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

| SC SEDC
Mioveni SRL
•Ec. TUDOSE Nicolae -
Director General •Ec.
PÃUNA Iulia - Director
Economic •Ing. CIOBANU
Viorel -ªef Serviciu A.D.P.
•Ec. NICOLESCU Jan - ªef
Serviciu Financiar;
•ªTEFAN Adrian - ªef
Seviciu Iluminat Public;
•CÃRAN Nicolae - ªef
Serviciu Salubritate.
www.sedc-mioveni.ro

Bld. Dacia, ªcoala
Veche, Mioveni

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

|CAMPIONAT DE  MINI-FOTBAL,
ORGANIZAT DE S.C. SERVICII
EDILITARE PENTRU COMUNI-
TATE MIOVENI S.R.L

Vineri 7 octombrie, pe
terenul sintetic de la
Racoviþa,  angajaþii S.C
SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE
MIOVENI SRL s-au orga-
nizat în echipe reprezentând
departamentele TESA,
Serviciul de Iluminat
Public, Serviciul

Salubritate, Serviciul Apã-
Canal, Parc Auto ºi Staþia de
Epurare.

Finala s-a desfãºurat între
departamentul TESA ºi
Parcul Auto,  scor 3 - 2,
câºtigãtoare fiind echipa
TESA.

Clasamentul final a fost:
1. Echipa TESA;

2. Echipa Parcului Auto;
3. Echipa Staþiei de

Epurare;
4. Echipa Serviciului Apã

- Canal;
5. Echipa Serviciului de

Iluminat Public;
6. Echipa Serviciului de

Salubritate.

Autentic reper în activitatea unei firme, fotbalul jucat de plãcere între
angajaþi a ajuns, ºi în Mioveni, sã fie privit din ce în ce mai atent de fac-
torii de decizie. Consecinþã fireascã a acestui trend modern, în orasul

Mioveni  s-a desfãºurat  o competiþie oficialã organizatã la standarde profesion-
iste care a reunit  echipe de 5+1  formate exclusiv din angajaþi ai aceleiaþi firme.

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

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

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

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

| Condiþii minime pe care trebuie sã le respecte
firmele care fac anvelopãri de blocuri
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| ÎN ATENÞIA CONTRIBUABILILOR CARE VOR SÃ
ACHITE IMPOZITELE ªI TAXELE PRIN INTERMEDI-
UL CONTURILOR DESCHISE LA TREZORERIE

Nr. crt. IMPOZITUL PLATIT CONTUL COD FISCAL
1. Impozit clãdiri persoane fizice RO56TREZ0462107020101XXX 4318199
2. Impozit teren persoane fizice RO03TREZ0462107020201XXX 4318199
3. Taxa auto persoane fizice RO75TREZ0462116020201XXX 4318199
4. Taxa auto persoane juridice RO25TREZ0462116020202XXX 4318199
5. Impozit clãdiri persoane juridice RO06TREZ0462107020102XXX 4318199
6. Impozit teren persoane juridice RO50TREZ0462107020202XXX 4318199
7. Amenzi circulaþie pers. fizice ºi juridice RO45TREZ04621350201XXXXX 4318199
8. Chirii ºi Concesiuni RO65TREZ04621300205XXXXX 4318199
9. Impozit spectacol RO50TREZ04621150201XXXXX 4318199
10. Taxa firmã RO91TREZ04621120207XXXXX 4318199

Urmare a reorganizãrii Administraþiei Financiare a oraºului Mioveni prin preluarea acesteia de
catre Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a judeþului Argeº la Administraþia Finanþelor
Publice PITEªTI, plãtile catre bugetul local al oraºului Mioveni se pot face prin Trezoreria
Piteºti, beneficiar: Consiliul local Mioveni în urmatoarele conturi:

informaþi-vã permanent asupra
condiþiilor atmosferice folosind
radioul, televizorul ºi presa;

fiþi pregãtit pentru a rezista acasa -
pregãtiþi rezerva de alimente, apã ºi
combustibil ºi asiguraþi-vã mijloace
diferite pentru încãlzit ºi preparat
hrana;

