăzute în: contract, regulamen-
tul serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare şi legislaţia în materie.

b) dacă utilizatorul refuză încheierea
unui nou contract ori perfectarea sau
reactualizarea contractului existent în
condiţiile modificării reglementărilor
sau condiţiilor tehnico –economice
care au stat la baza încheierii aces-
tuia.

Procedura de notificare se consid-
eră îndeplinită şi în cazul unui even-
tual refuz de primire a acesteia de
către utilizator, sau o avizare – lipsă
de la domiciliu din partea utilizatoru-
lui.
6.8.3. să întrerupă furnizarea apei la
cererea utilizatorului.
ÎNTREBARE:

De ce apar diferenţe între
consumul indicat de contorul
general şi contoarele din

apartamente?
RĂSPUNS:

Cauzele diferenţelor între consumul
înregistrat de contorul general de fac-
turare şi suma consumurilor de apa
din apartamente : 
SUNT PERFECTE CONTOARELE NOAS-
TRE?

Toţi producătorii mondiali de
aparate de măsura certifică, în speci-
ficaţiile tehnice, existenţa unei toler-
anţe, care - în funcţie de tipul
contorului şi de vechimea acestuia -
poate ajunge până la +/- 5 %. 
SE POATE CONSUMA APĂ FĂRĂ CA
ACEASTA SĂ FIE ÎNREGISTRATĂ DE
CONTOR? 

În funcţie de sensibilitatea lor, con-
toarele se încadrează în 4 clase de
precizie, de la A la D (D fiind cel mai
performant). Prin sensibilitate se
înţelege debitul minim de la care va
porni înregistrarea de către contor. 

Un exemplu simplu va lămuri prob-
lema: contorul de clasa B „porneşte”
înregistrarea de la 10 l/oră, în timp ce
contorul de clasa C porneşte de la 5
l/oră. Contoarele de apartament sunt,
în general, de clasa  B. Contorul gen-
eral al blocului, montat de către S.C.
Apavital S.A. Iaşi, este de clasa C, cu
debit de pornire foarte mic (ex. contor
Flodis d.n. 32 mm are debitul de
pornire de 11 l/oră). În cazul con-
toarelor din apartamente, „difer-
enţele” pot să apară din
simultaneitatea mai multor pierderi
mici, neînregistrate de contoarele se-
cundare, dar înregistrate de contorul
general. Exemplu: contorul general al
S.C. Apavital Iasi este marca Flodis
(clasa C, debit de pornire de 11 l/oră),
iar în apartamente există contoare de
clasa B- inferioară (debit de pornire
de 10 l/oră). Daca din cele 20 de
apartamente dintr-o scară ( min. 40
de apometre) cel puţin doua au
pierderi mici (de 8 l/oră), apometrele
din apartamente nu vor înregistra
acest consum, dar contorul general
va înregistra 2 x 8 l/oră = 16 l/oră (16
l/oră > 11 l/oră – debitul minim de
pornire al contorului general). Va
apărea astfel o „diferenţă” de 11,5 mc
lunar! 

(va urma)

� Începând cu acest număr, ne-am propus
prezentarea celor mai întâlnite probleme legate de
serviciile oferite de S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI S.R.L. 

� Prima rubrică va trata tema condiţiilor de sistare a
furnizării serviciului de apă-canal precum şi apariţia
diferenţelor între contorul general şi contoarele din
apartamente �

ÎÎNNTTRREEBBĂĂRRII ŞŞII RRĂĂSSPPUUNNSSUURRII



SPECTACOL CARITABIL DE PAŞTI, 
LA CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR DACIA MIOVENI

Clubul GALATEEA – Asociaţia de Pri-
etenie Mioveni – Landerneau, Casa de
Cultură a Sindicatelor Dacia –
Mioveni, Clubul Aristocratique –
Piteşti şi Asociaţia ”Pro Arta ARTGE-
SIS” Mioveni au organizat un nou
spectacol caritabil. 
După ce spectacolul „Vis de Crăciun” din luna
decembrie a anului trecut a fost un succes, orga-
nizatorii au decis să realizeze un nou spectacol
cu ocazia sărbătorilor Pascale, pentru ajutorarea
a 5 familii cu probleme sociale intitulat: MIZOTIS,
floare de “NU-MĂ-UITA”!
ARTIŞTII ŞI-AU DAT MÂNA PENTRU
STRÂNGEREA DE FONDURI
Spectacolul caritabil MIOZOTIS floare de „Nu-
mă-uita!” i-a avut drept invitaţi pe Gabriela şi
Cristi Iacob, Amalia Preda, Viorica Roşu, Ionuţ
Cârstea, Silviu Ivaşcu, precum şi clubul de dans
„Aristocratique” Piteşti al cărui coregraf este
Mirela Cadar şi Ansamblul de dansuri populare
DORUL (tineri), coregraf Cătălin Oancea.

