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| Viceprimarul Aurel Costache
“Mioveniul are o serie
de proiecte ce se vor
realiza cu fonduri nerambursabile atrase de
la ADR Sud Muntenia ºi
Ministerul Mediului”

| CAMPANIE DE DERATIZARE
ªI DEZINSECÞIE ÎN ORAª
Adio, þânþari, ºoareci ºi sobolani
Pe 30 ºi 31 iulie s-a desfãºurat în
oraºul nostru, campania de dezinsecþie ºi deratizare pe domeniul public. Echipele firmei care a câºtigat
licitaþia au acþionat simultan pentru
a stârpi dãunãtorii din zonele verzi
Activitatea este necesarã pentru
prevenirea riscurilor de îmbolnãvire
Conform normelor în vigoare,
atât Consiliul Local cât ºi cetãþenii
cu gospodãrii individuale ºi asociaþiile de locatari au obligaþia de a efectua aceste operaþiuni Costul acestei operaþiuni se ridica la 12
lei/apartament
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| "Let's do it Romania" SITUAÞIA LUCRÃRILOR DE
va fi organizat din nou pe 24 septembrie

INVESTIÞII EXECUTATE PE
RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALÃ A ORAªULUI
Lucrãri finalizate în cursul anului 2011 Lucrãri în
derulare în cursul anului 2011
Lucrãri licitate a
cãror execuþie va începe în curând Lucrãri proiectate care urmeazã sã fie scoase la licitaþie Lucrãri
pentru care se executã proiectele tehnice
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| Dispecerat Integrat
de Urgenþã al
Serviciului de iluminat
Public din Mioveni
| SC SEDC Mioveni
SRL ia mãsuri contra
prafului ºi poluãrii
| Terenurile sintetice
de la ªc. Racoviþa ºi
Coliobaºi închiriate
la preþuri foarte bune
| Mioveniul primeºte
primele fonduri ner ambursabile Regio
pentru dezvoltare
urbanã
| Reglementãri
privind reabilitarea
termicã a blocurilor
| Mioveniul a sãrbã torit 526 de ani de
atestare documen tarã a localitãþii
| Rãu-platnicii sunt
debranºaþi de la
reþeaua de apã
potabilã
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"Let's do it Romania"
va fi organizat din nou pe 24 septembrie.

| Mãsuri contra prafului ºi poluãrii
Pentru a mai rãcori atmosfera ºi a scãdea poluarea produsã de
praful generat de masini, SC SERVICII EDILITARE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL a demarat încã de la începutul
verii o acþiune beneficã. Astfel, în fiecare zi, în intervalul orar 1300
- 1430 stãzile sunt stropite cu apã ºi ºamponate cu o soluþie degrasantã, parfumatã, care nu atacã mediul fiind biodegradabilã.

| Dispecerat Integrat de Urgenþã al
Serviciului de Iluminat Public al
oraºului Mioveni!

Cel mai mare proiect de
implicare socialã din þarã,
"Let's do it Romania", va fi
organizat din nou ºi în 2011.
Ziua de Curãþenie Naþionalã
din acest an este 24 septembrie! Anul trecut, peste
200.000 de voluntari au participat la curãþenie de pe 25
septembrie, din toate cele 41
de judeþe ale þãrii. S-au
strâns atunci 550.000 de
saci de deºeuri. Noutatea
ediþiei este reprezentatã de
noul sistem de cartare, care
va fi bazat pe "zone de
cartare" de aproximativ 3×3

SC. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL, a pus în funcþiune un Dispecerat Integrat de
Urgenþã destinat intervenþiei rapide pe probleme legate de reþelele
edilitare - iluminat public, energie electricã, semaforizare.
Dispeceratul poate fi apelat non stop la numerele de telefon
0723.626.603 ºi 073.273.126 iar între orele 800-2200 la telefoanele
km fiecare. Fiecare voluntar 077.162.9863, 075.577.8636, 0348/456.999. Avariile semnalate
care se înscrie pentru cartare vor fi rezolvate într-un interval cuprins între 30 min ºi 12 ore, în
îºi va alege zone de cartare funcþie de dificultatea intervenþiei.
proprii, iar raportarea se va
face încãrcând pe internet
proiectului informaþiile de •Ec. TUDOSE Nicolae - Director General •Ec. PÃUNA
pe teren. Sistemul permite Iulia - Director Economic •Ing. CIOBANU Viorel -ªef
calcularea procentajului cartat din fiecare judeþ, dar ºi Serviciu A.D.P. •Ec. NICOLESCU Jan - ªef Serviciu
alocarea resurselor în zonele Financiar •ªTEFAN Adrian - ªef Seviciu Iluminat Public
cu probabilitatea cea mai •CÃRAN Nicolae - ªef Serviciu Salubritate
mare de a exista gunoi. www.sedc-mioveni.ro
Obiectivul final al acestui
sistem este realizarea Hãrþii
Deºeurilor, necesarã pentru
TEL: 0348.456.999 FAX:0348.445.886 SERVICIUL ILUMINAT
organizarea voluntarilor în
PUBLIC: 0348.445.851 SERVICIUL APÃ CANAL: 0348.457.102
ziua de curãþenie.

SC Sedc - Mioveni
ia mãsuri împotriva
rãu-platnicilor
Ca urmare a
datoriilor înregistrate la plata serviciilor furnizate asociaþiilor
de
locatari/proprietari,
în luna iulie 2011
S.C.
Servicii
Edilitare
pentru
Comunitate Mioveni
S.R.L. a continuat
acþiunea
de

debranºare de la
reþeaua de apã potabilã.
Debranºãrile
au
fost efectuate fie la
nivel de scarã, pe
tronsoanele corespunzãtoare
locatarilor
rãu-platnici, fie individual, acolo unde a
existat solutia tehnicã.