pregãtiþi mijloacele de iluminat
independente pe reþeaua electricã;

pãstraþi la îndemânã uneltele pentru
degajarea zãpezii;

evitaþi absolut orice fel de cãlãtorie
dacã nu este necesar;

dacã totuºi este necesar sã plecaþi,
luaþi-vã îmbrãcãminte groasã, cãciula
ºi mãnuºi;

cãlãtoriþi numai ziua ºi folosiþi
numai ºosele principale;

nu fiþi cutezãtori ºi temerari; opriþi,
întoarceti-vã sau cereþi ajutorul dacã
situaþia o impune;

dacã plecaþi cu maºina,
asiguraþi-o cu lanþuri pen-
tru zãpadã, lopatã,
rãzuitoare, cablu de remor-
care, benzinã de rezervã ºi
asiguraþi-vã cã ºtie cineva
încotro plecaþi;

dacã mijlocul de trans-
port se stricã, nu intraþi în
panicã ºi pãstraþivã calmul
daþi semnale de alarmã,
aprindeþi luminile, ridicaþi
capota maºinii ºi aºteptaþi
ajutorul;

nu pãrãsiþi mijlocul de transport
pentru a cere ajutor, deoarece vã puteþi
rãtãci;

staþi calm ºi evitaþi suprasolicitarea.

|REGULI DE COMPORTARE
ªI ACÞIUNE LA ÎNZÃPEZIRI
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PRIMÃRIA ORAªULUI MIOVENI
ESTE SINGURA DIN ÞARÃ CARE A
PRIMIT STEAGUL VERDE!!!

Încã un premiu a ajuns, sâmbãtã 8
octombrie, la Mioveni. De data aceasta
a fost vorba despre o distincþie inter-
naþionalã: "Steagul verde" acordat pri-
marului Ion Georgescu pentru eforturile
depuse pe linia protecþiei mediului.

Premiul a fost acordat reprezentan-
tului primãriei oraºului Mioveni,
Secretar jr. Maria Stefanescu,  la
Bucuresti la Seminarul Naþional anual
"PARTENERIAT ÎN EDUCAÞIA
PENTRU MEDIUL ÎNCONJURÃTOR
organizat de Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie (CCDG) - organizaþie
neguvernamentalã care desfãºoarã
activitãþi de educaþie, protecþie ºi con-
servare a mediului înconjurãtor, la nivel
local, regional ºi naþional, fiind membru
cu drepturi depline al Fundaþiei
Mondiale de Educaþie pentru Mediul
Înconjurãtor (FEE) - ºi unicul reprezen-
tant al României în aceastã organizaþie
internaþionalã recunoscutã de UNEP ºi
UNESCO.

La seminarul de la Bucureºti  au fost
prezenþi peste 450 de participanþi din
întreaga þarã (directori de ºcoli, cadre

didactice, reprezentanþi ai societãþii
civile) ºi  reprezentanþi ai  ministerelor
partenere, inspectoratelor ºcolare,
agenþiilor pentru  mediu, primãriilor,
sponsori, presa, iar oraºul Mioveni s-a
remarcat în mod deosebit prin distinctia
primitã fiind singura primãrie din þarã
care a primit steagul verde.

Primarul oraºului Mioveni, Ion
Gorgescu, mulþumeste tuturor celor
care au participat la acþiunile de volun-
tariat organizate pe raza oraºului
Mioveni, elevii ºi profesorii tuturor
ºcolilor, reprezentanþilor Primãriei,
Centrului Cultural Mioveni, S.C.
Servicii Edilitare Pentru Comunitate
Mioveni SRL, S.C. Reparaþii
Construcþii S.R.L, S.C.Automobile
Dacia-Renault, ICN, SCN,
Penitenciarul Colibaºi, Direcþia Silvicã
Argeº ºi tuturor voluntarilor din oraº.