Elisabeta Panait,
Directorul Casei de Cultură a
Sindicatelor  Dacia Mioveni
“La această ediţie am reuşit să
strângem 4300 lei, bani ce vor
fi folosiţi pentru a oferi celor 5
familii cu o situaţie socială difi-
cilă: alimente, electrocasnice,
lenjerii de pat, pături şi tot ce le
este necesar. Vreau să mu-
luţumesc tuturor celor prezenţi
la spectacol şi care au donat
din puţinul lor dar şi Consiliului
Local Mioveni care a donat cea
mai mare parte din suma
strânsă. Pachetele vor fi dis-
tribuite înainte de Paşte”.

Elisabeta Panait, Directorul CCS Dacia Mioveni  (stânga) şi Mirela
Cadar, (dreapta) organizatoarele spectacolui caritabil.

LLuummiinnaa ÎÎnnvviieerriiii DDoommnnuulluuii 
ssăă vvăă ccăăllăăuuzzeeaassccăă ddrruummuull 

îînn vviiaaţţăă şşii ssăă vvăă aadduuccăă lliinniişşttee şşii
ppaaccee îînn ssuufflleett.. SSăărrbbăăttoorrii FFeerriicciittee

aallaattuurrii ddee cceeii ddrraaggii!!
PPAAŞŞTTEE FFEERRIICCIITT!!

OORRGGAANNIIZZAAŢŢIIAA PPSSDD
MMIIOOVVEENNII

SSffiinntteellee ssăărrbbăăttoorrii ddee PPaaşşttee 
ssăă vvăă aadduuccăă lliinniişşttee îînn ssuufflleett,,

mmuullttăă bbuuccuurriiee,, ssăănnăăttaattee,, 
ffeerriicciirree şşii ppuutteerreeaa ddee aa ddăărruuii şşii

aajjuuttaa sseemmeenniiii..
HHRRIISSTTOOSS AA ÎÎNNVVIIAATT!! 

PPOOLLIIŢŢIIAA OORRAAŞŞUULLUUII
MMIIOOVVEENNII



cetateanului
GHIDUL

11113333
SSffiinntteellee SSăărrbbaattoorrii ddee PPaaşşttee ssăă vvăă

iinnuunnddee ssuufflleettuull ddee ppaaccee şşii ccrreeddiinnţţăă,, 
ssăă vvăă uummppllee ccaassaa ddee lluummiinnăă şşii ssăă

vvăă aadduuccăă mmaaii aapprrooaappee ddee cceeii ddrraaggii!! 
VVăă uurreezz uunn PPAAŞŞTTEE FFEERRIICCIITT!!

DDiirreeccttoorr SSCC SS..EEdd..CC MMiioovveennii SSRRLL,,
NNiiccoollaaee TTUUDDOOSSEE

FFiiee ccaa LLuummiinnaa SSffâânnttăă aa aacceesstteeii 
mmaarrii SSăărrbbăăttoorrii ssăă vvăă ccăăllăăuuzzeeaassccăă ppaaşşiiii,,
ssăă vvăă aadduuccăă ssăănnăăttaattee,, ffeerriicciirree şşii ssăă aavveeţţii

îînn ssuufflleett nnuummaaii ppaaccee şşii bbuuccuurriiee..
PPaaşşttee ffeerriicciitt aallăăttuurrii ddee cceeii ddrraaggii..

HHRRIISSTTOOSS AA ÎÎNNVVIIAATT!!

PPrriimmaarr,, 
IIoonn GGEEOORRGGEESSCCUU

SSffiinntteellee ssăărrbbăăttoorrii ddee PPaaşşttee ssăă vvăă aadduuccăă
nnuummaaii ggâânndduurrii sseenniinnee,, lluummiinnăă îînn ssuufflleett
şşii mmuullttee bbuuccuurriiii aallăăttuurrii ddee cceeii ddrraaggii,, ssăă
vvăă iinnuunnddee ssuufflleettuull ddee ppaaccee şşii ccrreeddiinnţţăă,,

şşii ccaassaa ddee lluummiinnăă..
PPAAŞŞTTEE FFEERRIICCIITT!!