1. Debranºãri

| SC SEDC Mioveni SRL

Bld. Dacia, ªcoala Veche, Mioveni

individuale :
83 apartamente
în blocurile: E2, G3,
G1, G2, M5 sc C, M6
sc E, B4, M4 sc B, F5,
F6, F7, F8, F9, F10;
Dintre acestea:
4 pers. au achitat
integral debitul;
cca. 40 locatari
au eºalonat plãþile
restante în 3 - 5 luni în
funcþie de valoarea
debitului;

2. Debranºãri la
nivel de scarã:
bloc T5 sc B - cu
angajament
de

montare distribuitor ºi
debranºare ulterioarã
doar a apartamentelor
cu debite;
bloc M5 sc D,
bloc A15, sc. A, C, D,
bloc A16 sc B, C, bloc
A18 sc A; a fost tãiatã
coloana veche de distribuþie a locatarilor
rãu-platnici nebranºaþi
la distribuitorul scãrii;

3. Scãri cu debite
mari
În urma analizei
listelor de platã transmise de administratori, au fost identificate scãri cu debite

mari în blocurile
H17, A25, S3, H35,
B4, B5, A3I L3, L5,
A20A, A22, C3II.
A început, de
asemenea, ºi acþiunea
de transmitere a
somaþiilor pentru cei
care nu ºi-au plãtit
facturile restante la
apã canal.
Ca urmare, s-au
transmis un nr. de 50
de somaþii de platã
individuale, urmând
ca în cazul neplãþii
debitelor în termen de
5 zile sã se debranºeze
locatarii rãu-platnici.
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| SC SEDC - Mioveni SRL anunþã

De la sfârºitul acestei luni,
se va folosi un regulator de
presiune automatizat pentru
distribuirea apei în oraº

Angajaþii SC SERVICII EDILIATRE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL vor monta un regulator de presiune automatizat care va distribui apa în
oraºul Mioveni.
Scopul montãrii acestuia este de a regla presiunea
apei distribuite în oraº, automatizat în funcþie de consumul existent. Pânã acum acestã presiune era reglatã
manual de cãtre personalul societãþii noastre.
Avantajul montãrii acestui regulator este acela ca se
vor elimina situaþiile neplãcute prin care din cauza
creºterii presiunii de distribuþie a apei unele conducte
cedau iar angajaþii noºtri erau obligaþi sã întrerupã apa
în zonele respective. Tot un avantaj este acela cã regulatorul fiind automatizat, cele 4 persoane angajate pe
acest sector, vor fi distribuite la alte activitãþi. Durata
estimatã de montare a acestui regulator este de aproximativ 4 ore.
Conducerea SC SERVICII EDILIATRE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL a decis ca montarea
regulatorului sã se facã începând cu orele 2400, fiind
necesarã întreruperea apei în oraº.
Regulatorul se va monta în sãptãmâna 23 - 25
august a.c, data exactã când se va opri furnizarea apei
în oraº va fi anunþatã prin mass-media ºi pe site-urile
primãriei ºi al societãþii noastre.

| În atenþia Asociaþiilor de locatari

Trebuie efectuatã deratizarea
subsolurilor de bloc!!!
Conducerea SC SERVICII EDILITARE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL informezã locuitorii
oraºului Mioveni cã actiunea de deratizare efectuatã pe
domeniul public nu este eficientã în totalitate dacã nu
sunt deratizate ºi subsolurile blocurilor.
Pentru efectuarea acestei operaþiuni asociaþiile de
locatari trebuie sã depunã o cerere la sediul SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL.
Costul efectuãrii operaþiunii de deratizare fiind estimat între 6 ºi 8 lei pe apartament.

Ionuþ Popa
riscã sã fie al
doilea antrenor
demis în acest
tur de campionat dupã
Tibor Selymes

nu l-am vãzut în cele trei meciuri
disputate pânã acum", spunea
Dumitru Olteanu, preºedintele
Consiliului Director al CS
Mioveni.

Ionuþ Popa a cerut timp…
Dupã prima etapã, antrenorul
Ionuþ Popa a cerut timp pentru ca
echipa sã evolueze la capacitate
maximã, dar nimeni nu poate avea
rãbdare. "Aºa a fost situaþia ºi nam putut consolida relaþiile de joc
între noii veniþi. Dupã etapa a V-a
sau a VI-a vom fi puºi la punct cu
relaþiile de joc ºi ne vom putea
exprima aºa cum doreºte toatã
lumea de la Mioveni", spunea Ionuþ
Popa. Dar conducerea nu are rãbdare, ºi i-a dat ultimatum pentru
partida de la Tg. Mureº.

"Dupã meciul de la TG. Mureº
vom trage linie"
Ionuþ POPA, antrenorul CS Mioveni

Dacã pierd la TG. Mureº,
s-au ars!
Ultimatum pentru Ionuþ Popa
ºi mai mulþi jucãtori
Pentru orice antrenor este o regulã nescrisã: doar rezultatele îl þin
în funcþie la o echipã. ªi în cazul
lui Ionuþ Popa de la CS Mioveni,
regula este valabilã, iar dupã meciul cu Astra Ploieºti, scaunul sãu a
început sã se zgâlþâie ca la un
cutremur de 7 grade pe scara
Richter.

"Antrenorul Ionuþ Popa are
partea lui de vinã"
Supãratã pe evoluþia echipei ºi pe
rezultatele înregistrate în primele
trei etape, conducerea clubului CS
Mioveni i-a dat antrenorului Ionuþ
Popa, dar ºi mai multor jucãtori, un
ultimatum: dacã nu vor câºtiga în
etapa viitoare la Tg. Mureº, vor
înceta colaborarea ºi se vor
despãrþi. "Dacã pierdem la Tg.
Mureº, ne despãrþim de antrenor
sau de mai mulþi jucãtori care
pânã acum n-au dat satisfacþie. Nu
este suficient sã ai un nume cunoscut, dacã evoluþia ta nu mulþumeºte
pe nimeni ºi echipa nu are rezultate. Antrenorul Ionuþ Popa are
partea lui de vinã, pentru cã trebuie sã ºtie sã-ºi motiveze ºi sã-ºi
mobilizeze jucãtorii, lucru pe care

"Dupã meciul de la TG. Mureº
vom trage linie ºi vom vedea ce
este de fãcut în continuare; dacã
pierdem vom da afarã ori pe unii
jucãtori, ori pe antrenor. Vom
hotãrî în ºedinþa Consiliului
Director. Trebuie sã redresãm
situaþia cât mai repede posibil, iar
faptul cã echipa din Tg. Mureº a
acumulat doar un punct în trei
etape, demonstreazã cã nu este
într-o formã deosebitã", mai
spunea preºedintele Olteanu.
# Fostul antrenor al Argeºului a
fost la meciul CS Mioveni - Astra
Ploieºti
Marian Bondrea nu a fost contactat de conducerea clubului CS
Moiveni
La meciul CS Mioveni - Astra
Ploieºti au fost în tribunã doi
antrenori liberi de contract: Marian
Bondrea ºi Ilie Stan. ªi pentru cã
Ionuþ Popa ar putea fi demis în
cazul unui eºec al echipei din
Mioveni la TG. Mureº, ar putea fi
varianta aducerii unuia din cei doi
antrenori. Marian Bondrea a infirmat ieri acest lucru: "Este adevãrat
cã am fost la meciul de la Mioveni,
dar cu mine nu a vorbit nimeni
despre o eventualã venire a mea la
CS Mioveni. Am vrut sã vãd un
meci de Liga I, ºi am fost împreunã
cu Iordan Eftimie ºi Marius
Priseceanu",
spunea
fostul
antrenor al Argeºului, Marian
Bondrea.
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Campanie de deratizare ºi dezinsecþie în oraº

