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Mai mult poate decât în anii precedenţi,
proiectul de buget pe 2013 cu care se prezintă
Primăria Miroslava în faţa cetăţenilor este
unul profund investiţional. Practic, se va
continua programul de extindere a reţelei de
apă şi canalizare în zona Miroslava, Balciu,
Valea Ursului şi Valea Adâncă, se va mai
trage apă în Horpaz şi Ciurbeşti, se va asfalta
DC 28 (4,8 km) Miroslava – Balciu – Corneşti
– Proselnici, apoi se vor asfalta şi drumurile
care au mai rămas. “Aruncând o privire pe
acest proiect de buget veţi vedea că investiţiile
reprezintă aproape 80 % din cheltuielile pe
care ni le-am propus iar prioritatea noastră a
fost infrastructura, pentru că fără drumuri
asfaltate şi apă curentă nu putem vorbi de
civilizaţie. Am acordat, de asemenea, o atenţie
deosebită proiectelor cu caracter cultural,
educaţional sau sportiv şi rămânem deschişi
la sugestii realiste din partea concetăţenilor”,
a declarat Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava. Bugetul total al comunei este de
23.279.000 lei. Cum arată proiectul de buget
şi cum vor fi distribuite aceste fonduri
urmează să aflaţi citind pagina 3.

Propunerea de buget pentru anul 2013

Investiţii masive în infrastructură

Anunţ important!

Racordări urgente
la apă canal şi gaze
naturaleÎn ultimii ani a crescut îngrijorător

numărul de incendii produse la
gospodăriile populaţiei şi păduri, ca
urmare a arderii de resturi vegetale şi
vegetaţie uscată. Prin acest mesaj, vă
transmitem reguli şi măsuri ce trebuie
respectate pe timpul cât efectuaţi lucrări
de igienizare specifice sezonului în care
am intrat şi anume:
� arderea se va desfăşura numai pe
timp de zi;
� arderea de vegetaţie se va face numai
în condiţii meteorologice fără vânt;
� colectarea în grămezi a resturilor
vegetale şi a vegetaţiei uscate în
grămezi, astfel încât arderea să fie
controlabilă şi completă;
� executarea arderii în zone care să nu
permită propagarea focului la fondul
forestier, construcţii şi fără a afecta
reţelele de utilităţi ori alte materiale
combustibile;
� curăţarea de vegetaţie în jurul fiecărei
grămezi de vegetaţie uscată sau de
resturi vegetale pe o distanţă de minim

5 m;
� asigurarea mijloacelor şi materialelor
pentru întreruperea sau stingerea even-
tualelor începuturi de incendii;
� arderea va fi în permanenţă
supravegheată;
� nu părăsiţi zona de ardere până la
stingerea completă;
� se interzice acoperirea cu pământ a
focarelor.
Pentru preîntâmpinarea fenomenelor
negative, oblig membrii SVSU să
efectueze activităţi de informare
preventivă la gospodăriile populaţiei
conform OMAI nr.160/2007.

Şef SVSU, Ioan Petrilă

Anunţuri gratuite de mică publicitate
Ziarul Mesagerul oferă cetăţenilor comunei Miroslava posibilitatea de a publica
anunţuri de mică publicitate în paginile sale. Acest serviciu este gratuit şi are scopul
de a veni în sprijinul tuturor celor care îşi asumă responsabilitatea anunţului pe care îl
publică. Informaţiile dumneavoastră personale (nume, adresă, serie de buletin) nu vor
fi făcute publice. Anunţurile se fac prin intermediul Ghişeului Unic al Primăriei.
Cetăţenii vor primi un formular pe care îl vor completa integral, iar pe baza
informaţiilor din buletin, ce vor fi verificate de funcţionarul de la ghişeu, anunţul
duneavoastră va fi publicat în paginile ziarului.

Cum şi în ce condiţii 
se ard resturile vegetale

Primăria comunei Miroslava atenţionează locuitorii din străzile Răzvan Vodă,
Ştefan Toma Vodă, Eustate Dabija Vodă, Constantin Mavrocordat Vodă, Neculai
Zaharia, Grigore Buţureanu, Dimitrie Butculescu, Elias Şaraga şi terminalul
Vasile Alecsandri să se racordeze până la data de 31 martie 2013 la conductele
de apă, canalizare şi gaz metan. Cine nu se racordează în termenul stabilit, nu va
mai primi aviz de racordare cinci ani de acum înainte. “Am făcut această sesizare
pentru că intenţionăm să facem lucrări de asfaltare iar termenul de garanţie pen-
tru un drum asfaltat este de cinci ani. Odată ce am asfaltat drumul, cât timp e în
garanţie, nu vom mai permite ca acesta să fie spart pentru ca un cetăţean să-şi
facă racordurile la utilităţi”, a precizat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei
Miroslava. (P.C.)
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Parc industrial: da, dar pe lege!