DDiirreeccttoorr,,
AArrggeennttiinnaa CCUULLCCUUŞŞ

ÎÎnnvviieerreeaa DDoommnnuulluuii ssăă vvăă 
ssppoorreeaassccăă ssăănnăăttaatteeaa şşii bbeellşşuugguull,, 
ssăă vvăă îîmmpplliinneeaassccăă ggâânndduurriillee şşii 

ssppeerraannţţeellee.. LLuummiinnaa ssffâânnttăă 
aa ÎÎnnvviieerriiii ssăă ccoobbooaarree îînn 

ssuufflleettee şşii îînn iinniimmii.. 
PPAAŞŞTTEE FFEERRIICCIITT!!

PPrreeşşeeddiinnttee CClluubb SSppoorrttiivv MMiioovveennii,,
IIoonn ŢŢUUŢŢAALLĂĂ

BBUUCCUURRIIAA vviinnee ddiinn lluuccrruurrii mmăărruunnttee,,
LLIINNIIŞŞTTEEAA vviinnee ddiinn ssuufflleett,, 

CCĂĂLLDDUURRAA SSĂĂRRBBĂĂTTOORRIILLOORR 
vviinnee ddiinn iinniimmiillee nnooaassttrree!! 

PPAAŞŞTTEE FFEERRIICCIITT!!

ŞŞeeff SSeerrvviicciiuu PPoolliiţţiiaa LLooccaallăă,,
IIoonn VVÎÎLLSSAANN

LLaa SSăărrbbăăttooaarreeaa SSffiinntteelloorr PPaaşşttii ssăă
ccoobbooaarree lliinniişştteeaa şşii ppaacceeaa,, mmiinnuunneeaa
ÎÎnnvviieerriiii lluuii IIssuuss ssăă ddăăiinnuuiiee îînn iinniinn--
iimmiillee ttuuttuurroorr,, ssăă vvăă lluummiinneezzee vviiaaţţaa
şşii ssăă vvăă aadduuccăă rreennaaşştteerreeaa ccrreeddiinnţţeeii,,
aa ssppeerraannţţeeii aa bbuuccuurriieeii,, ccuu bbuunnăăttaattee

şşii ccăălldduurrăă îînn ssuufflleettee..

DDiirreeccttoorr SSCCRR MMiioovveennii,,
BBooggddaann UUDDRROOIIUU

Paşte 
ricit!
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Cea de-a doua etapă a campaniei
"România prinde rădăcini" din
această primăvară s-a desfăşurat în
patru judeţe. Este pentru prima
oară, când campania de împădurire
ajunge şi la Mioveni. Peste o mie de
voluntari au venit sâmbătă să dea o
mână de ajutor. În numai trei ore, au
fost plantaţi 17.500 de puieţi pe o
suprafaţă de aproximativ 3,5
hectare.

Acţiunea de la Mioveni a fost organizată
de către senatorul Şerban Valeca, Consiliul
Local Mioveni şi Primăria şi Ocolul Silvic
Piteşti. Voluntarii au avut parte de o vizită-
surpriză din partea preşedintelui Senatului
Mircea Geoană care a şi plantat câţiva
puieţi.

"Aproape toate structurile oraşului au
venit şi politic, şi poliţie şi presă şi admin-
istraţie locală şi agenţi privaţi. Peste 1000
de persoane. M-am bucurat cel mai mult
pentru că 300 de persoane s-au înscris di-
rect la primărie ca şi voluntari", a spus Ion
Georgescu, primarul din Mioveni.

"Aici, acum o sută de ani, printr-un decret
regal a fost defrişată această zonă. Erau -
stejar, gorun şi carpen şi asta am plantat
astăzi aici. Practic am redat naturii ce s-a
tăiat acum 100 de ani", a declarat Şerban
Valeca, senator PSD.

"Această campanie are un impact mult
mai profund. De la mic la mare toată lumea
vorbeşte de plantări folosind sintagma
România prinde rădăcini. E cea mai impor-
tantă campanie pe care a avut-o România.
Felicitări celor care au avut iniţiativa", a de-
clarat Mircea Geoană, preşedintele Senat-
ului.