Adio, þânþari, ºoareci ºi ºobolani în Mioveni!
Pe 30 ºi 31 iulie
s-a desfãºurat în
oraºul nostru,
campania de
dezinsecþie ºi
deratizare pe
domeniul public.
Echipele firmei
care a câºtigat
licitaþia au
acþionat simultan
pentru a stârpi
dãunãtorii din
zonele verzi.
Adio, þânþari, ºoareci ºi ºobolani în
Mioveni! Firma care
a câºtigat licitaþia
organizatã de primãrie
este Coral Impex SRL

insecticidului
sub
formã de ceaþã, au fost
mobilizate mai multe
echipe de angajaþi,
care sã acþioneze
simultan în zonele
oraºului.
Primele rafale de
substanþã au fost
împrãºtiate încã de la
ora 1700 în zona de
nord
a
oraºului.
Activitatea este necesarã pentru prevenirea
riscurilor de îmbolnãvire. “Activitatea de
dezinsecþie la nivel
comunitar este îndreptatã în principal
împotriva þânþarilor
ºi este necesarã atât
pentru
diminuarea
riscurilor de îmbol-

536 scãri de bloc pentru care ar trebui sã se
facã deratizare, dezinsecþie ºi dezinfecþie.
În aceastã situaþie,
costurile vor trebui
suportate de cãtre proprietarii
apartamentelor. Aceste cos-

din Ploieºti, care a
anunþat cã stârpirea
paraziþilor se va face
cu
insecticid
biodegradabil, cu toxicitate redusã. Cu toate
acestea,
primele
atenþionãri
s-au
îndreptat cãtre crescãtorii de albine, care
trebuie sã-ºi fereascã
vieþuitoarele de contactul cu substanþa.
Pentru împrãºtierea

nãvire a populaþiei
locale, prin infecþii cu
virusul West Nile,
malarie, encefalitã,
cât ºi pentru scãderea
sau eliminarea disconfortului produs de
aceste insecte", ne-a
spus Nicolae Tudose,
director SC SERVICII
EDILITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL. În
oraºul Mioveni sunt

turi sunt estimate la
suma de 12 lei pe
apartament. Conform
normelor în vigoare,
atât Consiliul Local
cât ºi cetãþenii cu
gospodãrii individuale
ºi
asociaþiile
de
locatari au obligaþia de
a efectua aceste operaþiuni. Tratamentul
constã în aplicarea
momelilor raticide fie
direct în galeriile cre-

ate de rozãtoare, fie în
staþii de intoxicare,
special concepute pentru a proteja momelile
pe care le conþin.
Pentru a atenþiona
populaþia cu privire la
prezenþa
acestor
momeli, vor fi aplicate
la loc vizibil afiºe de
avertizare ce conþin
denumirea produsului
raticid,
substanþa
activã, antidotul în caz
de ingerare accidental
(adicã vitamina K1) ºi
datele de contact ale
prestatorului. Chiar
dacã toxicitatea produsului nu este ridi-

catã, este recomandat
ca mai ales copiii ºi
animalele de companie sã fie ferite de
aceste zone strict
delimitate de avertismentul "Nu atingeþi!
Zonã
deratizatã".
Intoxicarea se trateazã
cu vitamina K1. În
cazul intoxicãrii, este
recomandatã
prezentarea la secþia
de
Urgenþe
a
Spitalului Judeþean,
acolo unde firma a pus
la dispoziþie mai multe
fiole de vitamina K1,
în caz de incidente.

GHIDUL

CETATEANULUI
PAGINA 5
MIOVENI

DE ZILELE ORAªULUI,

Mioveniul primeºte primele fonduri
nerambursabile Regio pentru
dezvoltarea urbanã

Primãria Mioveni a semnat
contractele de finanþare pentru mai multe proiecte, printre care ºi acela al realizãrii
unui sistem de supraveghere,
a cãrui valoare se ridicã la
trei milioane de lei. Vineri,
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Argeº, Florin
Tecãu, alãturi de primarul
oraºului
Mioveni,
Ion
Georgescu ºi de directorul
ADR Sud Muntenia, Liviu
Muºat, au semnat contractul
de finanþare ce vizeazã infrastructura serviciilor sociale
din Mioveni.
Oraºul va primi asistenþã
nerambursabilã din Regio,
Axa prioritarã 3 pentru
proiectul "Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea cantinei sociale din oraºul
Mioveni ºi a centrului de
sprijin la domiciliu pentru
persoane vârstnice, Mioveni,
judeþul Argeº" care are o valoare totalã de 1.739.283 lei,
din care valoarea totalã eligibilã este de 1.359.688 lei.
Durata de implementare a
proiectului este de nouã luni.
Prin aceastã investiþie se
urmãreºte creºterea calitãþii

serviciilor
de
asistenþã socialã din oraºul
Mioveni. În cadrul proiectului se vor realiza lucrãri de
recompartimentare, consolidare, refacere sau modernizare a finisajelor interioare
ºi exterioare ale cantinei
sociale ºi ale centrului de
sprijin pentru persoanele
vârstnice, precum ºi de modernizare a acestora prin
dotarea cu echipamente IT ºi
mobiler nou.

Sistem video de
3 milioane de lei

5712 elevi din
Argeº vor primi,
gratis,"Primul
Ghiozdan"

De asemenea, cu acest
prilej au mai fost semnate
douã noi contracte de
finanþare în cadrul Axei prioritare 1. Este vorba despre
modernizarea strãzii I.C.
Brãtianu din oraºul Mioveni,
prin crearea a douã benzi
suplimentare. Acest contract
de finanþare are o valoare
totalã eligibilã de 5 milioane
de lei, ºi se va implementa pe
o perioadã de 18 luni, interval de timp în care va fi
reabilitatã ºi modernizatã
infrastructura de transport
urban din Mioveni.