Primarul oraºului Mioveni, Ion
Georgescu a fost desemnat la
începutul lunii octombrie cel mai

bun primar de oraº din þarã de cãtre
revista de Administaþie

Publicã Localã din România. Premiile
au fost acordate pe categorii, începând
cu comune în regiune, comune pe þarã,
oraºe înregiune, oraºe în þarã ºi ter-
minând cu municipiile. Primarul
Georgescu nu a fost singurul edil premi-
at la Gala Administraþiei Publice Locale.
Primarul Piteºtiului, Tudor Pendiuc a
fost desemnat cel mai bun primar de
municipiu din þarã, iar primarul Cãlin
Andrei de la Câmpulung a fost desemnat
cel mai bun primar de municipiu din
regiune.

PRIMARUL ION GEORGESCU A
FOST DESEMNAT CEL MAI BUN
PRIMAR DE ORAª DIN ÞARÃ
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Stimati prieteni,
Aºa cum se spune în fol-

clor, toamna se numarã
bobocii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informati despre eventualele
documente lipsa.

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

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

Vineri - de la 9.00 la 13.00.
Intrucât avem multe

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

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

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

Cu stimã,
Nicolae POSTA

Coordonator local
Centrul Pilot Târgoviºte

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

Targoviste, Jud.
Dâmboviþa, ROMÂNIA.

Telefon fix: 
+40245 210003

Mobil:      
+40721 001010

Fax:        
+40245 210002

E-mail:
targoviste@antreprenorial.ro

Website:    
www.antreprenorial.ro

Atenþie, 
încep cursurile!
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Ziua Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice, înscrisã în calendar în
dreptul datei de 1 octombrie, nu este
doar un act de celebrare, doar un
omagiu adus celor ajunºi in aceastã
etapã a vieþii, ci ºi un prilej de
reflecþie asupra condiþiei de pension-
ari, de a face mai larg ºi mai bine
cunoscute problemele reale, multe,
foarte grele, pe care le au de rezolvat
oamenii vârstnici din toatã þara.

De caþiva ani Centrul Cultural Mioveni sãrbã-
toreºte aceastã zi prin manifestãri dedicate
aceastei categorii de vârstã, în oraºul Mioveni
existând douã asociaþii ai cãror membrii sunt
persoane vârstnice: Asociaþia Viaþã Lungã ºi
Asociaþia Speranþa Vieþii  Pentru al treilea an
consecutiv edilii au pregãtit pentru vârstnici o zi
specialã. Concursul Recolta de Toamnã s-a
desfãºurat la Casa de Culturã Racoviþa. Un juriu
format din viceprimarul oraºului Aurel
Costache, primarul com. Bãbana - Bebe Ivan,
Sava Gheorghiþa contabil ºef la Primãria
Mioveni, Marilena Ionescu - consilier primar ºi
Cornel Popescu din partea Centrului Cultural
Mioveni. Au fost premiate cea mai buna
zacuscã, cea mai buna dulceaþã ºi cele mai bune
murãturi. Dupã concurs Ansamblul Doruleþul al
Asociaþiei Viaþã Lungã ºi Corala Sf. Maria a
Centrului Cultural Mioveni au susþinut un spec-
tacol în faþa publicului prezent.

Pe 1 octombrie au avut loc manifestãri
dedicate persoanelor vârstnice
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PREGÃTEªTE-TE DE MUNCÃ!
AFLÃ CUM TE PUTEM AJUTA!

Oraºul Mioveni se
gãseºte pe harta
proiectelor finanþate
din fonduri europene.
Un nou proiect se
desfãºoarã în locali-
tate ºi vine în întamp-
inarea problemelor
ºomerilor ce se con-
fruntã cu lipsa
locurilor de muncã ºi
promoveazã activis-
mul ocupaþional în
detrimentul depen-
denþei de ajutorul
bãnesc al statului.

Eºti ºomer? Te afli
în cãutarea unui loc de
muncã? Vrei sã obþii o
calificare?

Consilierii noºtri
specialiºti în oferirea
de consiliere ocu-
paþionalã ºi vocaþion-

alã te pot ajuta în mod
GRATUIT.