Şi acesta a fost doar începutul pentru
Mioveni. Campania va continua şi la
toamnă în zonă. Atunci vor fi reîmpădurite
aproximativ 10 hectare de teren în cartierul
Racoviţa.

3, 5 ha s-au plantat cu puieţi în cadrul
Campaniei "România prinde rădăcini"

Echipa de fotbal a CS MIoveni a participat la împădurire

Succesul campaniei s-a datorat numărului mare de voluntari

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană a făcut o vizită surpriză

Puieţii au fost plantaţi în trei ore Au fost prezenţi 300 de elevi de la şcolile din Mioveni



AARRGGEEȘȘ
�� Instituţia Prefectului Judeţului Argeş 
Tel: 0248.492.116
�� Consiliul Judeţean Argeş
Tel: 0248.211.290
�� Inspectoratul de Politie al Judeţului Argeş - 
Dispecerat Poliţia Rutiera
Tel: 0248.223.033
�� Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş 
Tel: 0248.210.400
�� Direcţia de Sănătate Publică Argeş
Tel: 0248.220.425
�� Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie
Argeş 
Tel: 0248.222.245 
�� Direcţia Apelor Argeş-Vedea Piteşti 
Tel: 0248.218.250
�� Asociaţia Română Antidrog - Argeş 
Tel: 0248.217.800
�� Biblioteca Judeţeană Argeş 
Tel: 0248.223.030
�� Muzeul Judeţean Argeş
Tel: 0248.252.042
�� Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Argeş 
Tel: 0248.219.080 
�� Casa Judeţeană de Pensii Argeş 
Tel: 0248.222.394
�� Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 
Tel: 0248.222.905
�� Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş 
Tel: 0248.223.408
�� Comandamentul de Jandarmi Argeş
Tel: 956
�� Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş 
Tel: 0248.222.990
�� Tribunalul Argeş 
Tel: 0248.216.599
�� Tribunalul Comercial Argeş
Tel: 0248.610.303
�� Arhivele Statului 
Tel: 0248.253.144
�� Ocolul Silvic Canton Zăvoi Argeş

Tel: 0248.806.553
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 1 
Tel: 0248.607.000
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 2 
Tel: 0248.607.000
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 3 
Tel: 0248.607.000
�� Politie Piteşti - Secţia nr. 4
Tel: 0248.607.000
�� Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Argeş
Tel: 0248.222.578 
�� Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş 
Tel: 0248.217.211
�� Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimo-
niul Cultural Naţional Argeş
Tel: 0248.220.833
�� Direcţia Judeţeana pentru Sport Argeş
Tel: 0248.213.443
�� Direcţia Judeţeana pentru Tineret Argeş 
Tel: 0248.221.920 
�� Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Argeş 
Tel: 0248.219.168
��Direcţia Pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială
Argeş
Tel: 0248.494.962 
�� Directia Silvica Argeş 
Tel: 0248.213.434
��Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean
Argeş 
Tel: 0248.213.049
�� Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare 
Tel: 0248.213.400 
�� Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş
Tel: 0248.223.556

�� Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Agenţia
Domeniilor Statului 
Tel: 0248.216.786 
�� Primăria Municipiului Piteşti 
Tel: 0248.220.088
�� Biroul de Evidenţă Populaţiei 
Tel: 0248.210.359
�� Biroul de Paşapoarte 
Tel: 0248.210.360
�� Grupul de Pompieri Căpitan Puică Nicolae din Piteşti 
Tel: 0248.217.400
�� Curtea de Apel Piteşti 
Tel: 0248.219.374
�� Judecătoria din Piteşti 
Tel: 0248.624.138
�� Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Piteşti 
Tel: 0248.623.099
�� Autogara Nord 
Tel: 0248.282.201
�� Autogara Sud 
Tel: 0248.217.749
�� Casa de Cultură a Studenţilor - Piteşti 
Tel: 0248.216.882
�� Ag. Jud. pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş
Tel: 0248.222.415
�� Teatrul Al. Davila 
Tel: 0248.216.647
�� Teatrul Aschiuţă Piteşti 
Tel: 0248.636.303
�� Filarmonica Piteşti 
Tel: 0248.220.111
�� Centrul de Plasament şcolari Piteşti 
Tel: 0248.273.250 
�� Centrul de Plasament Special Piteşti 
Tel: 0248.271.557 

MMIIOOVVEENNII
�� Primăria oraşului Mioveni
0348.455.444, 0348.450.000
0248.260.500
Ofiţerul de serviciu: 0348.445.999 (NON-STOP)
�� 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