Pânã pe 10 septembrie,
rechizitele ºi ghiozdanele
vor ajunge în ºcoli, astfel
încât, la începutul anului
ºcolar, elevii de clasa I sã
intre în posesia lor.
Consiliul Judeþean le va
asigura copiilor din Argeº
care, anul acesta, încep clasa
I, câte un ghiozdan ºi un set
de rechizite. Potrivit datelor
furnizate de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Argeº, 5712
boboci vor intra, din toamnã,
pe bãncile ºcolilor argeºene.
Fiecare dintre ei va primi
produse în valoare de maxim
50 de lei: un caiet tip I, un
caiet A5, de matematicã, cu

48 de file, un caiet de desen
A4, un creion HB, un stilou,
culori, o radierã, o riglã de
20 de cm ºi un penar
neechipat, plus ghiozdãnelul
care va purta sigla CJArgeº.
Ghiozdanele ºi rechizitele
vor fi cumpãrate de
Consiliul Judeþean prin sistemul de achiziþii publice iar
distribuirea lor se va face în
baza proceselor verbale
încheiate între reprezentanþii
Consiliului Judeþean ºi cei ai
unitãþilor scolare.
"Vom face în aºa fel încât
pânã pe 10 septembrie,
ghiozdanele sã ajungã în
ºcoli, astfel încât, la
începutul anului ºcolar, elevii de clasa I sã intre în posesia lor", spune Simona
Bucura
Oprescu,
vicepreºedinte CJ Argeº.
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SITUAÞIA LUCRÃRILOR DE INVESTIÞII EXECUTATE PE RAZA
ADMINISTRATIV - TERITORIALA A ORAªULUI MIOVENI

LUCRÃRI FINALIZATE
ÎN CURSUL ANULUI 2011
Amenajare zonã gradiniþa A-uri;
Canalizare menajerã Grup ºcolar;
Canalizare menajerã cartier Racoviþa;
Gazon sintetic teren sport Colibaºi ºi
Racoviþa;
Extindere tribuna II Bazã Sportivã
pentru elevi ºi tineret, sectoarele A+C
Sistem energetic solar Cãmin Creºã
Sistem energetic solar Cãmin Social;
Sistem energetic solar Spital Sf.
Spiridon;
Alimentare cu energie electricã bazin
de înot didactic - ºcolar;
Alimentare cu energie electricã consumatori casnici str. Pãrãºti;
Alimentare cu energie electricã consumatori casnici str. Condileºti;
Alimentare cu energie electricã consumatori casnici ºi iluminat public: str.
Piscul Ilinii, paltou Fãget ;
Amenajare fântânã publicã zona
Hanu Roºu;
Garaj auto Mioveni;
Canalizare menajerã Dealul Viilor;
Canalizare menajerã str. Cãtãneºti;
Îmbrãcãminte bituminoasã str.
Pãrãºti (prelungire Pompieri);
Sens giratoriu zona Plus ( str. Uzinei
- str. 1 Decembrie);
Îmbrãcãminte bituminoasã str. Mr.
Gh. Filipescu Colibaºi (prelungire);
Îmbrãcãminte bituminoasã str. N.
Chiuþã Racoviþa;
Îmbrãcãminte bituminoasã str.
Poºtei;
Extindere reþea de apã str. Piscul
Ilinii + str. Egalitãþii;
Canalizare menajerã str. Egalitãþii +
str. Piscul Ilinii;
Alee cimitir Sf. Gheorghe;

Lucrãri de intervenþie pentru
creºterea performanþei energetice la
Cãminul Social;
Modernizare str. Mugureilor Mioveni;
Modernizare
str.
Aleea
Automobiliºtilor;
Îmbrãcãminte bituminoasã str.
Dumitraºcu Brãtianu, str. Soldat
Ungureanu Nicolae;
Modernizare Aleea Mihail Sorbul;
Modernizare str.Valea Neagrã (alee +
parc );
Parcare bloc E2; M6;
Înlocuire conductã apã rece B-dul
Dacia (M1 -str. G-ral Lãcãtuºu) cart.
Racoviþa;
Canalizare pluvialã str. Râul
Doamnei + Mihail Sorbul;
Cabine staþii transport;
Amenajare + Îmbrãcãminte bituminoasa str. Mãneºti;
Îmbrãcãminte bituminoasã str. Periº;
Amenajare centru de documentare ºi
informare ªcoala L. Rebreanu;
Alimentare cu gaze Piaþa Dacia;
Înlocuire tâmplãrie lemn cu tâmplãrie
PVC - sediu Primãrie;
Semaforizare intersecþie str. 7
Septembrie 1485 - str. 1 Decembrie;
Sistem avertizare efracþie + incendiu
creºa A - uri;
Zid de sprijin str. Soldat Gh. Goangã
- Fãget;
Amenajare fântânã str. Mânãstirii Fãget;
Balustradã metalicã de protecþie str.
Cãtrãbocului - Fãget;
Canalizare pluvialã zona blocuri
H36 - H40;
Alimentare cu apã strada Pãrãºti;
Canalizare menajerã str. Pãrãºti;
Extindere clãdire Club sportiv

Mioveni ºi realizare tunel ieºire - intrare
jucãtori;
Canal evacuare staþie de epurare +
bazine dren;
Alimentare cu energie electricã str.
Periº - Colibaºi;
S-au achiziþionat: douã terenuri pentru cimitire, unul în Clucereasa (3661
mp) ºi celãlalt pe str. Egalitãþii (2ha);
Dotãri pentru Piaþa Dacia (echipamente
+ utilaje - et.II); Dotãri pentru grãdiniþa
zona A-uri; Tipografie digitalã; Sãrãriþã
tip HTS 5500.