Contacteazã-ne la
numãrul de telefon
0730 880 477 sau
scrie-ne la adresa de e-
mail contact@fiianga-
jat.ro ºi aflã cum poþi
sã te înscrii ºi tu.

Ne propunem ca la
finele anului 2012 sã
avem minim:

600 de persoane
consiliate în vederea
angajãrii,

60 angajate ºi
240 calificate.

Vino ºi alãturã-te
celor peste 200 de per-
soane înscrise pentru a
beneficia de mãsurile
gratuite oferite prin
proiect.

În perioada noiem-

brie 2011 – mai 2012
vor fi organizate în
Mioveni cursuri de
calificare GRATU-
ITE, cu obþinerea cer-
tificatelor atestate de
Ministerul Muncii,
Familiei ºi Protecþiei
Sociale în meseriile:

Lucrãtor în
comer.

Lucrãtor în struc-
turi pentru construcþii

Manichiurã-
pedichiurã

Sudor electric
Lucrãtor în

mecanicã agricolã
Apicultor

Grupul þintã este
format din ºomeri de
lungã duratã (peste 12
luni de la intrarea în
ºomaj), ºomeri peste

45 ani, ºomeri tineri
15-24 ani – de scurtã
ºi lungã duratã (peste
6 luni de la intrarea în
ºomaj).

SC Romair
Consulting SRL în
parteneriat cu
Asociatia C.F.P.D.R.
ºi SC Das Euxin SRL.

Proiectul denumit
„Mãsuri active inte-
grate de ocupare
Regiunea Sud-
Muntenia – Creºterea
oportunitãþilor de
angajare a persoanelor
fãrã loc de muncã”
este implementat de
SC Romair Consulting
SRL în parteneriat cu
Asocia.ia CFPDR ºi
SC Das Euxin SRL.
SC Romair Consulting

este una dintre cele

mai mari ºi experi-

mentate companii cu

capital român ce oferã

consultanþã în variate

domenii, de la man-

agement ºi afaceri, la

agriculturã ºi prob-

leme sociale.

Proiectul este

implementat în oraºul

Mioveni cu sprijinul

Primãriei oraºului

Mioveni.

Mai multe detalii ºi

calendarul eveni-

mentelor puteþi gãsi

vizitând portalul

proiectului la adresa

www.fiiangajat.ro.

Se monteazã iluminatul de
sãrbãtori în oraºul Mioveni

Candelabre luminoase, cilindri,
stele, perdele luminoase,
medalioane colorate, figurine sub
formã de fulgi de nea, figurine cu
simboluri ale sãrbãtorilor de iarnã
ce vor împodobi stâlpii urmeazã sã
fie montate în diverse zone ale
oraºului.

Primãria oraºului Mioveni a scos
instalaþiile ºi podoabele specifice
sãrbãtorilor de iarnã  pentru a deco-
ra oraºul. Acþiunea a demarat, anul
acesta mult mai devreme, din luna
octombrie, deºi aprinderea oficialã a
instalaþiilor pentru sãrbãtorile de
iarnã va avea loc în luna decembrie.
Angajaþii serviciului de iluminat
public al SC SERVICII EDIL-
ITARE PENTRU COMUNITATE

MIOVENI SRL au început sã
decoreze oraºul cu beculeþe ºi orna-
mente multicolore specifice sezonu-
lui. "Am început decorarea oraºului
acum, deoarece zilele precedente au
fost foarte frumoase, pentru cã  dis-
punem doar de o maºinã ºi vrem sã
ne încadrãm în timp", a afirmat
Nicolae Tudose, directorul SC SER-
VICII EDILITARE PENTRU
COMUNINATE MIOVENI SRL.

Cum va arãta oraºul nostru, vom
vedea peste puþin timp, când deco-
raþiunile aplicate vor fi puse în
funcþiune.