LUCRÃRI ÎN DERULARE
ÎN CURSUL ANULUI 2011
Catedrala ortodoxã, oraº Mioveni instalatii electrice si încãlzire;
Centru Cultural Educativ;
Grãdiniþã ºi Creºã zona Robea;
Modernizare trotuare, alei ºi parcaje
oraº Mioveni:
LOTUL I: TROTUARE P22-P9, TROTUARE LEG. STR.UZINEI - STR.
COL. D. GIURESCU, TROTUARE
S1-S3, TROTUARE STR. 1 DECEMBRIE, TROTUARE + PARCAJE - BL.
B3;
LOTUL II: TROTUARE + PARCAJE
- BL. C3I, TROTUARE + PARCAJE BL. L5, TROTUARE + PARCAJE BL. A4, TROTUAR B-DUL DACIA
(de la str. Hanul Rosu pânã la str.
Pieþei), TROTUARE G3-L9;
LOTUL III: TROTUARE CARTIER
RACOVIÞA;
Reabilitare termicã blocuri locuinþe
(anvelopare) - R3+P8;
Canalizare menajerã Clucereasa;
continuare în numãrul urmãtor
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Firmele care angajeazã
ºomeri primesc subvenþii
În sensul prevederilor Legii
nr.76/2002, modificatã ºi completatã,
stimularea angajatorilor pentru
încadrarea în muncã a ºomerilor se
realizeazã prin subvenþionarea
locurilor de muncã, astfel:

parþialã, beneficiazã lunar, pe perioada
angajãrii, pânã la data îndeplinirii
condiþiilor respective, de o sumã egalã
cu valoarea indicatorului social de
referinþã în vigoare, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.

Angajatorii care încadreazã în
muncã pe perioadã nedeterminatã
ºomeri în vârstã de peste 45 de ani sau
ºomeri care sunt pãrinþi unici susþinãtori
ai familiilor monoparentale sunt scutiþi,
pe o perioadã de 12 luni, de plata contribuþiei datorate la bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, aferentã persoanelor
încadrate din aceste categorii, ºi
primesc lunar, pe aceastã perioadã, pentru fiecare persoanã angajatã din aceste
categorii, o sumã egalã cu valoarea
indicatorului social de referinþã în
vigoare, cu obligaþia menþinerii raporturilor de muncã sau de serviciu cel
puþin 2 ani.

ngajatorii care încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã absolvenþi ai unor instituþii de învãþãmânt sunt scutiþi, pe o
perioadã de 12 luni, de plata contribuþiei datorate la bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, aferentã absolvenþilor
încadraþi, ºi primesc lunar, pe aceastã
perioadã, pentru fiecare absolvent:
a) o sumã egalã cu valoarea indicatorului social de referinþã în vigoare la
data încadrãrii în muncã, pentru absolvenþii ciclului inferior al liceului sau ai
ºcolilor de arte ºi meserii;
b) o sumã egalã cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinþã în
vigoare la data încadrãrii în muncã,
pentru absolvenþii de învãþãmânt secundar superior sau învãþãmânt postliceal;
c) o sumã egalã cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinþã în
vigoare la data încadrãrii în muncã,
pentru absolvenþii de învãþãmânt superior.
Angajatorii care încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã absolvenþi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare
absolvent, sumele prevãzute mai sus pe
o perioadã de 18 luni.
Valoare indicatorului social de
referinta este in prezent de 500 lei.
Nu beneficiazã de aceste facilitati
angajatorii care au obligaþia, potrivit
legii, de a încadra în muncã absolvenþi
ai instituþiilor de învãþãmânt, pentru
absolvenþii din aceastã categorie.
Angajatorii care încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã absolvenþi din rândul persoanelor cu handi-

De facilitãþile prevãzute mai sus, cu
excepþia scutirii de la plata contribuþiei
la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj,
datoratã de angajator pentru persoanele
respective, beneficiazã ºi angajatorii
care, în raport cu numãrul de angajaþi,
ºi-au îndeplinit obligaþia, potrivit legii,
de a încadra în muncã persoane cu
handicap, precum ºi angajatorii care nu
au aceastã obligaþie legalã, dacã
încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã persoane cu handicap ºi le
menþin raporturile de muncã sau de serviciu cel puþin 2 ani.
Angajatorii care încadreazã în
muncã, potrivit legii, ºomeri care în termen de 3 ani de la data angajãrii
îndeplinesc, conform legii, condiþiile
pentru a solicita pensia anticipatã
parþialã sau de acordare a pensiei pentru
limitã de vârstã, dacã nu îndeplinesc
condiþiile de a solicita pensia anticipatã

A

cap primesc lunar, pentru fiecare
absolvent, sumele prevãzute mai sus pe
o perioadã de 18 luni.
Aceste mãsuri de stimulare nu se
acorda pe perioadele in care raporturile
de munca sau de serviciu sunt suspendate.
Prin absolvent al unei instituþii de
învãþãmânt se înþelege persoana care a
obþinut o diploma sau un certificat de
studii, in condiþiile legii, in una dintre
instituþiile de învãþãmânt gimnazial,
profesional, special, liceal, postliceal
sau superior, de stat ori particular,
autorizat sau acreditat in condiþiile legii.
Angajatorii care încadreazã absolvenþi in condiþiile legale mai sus mentionate sunt obligaþi sa menþinã raporturile de munca sau de serviciu ale
acestora cel puþin 3 ani de la data
încheierii.
Angajatorii care înceteazã raporturile de muncã sau de serviciu ale
absolvenþilor, anterior termenului de 3
ani sunt obligaþi sã restituie, în totalitate, agenþiilor pentru ocuparea forþei de
muncã sumele încasate pentru fiecare
absolvent plus dobânda de referinþã a
Bãncii Naþionale a României în vigoare
la data încetãrii raporturilor de muncã
sau de serviciu, dacã încetarea acestora
a avut loc din urmãtoarele motive:
a) încetarea raportului de muncã în
temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) ºi e)
ºi art. 65 din Legea nr. 53/2003 , cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
b) încetarea raportului de serviciu în
temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1)
lit. e) ºi art. 99 alin. (1) lit. a)-c) din
Legea nr. 188/1999 , republicatã.
Absolvenþii pot fi încadraþi in acesten condiþii, o singura data pentru
fiecare forma de învãþãmânt, in termen
de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
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| Reglementãri privind reabilitarea
termicã a blocurilor

Anexa 1

Încã de anul trecut
Consiliul Local Mioveni a
hotãrât ca reabilitarea termicã a blocurilor de
locuinþe sã se realizeze
numai cu firme specializate, care oferã un termen
de garanþie la lucrarea
executatã, iar finisajele
vor trebui sã respecte
numai culorile stabilite de
anexa 1 a hotãrârii.
Aceeaºi hotãrâre reglementeazã
faptul
cã
lucrãrile de intervenþie la
anveloparea imobilelor
trebuie realizate NUMAI

la nivel de bloc, clãdire
sau scarã. Pe arterele principale de circulaþie,
Bulevardul Dacia ºi cele
douã centru ale oraºului,
cromatica
faþadelor
blocurilor va fi avizatã de
Comisia de Urbanism a
Consiliului Local.
Autoritãþile locale atrag
atenþia cã nu se vor tolera
abateri, iar cei care nu vor
respecta
Hotãrârea
15/18.03.2010 vor fi
sancþionaþi dupã cum
prevede Legea 50/1991.