Albul  ºi albastrul vor fi culorile
preponderente ale iluminatului fes-
tiv din oraº, ornamentele folosite
fiind  cele de anul trecut.
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REGULI NOI LA GRUPUL ªCOLAR CONSTRUCÞII DE
MAªINI COLIBAªI: ACCESUL ÎN ªCOALÃ ªI PREZENÞA
LA ORE VA FACE PE BAZÃ DE CARTELE MAGNETICE

Începând din
data de 12
octombrie 2011,
Liceul  Industrial
Colibaºi  din
Mioveni este
prima unitate de
învãþãmânt din
oraº  care  imple-
menteazã   acce-
sul elevilor doar
pe bazã de
cartelã. Elevii
sunt încântaþi de
acest mecanism,
iar pãrinþii au
certitudinea cã
elevul este în sig-
uranþã la ºcoalã.

M i n i s t e r u l
Educaþiei a venit
recent cu propunerea
ca din toamna acestui
an în unitãþile de
învãþãmânt preuni-
versitar accesul sã fie
fãcut pe baza unor

cartele magnetice.
Deºi sisteme de

acces pe bazã de
cartele magnetice
existã dejã în anumite
ºcoli, noul sistem
aduce în plus ºi
capacitatea de moni-
torizare a elevilor, dar
ºi creºterea gradului
de securitate în
ºcoala.

Astfel, în momen-
tul validãrii cartelei,
elevul va fi înregistrat
într-un catalog la care
vor avea acces atat
corpul profesoral, cât
ºi pãrinþii acestuia.

Mai mult, per-
soanele care nici nu
studiazã ºi nici nu
sunt angajate în
cadrul instituþiei de
învãþãmânt, nu vor
avea acces în unitate,
fãrã a deþine o astfel
de cartelã.

"Acest tip de înreg-
istrare a accesului în
ºcoalã rezolva douã

probleme. Cea de sig-
uranþã a elevilor în
unitatea de
învãþãmânt ºi toto-
datã, în termeni reali,
cinci minute de la
momentul în care au
început cursurile în
ºcoalã, fiecare dirig-
inte va avea tabelul
cu elevii prezenþi, cei
absenþi, elevii întârzi-
aþi.

Implementarea sis-
temului va fi lãsatã la
latitudinea fiecãrei
ºcoli. Cu sistemul
"antichiul", elevii vor
fi astfel constrânºi de
pãrinþi sã revinã pe
cãile cele bune ºi ca
într-o oarecare
masurã vor putea fi
evitate incidentele
nefericite cauzate de
prezenþa unor per-
soane strãine ce
pãtrund în incinta
unitãþii", a explicat
viceprimarul oraºului
Aurel Costache.
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La ediþia din acest an a
Cupei SAD, au participat 24  de
echipe reprezentând organizaþi-
ile Sindicatul Autoturisme
Dacia. Meciurile au fost arbi-
trate de arbitri divizionari dele-
gaþi de AJF Argeº, supervizaþi
de observatori. Meciul pentru
locurile 3 - 4 s-a disputat între
echipele CAROSERII ºi
Johnson Controls. 

În finala mare s-au întâlnit
echipa Logistica Flux Fizic ºi

Presaj, primii impunându-se ºi
câºtigând Cupa SAD 2011.

La finalã au asistat, conduc-
erea Sindicatului Autoturisme
Dacia, primarul Ion Georgescu,
Viceprimarul Aurel Costache,
membri ai Consiliului Local
Mioveni, ºefii de departamente
din care fac parte jucãtorii ºi
salariaþii Dacia. Premiile au fost
oferite de cãtre SC Sindicatul
Autoturisme Dacia  ºi Primãria
oraºului Mioveni.

ECHIPA  LOGISTICÃ-FLUX FIZIC
A CÂªTIGAT CUPA SAD 2011

ÎNCEPE RECENSÃMÂNTUL 
POPULAÞIEI ªI AL LOCUINELOR

Preocupãrile
actuale ale
demografiei se
orienteazã tot
mai mult spre
cunoaºterea,
descrierea ºi
analiza evoluþiei
familiilor ºi a
gospodãriilor, ca
formã esenþialã a
modului de con-
vieþuire umanã,
suport infor-
maþional statistic
esenþial pentru
construirea
politicilor de dez-
voltare econom-
icã ºi socialã a
þãrii.

Prin strategia ela-
boratã cu privire la
R e c e n s ã m â n t u l
Populaþiei ºi al
Locuinþelor ce se va

desfãºura la sfârºitul
lunii octombrie 2011
se va extinde fondul
de informaþii care sã
caracterizeze evoluþia
în timp a familiilor,
respectiv a gospodãri-
ilor – componentele de
bazã ale convieþuirii
umane.

În acest fel vor
putea fi descrise în
viitor tendinþele prin-
cipale ale evolutiei
familiilor ºi
gospodãriilor, din care
sã se desprindã prin
studiu aspecte privind:

fenomenul de
îmbatrânire a popu-
laþiei; creºterea
gospodãriilor de per-
soane singure sau a
familiilor mono-
parentale; evaluarea
numãrului ºi structurii
generaþiilor care con-
vieþuiesc în cadrul
familiei; structura
familiilor dupã
numãrul de copii ºi cel

al copiilor întreþinuþi;
componenþa famili-

ilor dupã relaþiile de
rudenie sau parentale;

statutul femeilor în
cadrul familiei;

fenomenul migraþiei,
în special al migraþiei
temporare, la muncã
în strãinãtate ºi altele.

În perioada 20 - 31
octombrie a.c. vor bate
la uºa fiecãrei locuinþe
recenzorii care vor
pune locuitorii în faþa
unui formular cu zeci
de întrebãri la care
aceºtia trebuie sã
rãspundã obligatoriu.
Un refuz atrage dupã
sine amenzi între 1500
ºi 4500 lei, asta
indiferent dacã între-
bãrile par nepotrivite.
Recenzorii vor bate la
uºã ºi vor cere infor-
maþii despre: locatari,
relaþiile ºi gradele de
rudenie dintre aceºtia,
situaþia locuinþei ºi a
clãdirii (tip, mãrime,

dotãri) precum ºi date
despre persoanele ple-
cate în strãinãtate.

Recensãmântul din
acest an are douã
obiective. Un obiectiv
prioritar (de a obþine
informaþii ample ºi de
calitate, privind
numãrul ºi distribuþia
teritorialã a populaþiei,
a structurii
demografice ºi socio-
economice, date refer-

itoare la gospodãrii,
precum ºi la fondul
locativ ºi condiþiile de
locuit ale populaþiei ºi
clãdirile în care se aflã
locuinþele) ºi un obiec-
tiv complementar
(baza de fundamentare
a unei analize adec-
vate a dinamicii
diferitelor fenomene
demografice ºi socio-
economic). 
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ANUNÞ
cu privire la programul de
primire a cererilor pentru
subvenþie la încãlzire în
sezonul rece 2011 - 2012

Referitor la programul de
primire a cererilor pentru
subvenþia la încãlzire acor-
datã conform OUG
nr.70/2011 în sezonul rece
2011 - 2012, Primãria
oraºului Mioveni anunþã
urmãtoarele:

 ziua de începere a pro-
gramului este 01 noiembrie
2011, cu perioada 01 - 20
noiembrie 2011 dupã un
orar de primire care se ca
afiºa ºi dureazã pânã la

data de 20 martie 2012;

 cererea tip se va procura
de la ofiþerul de serviciu de
la parterul Primãriei
Mioveni, la o datã care se
va afiºa;

 documentele necesare
care însoþesc cererea sunt:
actele de venituri nete real-
izate în luna octombrie
2011; actele de stare civilã;
factura de platã GDF Suez,
recentã.
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Pentru rezervãri ºi închirieri:

0742.083.726 sau 0744.169.476
0248.260.115
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Senatorul colegiu-
lui Mioveni-
ªtefãneºti ªerban
Valeca a transmis
o interpelare min-
istrului
Transporturilor,
Anca Boagiu, pe
tema proiectului
de realizare a legã-
turii DN73 Piteºti -
Câmpulung cu
DN73D, modern-
izarea DN73 ºi a
trecerilor de cale
feratã din zonã,
precum ºi a
finanþãrilor exis-
tente.