ACÞIUNE DE
ECOLOGIZARE PE
TRANSFÃGÃRÃªAN
A ELEVILOR DIN
MIOVENI
În perioada 5 - 7
august s-a
desfãºurat acþiunea
de ecologizare
"Transfãgãrãºan
2011", activitate
suþinutã de Consiliul
Judeþean Argeº, alãturi de Primãria
Mioveni ºi Serviciul
Public Salvamont Argeº.
În cadrul Proiectului
Educaþional Judeþean "Viitor
pentru Tine", a fost planificatã realizarea acestei acþiuni
în perioada iulie - august
2011, demersul cãpãtând ast-

fel contur la începutul acestei luni. Au fost implicate un
numãr de 12 persoane (din
care douã persoane au fost
cadre didactice Prof. Psih.
George Nilã ºi Prof. Cornel
Oanþã de la Liceul Teoretic
"Iulia
Zamfirescu",
Mioveni), care au dorit ºi au
putut sã participe în cadrul
acestei activitãþi. Cazarea
participanþilor la aceastãactivitate de conºtientizare a
fost realizatã la Cabana
Salvamont, cota 2000.
În aceste douã zile, au fost
realizate urmãtoarele activitãþi: traseu montan în zona
Vârfului Negoiu, refugiul
Cãlþuni (sâmbãtã, 6 august),
acþiunea de ecologizare în
zona cabanei Salvamont ºi în

vãile din apropiere, reuºind
colectarea a 16 saci de
deºeuri), tirolianã, alpinism.
Copiii implicaþi în aceste
acãivitãþi au fost plãcut
impresionaþi de primirea
fãcutã de cei de la Serviciul
Salvamont (d-l Fieroiu Emil
fiind alãturi de noi în toate
acþiunile desfãºurate), au
avut ocazia sã comunice mai
mult unii cu alþii, sã fie utili
în anumite activitãþi, sã
interacþioneze mai bine, sã
ajute la pregãtirea mesei, ºiau testat rezistenþa în fizicã,
abilitãþile proprii, au interacþionat ºi cu alþi oameni
gãzduiþi la aceastã cabanã.
În ceea ce priveºte traseul
montan, doar 3 persoane din
grup au reuºit sã ajungã în
Vârful Negoiu, al doilea vârf

ca mãrime din þarã. Aceste
persoane au fost Prof.
George Nilã alãturi de elevii
Cârstea Doru ºi Nicolae
Andrei. A fost un obiectiv
propus ºi realizat.
Dorim sã mulþumim încã o
datã partenerilor acestui
Proiect
Educaþional,
Consiliului Judeþean Argeº,
Primãriei
Mioveni
ºi
Serviciului
Public
Salvamont care au sprijinit
realizarea acestui obiectiv
major al proiectului.
"Investind în educaþie,
investeºti în viitorul copilului de azi. România poate
arãta altfel mâine, depinde
de fiecare din noi."
Prof. Psih. George Nilã
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| Mioveniul a sãrbãtorit 526 de ani de atestare

Deschiderea oficialã a
Zilelor oraºului
Miercuri, 10 august, în
Sala de ºedinþe a Primãriei
Mioveni, a avut loc
deschiderea oficialã a Zilelor
oraºului Mioveni. La festivitatea de deschidere a Zilelor
oraºului Mioveni, printre
invitaþii primarului Ion
Georgescu, ai viceprimarului
Aurel Costache ºi ai consilierilor locali s-au numãrat
preºedintele
Consiliului
Judeþean Argeº, Constantin
Nicolescu, preºedintele PNL
Piteºti, Iani Popa, senatorul
PSD de Argeº ªerban
Valeca,
vicepreºedintele
Consiliului
Judeþean,
Simona Bucura Oprescu, dar
ºi reprezentanþi ai unuia dintre partenerii oficiali - BCR

Asigurãri ºi ai altor instituþii.
În prima zi a Zilelor oraºului,
în program au fost cuprinse
ºi douã dintre evenimentele
organizate.
Astfel,
la
primãrie, în cadrul festivitãþii
de deschidere, s-au decernat
ºi douã titluri de Cetãþean de
Onoare. Primarul oraºului,
Ion Georgescu, le-a conferit
titlul de Cetãþean de Onoare
al oraºului Mioveni domnului prof. dr ing. Chiuþã
Nicolae ºi domnului General
prof. dr Vasile Cândea,
preºedinte al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din
România.

A fost inaugurat
Centrul public de
Internet
Tot miercuri, a avut loc, la
Biblioteca Orãºeneascã din

Mioveni, deschiderea oficialã a CENTRULUI PUBLIC DE INTERNET CU
ACCES
GRATUIT.
Acþiunea a fãcut parte din
programul Biblionet - Lumea
în biblioteca mea, finanþat de
Fundaþia Bill & Melinda
Gates, prin intermediul
IREX România ºi cu sprijinul Asociaþiei Naþionale a

Bibliotecarilor
ºi
Bibliotecilor Publice din
România.
Cu
ajutorul
autoritãþii publice locale, al
domnului
primar
Ion
Georgescu, al Consiliului
Local,
al
personalului
Bibliotecii Judeþene, biblioteca localã a fost dotatã cu
zece calculatoare, imprimante, scannere ºi un videoproiector. Tot cu aceastã
ocazie, s-a lansat ºi volumul
Tabloul singuraticului, semnat de Ioana Nicolae, scriitor
din Racoviþa.

Cupa “Vasile Costescu”
la ºah ediþia I
Joi, 11 august în holul
Primãriei s-a desfãºurat
Editia I a Cupei "Vasile
Costescu" la ªah, unde au
fost prezenþi peste 50 de participanþi din Mioveni ºi din
Piteºti împãrþiþi pe trei categorii: juniori, cadeþi ºi seniori.
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FESTIVALUL CARPAÞI
A POPOSIT ÎN ORAªUL
NOSTRU
Vineri, 12 august, Festivalul Carpaþi a
poposit pe scena de pe platoul Casei de
Culturã a Sindicatelor. Un alt eveniment organizat în premierã la Mioveni a
fost Cupa oraºului Mioveni la Darts,
unde au participat peste 90 de concurenþi
din toata þara. Campionatul National de
Rallycross, competiþie automobilisticã
devenitã deja tradiþie la Mioveni, a
adunat la start în cele douã zile de concurs peste 35 de piloþi din toatã þara.
Concursul s-a bucurat ºi în acest an de
un real succes, traseul accidental facând
deliciul iubitorilor de gen.