Senatorul a atras
atenþia numeroaselor
sesizãri fãcute cãtre
minister, dar ºi asupra
importanþei pe care
acest tronson o are
pentru uzinele Dacia-
Renault din Mioveni
unde muncesc circa
18.000 de angajaþi, ºi
peste 150.000 de
locuri de muncã în
industria pe orizon-
talã.

Referitor la inter-
pelarea senatorului
ªerban Valeca,
Primãria oraºului
Mioveni a primit o
adresã oficialã în care
se preciza:

"În data de 29

octombrie 2010 a fost
semnat contractul de
proiectare ºi execuþie
pentru obiectivul
"Lãrgire la patru
benzi de circulaþie pe
DN 73, sectorul
cuprins între km
7+000 - km11+100 ºi
drum de legãturã cu
DN 73D". Având în
vedere posesia
terenurilor, au fost
autorizate urmã-
toarele categorii de
lucrãri de drum ºi util-
itãþi:

pod peste v.
Pãuleasca km 8+463
pe DN 73;

pod peste r.
Doamnei km 10+638

pe DN 73;
pod peste r.

Târgului km 0+748 pe
drumul de legãturã
DN 73 - DN73D

 pasaj peste CF
industrial ºi DN 73D
2+108 pe drumul de
legãturã DN 73-DN
73D;

sectorul din dru-
mul de legãturã DN 73
- DN 73D km 2+040 -
km 2+660;

 intersecþie drum
de legãturã - parcaj
Uzina Dacia;

 bretelele de legã-
turã drum de legãturã
- DN 73D ºi drum de
legãturã Uzina Dacia.

Modernizarea celor

douã pasaje la nivel
cu calea feratã, prin
montarea sistemelor
automate de barierã,
nu este necesarã,
deoarece proiectul de
realizare a legãturii
DN 73 Piteºti -
Câmpulung cu DN
73D prevede pasaje
superioare peste calea
feratã. În acest sens a
fost obþinut din partea
Sucursalei Regionale
CF Craiova avizul
CTE nr.
52/4/61/13.04.2011,
privind realizarea
pasajelor superioare
menþionate.

În prezent, se aflã
în faza de aprobare

Proiectul Tehnic ºi
Detaliile de Execuþie,
urmând ca în primã-
vara acestui an sã fie
emis Ordinul de
începere al lucrãrilor
în teren. Suma alocatã
pentru modernizarea
DN 73 este de
50.000.000 lei.

Pânã la începerea
lucrãrilor de execuþie
a acestui obiectiv de
investiþii, reparaþiile
asfaltice vor fi execu-
tate de Regionala de
Drumuri ºi Poduri
Bucureºti, în funcþie
de alocãrile bugetare.

M o d e r n i z a r e a
celor douã pasaje la
nivel cu calea feratã,
prin montare de sis-
teme automate de
barierã, nu este nece-
sarã deoarece proiec-
tul de realizare a legã-
turii DN 73 Piteºti -
Câmpulung cu DN
73D prevede pasaje
superioare peste calea
feratã".