Ansamblurile participante la Festivalul “CARPAÞI”.

PARTY POSITIV cu
RADIO 21 ºi SPIN
Sãmbãtã seara, iubitorii de muzicã din
generaþia tânârã au avut parte de
PARTY POSITIV CU RADIO 21, un
spectacol incendiar cu premii ºi cei mai
renumiþi DJ ai mometului DJ MIKI
LOVE, MC MARIAN MATEI, DJ
DARK. Trupa Spin a încheiat o searã
perfectã pentru cei care s-au aflat în centrul civic.

LA CAZANU’ LUI
PETRICÃ A
ÎNREGISTRAT
NUMÃR RECORD DE
SPECTATORI
Duminicã searã în schimb, oraºul a
devenit realmente un furnicar. Mai bine
de 7000 de oameni de toate vârstele au
venit la spectacolul oferit de Primãria,
Consiliul Local ºi Centrul Cultural
Mioveni pentru a-i urmãri pe artiºtii consacraþi ai Ansamblului "Maria Tãnase"
din Craiova: PETRICÃ MÎÞU STOIAN,
NICULINA STOICAN, MARIANA
CÃPITÃNESCU,
CONSTANTIN
ENCEANU, FILUÞA BOGDAN, LILIANA POPA, LAVINIA BÎRSOGHE,
MARIUS MÃGUREANU, ANETA
ªIªU, MANUELA MOTOCU.
"La cazanu' lui Petricã" s-a bucurat de
un succes extraordinar, deºi spectacolul
mai avusese loc cu câteva luni în urmã la
Casa de Culturã a Sindicatelor. Seara s-a
încheiat cu un super foc de artificii.

DJ Miki Love ºi MC Marian Matei.

Cei mai aºteptaþi artiºti au fost Petricã Mîþu Stoian, Constantin
Enceanu ºi Niculina Stoican.
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Pentru rezervãri ºi închirieri:

0740.304.961 sau 0760.271.702
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Mioveni, oraºul gladiolelor
Într-un oraº în care aerul
este tot mai greu de respirat,
orice oaza de verdeaþã este
foarte importantã pentru
locuitori. Dar ºtiu aceºtia sã
respecte aºa cum se cuvine
investiþiile care se fac din
bani publici?
Din pãcate, edilii se confruntã cu destule cazuri de
vandalizariare spaþiilor verzi.
În luna mai, angajaþii SC
Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni SRL au
plantat peste 5000 de bulbi de
gladiole, ºi 600 de butaºi de
trandafiri, astfel în perioada
verii întreg Bulevardul Dacia
ºi intrarea în oraº au fost frumos împodobite. Potrivit
ªefului
Serviciului
Salubritate, Nicolae Cãran la
toamnã bulbii de gladiole vor
fi înmulþiþi iar butaºii de
trandafiri rupþi vor fi
înlocuiþi.
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Viceprimarul Aurel Costache:

“Mioveniul are o serie de proiecte ce se vor
realiza cu fonduri nerambursabile atrase de la
ADR Sud Muntenia ºi Ministerul Mediului”

Aurel COSTACHE
Viceprimarul oraºului Mioveni

În numãrul trecut al
Ghidului Cetãþeanului, am
promis cã revin cu informaþii asupra proiectelor cu
fonduri
nerambursabile
atrase atât de la Agenþia
pentru Dezvoltare Regionala
Sud Muntenia cât ºi de la
Ministerul Mediului.
Anul acesta s-a finalizat
investiþia “Îmbunãtãþirea sistemului de încãlzire ºi
preparare a apei calde prin
panouri solare” la: Cãminul
Creºã Nr.12, Spitalul Sf.
Spiridon Racoviþa ºi la
Caminul Social. Valoarea
investiþiei
a
fost
de
1.700.000 lei din care 20%
din valoare a fost finanþare
de la bugetul local.
Programul Operaþional
Regional 2007-2013, aprobat
prin
Decizia
Comisiei
Europene nr. 3470/2007,
prevede distribuþia fondurilor pe axe prioritare stabilitã pe baza strategiei POR,
pe baza analizei portofoliului
de proiecte colectate de la
cele
8
Regiuni
de
Dezvoltare, precum ºi pe

baza consensului realizat cu
reprezentanþii Regiunilor de
Dezvoltare.
Axa Prioritarã 1 din
cadrul POR: "Sprijinirea
dezvoltãrii
durabile
a
oraºelor - poli urbani de
creºtere" are ca scop regenerarea/revitalizarea oraºelor
cu potenþial de dezvoltare
economicã în scopul creºterii
rolului oraºelor în dezvoltarea economicã regionalã ºi localã, prin reabilitarea
infrastructurii urbane ºi
îmbunãtãþirea serviciilor,
precum ºi prin dezvoltarea
structurilor de sprijinire a
afacerilor ºi a antreprenoriatului.
În cadrul programului
"Poli Urbani de Creºtere"
Axa prioritarã I, Plan integrat
de dezvoltare urbanã în urmã
cu 2 ani, reprezentanþii
Biroului de Dezvoltarea
Economicã Localã din cadrul
Primãriei oraºului Mioveni
au depus la Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia 6 proiecte :
1. Lãrgirea strãzii "I. C.
Brãtianu" din Mioveni prin
încã douã benzi (sens giratoriu Gubavu - Bemo);
2. Modernizarea ºi lãrgirea
podului peste râul Argeºel cu
douã benzi suplimentare la
intrarea în oraºul Mioveni;
3. Creºterea accesibilitãþii
cetãþenilor la serviciile de
utilitãþi prin extinderea iluminatului public;
4. Amplasarea unui sistem de
supraveghere cu camere
video pentru creºterea siguranþei cetãþenilor din oraºul
Mioveni;

5. Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea Cantinei
Sociale ºi a Centrului de
Sprijin la Domiciliu pentru
persoanele vârstnice.
6. Trotuare ºi parcaje la
nivelul oraºului Mioveni;
Imediat dupã depunerea
proiectelor a urmat perioada
de evaluare prin acordarea de
punctaje fiecãrui proiect.
Din cele 6 proiecte
depuse, cel legat de trotuare
ºi parcaje a fost respins. A
urmat o lungã perioadã de
aºteptare pentru noi (1 an si
jumãtate) în care munca
biroului de Dezvoltare
Economicã
Localã,
a
Primarului, a fost una asiduã
necesitând procedura de
expropriere a proprietarilor
adiacenþi strãzii I. C.
Brãtianu, acorduri, avize,
reevaluari etc., drumuri
nenumãrate la ADR Cãlãraºi.
Munca nu a fost în zadar
pentru cã de Zilele Oraºului
Mioveni am fost anunþaþi cã
semnãm contractele pentru 3
din proiectele depuse.
1. Modernizarea strãzii
"I. C. Brãtianu din oraºul
Mioveni, prin crearea a 2
benzi supimentare" .
2. Extinderea sistemului
de iluminat public în
Mioveni. Tot în cadrul acestui contract este prevãzutã ºi
montarea unui sistem de
supraveghere video în oraº.
La acest sistem de supraveghere video va avea acces
conducerea
Primãriei,
Poliþia oraºului ºi Poliþia
Localã.
3.Reabilitarea,
Modernizarea ºi Dotarea

Cantinei Sociale, dar ºi a
Centrului de Sprijin la
Domiciliu pentru Persoanele
Vârstnice din Mioveni.
Pentru acest proiect se vor
realiza lucrãri de recompartimentare, consolidare ºi
refacere/modernizare a finisajelor interioare ºi exterioare ale cantinei sociale ºi
ale centrului de sprijin pentru persoanele vârstnice,
precum ºi de modernizare a
acestora prin dotarea cu
echipamente IT ºi mobiler
nou.
Celelalte proiecte sunt
admise
la
finanþare
ramânând ca în urmãtoarea
perioadã sã fie semnate.
Suntem la jumatatea unui
drum, urmatoarea perioadã
însemnând multe responsabilitãþi în ceea ce priveºte
întocmirea procedurilor de
licitaþii publice, atribuirea
lucrãrilor ºi cheltuirea fondurilor necesare. Sperãm ca
în maxim un an ºi jumãtate
toate proiectele sã fie puse în
operã.
De asemenea la Agenþia
Naþionalã de Mediu, avem
proiecte depuse pentru zona
Fãget - alimentarea cu apã ºi
canalizare
menajerã
a
cartierului. Suntem în perioada de evaluare ºi sperãm sã
câºtigãm ºi aceste proiecte.
Autoritãþile locale înþeleg
nerãbdarea cetãþenilor din
cartierul Fãget de a beneficia
de utilitãþi ºi depun eforturi
mari pentru ca acest lucru sã
se întample cât mai repede cu
putinþã.

Instituþia Prefectului Judeþului Argeº
0248.492.116
Consiliul Judeþean Argeº
0248.211.290
Inspectoratul de Politie al Judeþului Argeº Dispecerat Poliþia Rutierã
0248.223.033
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Argeº
0248.210.400
Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº
0248.220.425
Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie Argeº
0248.222.245
Direcþia Apelor Argeº -Vedea Piteºti
0248.218.250
Asociaþia Românã Antidrog - Argeº
0248.217.800
Biblioteca Judeþeanã Argeº
0248.223.030
Muzeul Judeþean Argeº
0248.252.042
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Argeº
0248.219.080
Casa Judeþeanã de Pensii Argeº
0248.222.394
Inspectoratul ºcolar Judeþean Argeº
0248.222.905
Inspectoratul Teritorial de Muncã Argeº
0248.223.408
Comandamentul de Jandarmi Argeº
956
Parchetul de pe lângã Tribunalul Argeº
0248.222.990
Tribunalul Argeº
0248.216.599
Tribunalul Comercial Argeº
0248.610.303
Arhivele Statului
0248.253.144
Ocolul Silvic Canton Zãvoi Argeº
0248.806.553
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 1
0248.607.000
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 2
0248.607.000
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 3
0248.607.000
Poliþie Piteºti - Secþia nr. 4
0248.607.000
Direcþia Generalã pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Argeº
0248.222.578
Direcþia Judeþeanã de Statisticã Argeº
0248.217.211
Direcþia Jud. pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþ. Argeº
0248.220.833
Direcþia Judeþeanã pentru Sport Argeº
0248.213.443
Direcþia Judeþeanã pentru Tineret Argeº
0248.221.920
Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Argeº
0248.219.168
Direcþia Pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã Argeº
0248.494.962
Directia Silvicã Argeº
0248.213.434
Garda Naþionalã de Mediu, Comisariatul Judeþean Argeº
0248.213.049
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare
0248.213.400
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Argeº
0248.223.556
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei - Agenþia Domeniilor Statului
0248.216.786
Primãria Municipiului Piteºti
0248.220.088

Biroul de Evidenþa Populaþiei
0248.210.359
Biroul de Paºapoarte
0248.210.360
Grupul de Pompieri Cãpitan Puicã Nicolae din Piteºti
0248.217.400
Curtea de Apel Piteºti
0248.219.374
Judecãtoria din Piteºti
0248.624.138
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Piteºti
0248.623.099
Autogara Nord
0248.282.201
Autogara Sud
0248.217.749
Casa de Culturã a Studenþilor - Piteºti
0248.216.882
Ag. Jud. pentru Ocuparea Forþei de Muncã Argeº
0248.222.415
Teatrul Al. Davila
0248.216.647
Teatrul Aschiuþã Piteºti
0248.636.303
Filarmonica Piteºti
0248.220.111
Centrul de Plasament ªcolari Piteºti
0248.273.250
Centrul de Plasament Special Piteºti
0248.271.557

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 Constructii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
0348.445 885; 0348.445.886
ªcoala gen. “G. Topârceanu” Mioveni
0248.260.427
ªcoala gen. “L. Rebreanu” Mioveni
0248.262.146
ªcoala gen. “M. Sorescu” Mioveni
0248.263.284
Liceul Teoretic “I. Zamfirescu”
0248.260.123
Grup ªcolar Colibaºi
0248.263.340
Poliþia oraºului Mioveni
0248.261.499
Spitalul Sf. Spiridon
0248.262.165
Serviciul Situaþii de Urgenþã
0348.455.333
Serviciul Ambulanþã Mioveni
0248.206.173
Club Sportiv Mioveni
0248.291.007
Biblioteca orãºeneascã Mioveni
0348.457.678
Casa de Culturã a Sindicatelor
0248.262.350
SC Construcþii - Reparaþii Mioveni SRL
0248.262.198
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