50.000.000 lei au fost
alocaþi pentru 
modernizarea DN 73



AARRGGEEªª
Instituþia Prefectului Judeþului Argeº 

0248.492.116
Consiliul Judeþean Argeº

0248.211.290
Inspectoratul de Politie al Judeþului Argeº - 

Dispecerat Poliþia Rutierã
0248.223.033

Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Argeº 
0248.210.400

Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº
0248.220.425

Direcþia de Muncã, Solidaritate Socialã ºi Familie Argeº 
0248.222.245 

Direcþia Apelor Argeº -Vedea Piteºti 
0248.218.250

Asociaþia Românã Antidrog - Argeº 
0248.217.800

Biblioteca Judeþeanã Argeº 
0248.223.030

Muzeul Judeþean Argeº
0248.252.042

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Argeº 
0248.219.080

Casa Judeþeanã de Pensii Argeº 
0248.222.394

Inspectoratul ºcolar Judeþean Argeº 
0248.222.905

Inspectoratul Teritorial de Muncã Argeº 
0248.223.408

Comandamentul de Jandarmi Argeº
956

Parchetul de pe lângã Tribunalul Argeº 
0248.222.990

Tribunalul Argeº 
0248.216.599

Tribunalul Comercial Argeº
0248.610.303

Arhivele Statului 
0248.253.144

Ocolul Silvic Canton Zãvoi Argeº
0248.806.553

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 1 
0248.607.000

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 2 
0248.607.000

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 3 
0248.607.000

Poliþie Piteºti - Secþia nr. 4
0248.607.000

Direcþia Generalã pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Argeº
0248.222.578 

Direcþia Judeþeanã de Statisticã Argeº 
0248.217.211

Direcþia Jud. pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþ. Argeº
0248.220.833

Direcþia Judeþeanã pentru Sport Argeº
0248.213.443

Direcþia Judeþeanã pentru Tineret Argeº 
0248.221.920 

Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Argeº 
0248.219.168

Direcþia Pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã Argeº
0248.494.962 

Directia Silvicã Argeº 
0248.213.434

Garda Naþionalã de Mediu, Comisariatul Judeþean Argeº 
0248.213.049

Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare 
0248.213.400 

Inspectoratul Judeþean de Poliþie Argeº
0248.223.556

Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei - Agenþia Domeniilor Statului 
0248.216.786 

Primãria Municipiului Piteºti 
0248.220.088

Biroul de Evidenþa Populaþiei 
0248.210.359

Biroul de Paºapoarte 
0248.210.360

Grupul de Pompieri Cãpitan Puicã Nicolae din Piteºti 
0248.217.400

Curtea de Apel Piteºti 
0248.219.374

Judecãtoria din Piteºti 
0248.624.138

Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Piteºti 
0248.623.099

Autogara Nord 
0248.282.201

Autogara Sud 
0248.217.749

Casa de Culturã a Studenþilor - Piteºti 
0248.216.882

Ag. Jud. pentru Ocuparea Forþei de Muncã Argeº
0248.222.415

Teatrul Al. Davila 
0248.216.647

Teatrul Aschiuþã Piteºti 
0248.636.303

Filarmonica Piteºti 
0248.220.111

Centrul de Plasament ªcolari Piteºti 
0248.273.250 

Centrul de Plasament Special Piteºti 
0248.271.557

MMIIOOVVEENNII
Primãria oraºului Mioveni

0348.455.444, 0348.450.000
0248.260.500
Ofiþerul de serviciu: 0348.445.999 (NON-STOP)

Poliþia Localã Mioveni
0348.445.855

Grãdiniþa nr. 12 Mioveni
0348.455.116

Grãdiniþa nr. 1 Mioveni
0248.260.911

Grãdiniþa nr.2 Mioveni
0248.260.910

Evidenþa populaþiei Mioveni
0348.455.000

Centrul Cultural Mioveni
0348.445.856

SC Constructii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
0348.445 885; 0348.445.886

ªcoala gen. “G. Topârceanu” Mioveni
0248.260.427

ªcoala gen. “L. Rebreanu” Mioveni
0248.262.146

ªcoala gen. “M. Sorescu” Mioveni
0248.263.284

Liceul Teoretic “I. Zamfirescu”
0248.260.123

Grup ªcolar Colibaºi
0248.263.340

Poliþia oraºului Mioveni
0248.261.499

Spitalul Sf. Spiridon
0248.262.165

Serviciul Situaþii de Urgenþã
0348.455.333

Serviciul Ambulanþã Mioveni
0248.206.173

Club Sportiv Mioveni
0248.291.007

Biblioteca orãºeneascã Mioveni
0348.457.678

Casa de Culturã a Sindicatelor
0248.262.350

SC Construcþii - Reparaþii Mioveni SRL
0248.262.198
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