Terenul vizat este un
amplasament de 138,7 hecta-
re, în zona Metro – Delphi,
care figurează în domeniul
public al comunei Miroslava
(fiind vorba de fostul imaş al
satului Brătuleni). 

Considerând că argumen-
tele sale privind importanţa
acestei investiţii (menite să
fie un motor de dezvoltare
economică pentru judeţul

Iaşi dar şi o bogată sursă de
venit pentru comuna
Miroslava) vor fi greu de
ignorat, preşedintele Adom-
niţei a participat personal la
şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din 15
ianuarie şi a fost suficient de
convingător pentru a obţine
un aviz favorabil din partea
consilierilor. Urma ca res-
pectivul teren să fie preluat

din domeniul public al
comunei Miroslava în dome-
niul public al Consiliului
Judeţean Iaşi. 

Numai că, între timp,
Prefectura Judeţului Iaşi a
solicitat revocarea Hotărârii
pe motiv că aceasta nu e
legală. “Potrivit art.8 alin.1,
din Legea nr. 213/1998, cu
modificările şi completările
ulterioare, privind bunurile
proprietate publică «trecerea
bunurilor din domeniul pri-
vat al statului sau al unităţilor
administrativ teritoriale în
domeniul public al acestora,
potrivit art.7, lit.e. se face,
după caz, prin Hotărâre a
Guvernului, a Consiliului
Judeţean, ori a consiliului
local». Faţă de această preve-

dere legală considerăm că
prin Hotărârea Consiliului
Local se poate dispune doar
trecerea bunurilor din dome-
niul privat al comunei în
domeniul public al comunei,
nu în domeniul public al
judeţului aşa cum se menţio-
nează în art.3 din Hotărârea
nr.7/15.01.2013 a Consiliului
Local al comunei Miroslava.
De asemenea, Legea nr.
213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, pri-
vind bunurile proprietate
publică, nu reglementează
posibilitatea trecerii bunuri-
lor din domeniul public al
comunei în domeniul public
al judeţului, prin Hotărâre de
Consiliu Local”.

Mai pe româneşte spus,

Hotărârea din ianuarie a picat
şi cele 138,7 ha de teren din
zona Delphi – Metro rămân
în continuare în posesia
Miroslavei. Urmează ca pen-

tru realizarea parcului indus-
trial conducerea Consiliului
Judeţean să găsească o altă
soluţie, care să respecte legi-
slaţia în vigoare. (F.A.)

Noi reglementări pe tema asistenţei sociale în Miroslava

Drumuri care vor fi asfaltate în viitorul apropiat

Beneficiarii Legii
416/2001 vor fi
supravegheaţi mai
atent * burse, alte aju-
toare sociale, în caz de
deces sau situaţii de
urgenţă

Felul în care înţeleg să-şi
facă treaba persoanele defavo-
rizate, aflate în evidenţele
Primăriei Miroslava ca benefi-
ciare ale Legii 416, nu pare
deloc să le satisfacă pe autori-
tăţile locale. Conform legii, în
schimbul banilor primiţi, aces-
te persoane trebuie să presteze
muncă în folosul comunităţii,
dar această contribuţie ori lip-
seşte, ori de cele mai multe ori
se rezumă la o treabă de mân-
tuială. Aşa că la ultima şedinţă
de plen a Consiliului Local a
fost dezbătut pe toate părţile
acest aspect, unii consilieri
solicitând o supraveghere mai
strictă a orelor prestate de res-
pectivii asistaţi social. Potrivit
estimărilor, la Miroslava sunt
20 de persoane care prestează
munci în folosul comunităţii,
deşi în scripte ar figura mai
multe, dar acestea din urmă
reprezintă bătrâni sau bolnavi
aflaţi în incapacitate de muncă.  

Conform planului de activi-
tăţi pe anul 2013, la Legea
416/2001, orele de muncă în
folosul comunităţii, la
Miroslava, constau în: 

� activităţi în şcoli şi împrejuri-
mile acestora;

� îndepărtarea manuală a zăpe-
zii de pe carosabil;

� împrăştiat material antidera-
pant;

� văruirea copacilor în zona de
protecţie a drumurilor;

� plantat pomi în zona de pro-
tecţie a drumurilor sau în
perdele;

� amplasat piatră pe drumuri
comunale şi uliţe săteşti;

� decolmatat şanţuri şi podeţe;
� săpături manuale şanţuri şi

rigole;
� curăţat islazul de spini şi

arbuşti;
� curăţenia zonei de protecţie a

drumurilor;
� golirea săptămânală a coşuri-

lor de gunoi şi curăţirea
zonei împrejmuitoare;

� decolmatarea şi salubrizarea
cursurilor de apă;

� măturatul manual al părţii
carosabile şi a trotuarelor;

� activităţi de înfrumuseţare a
comunei;

� curăţirea şi îndepărtarea de
pe platforma drumurilor a
crengilor, nămolului etc.

� distribuirea ziarului local

Burse pentru elevi şi 

altfel de ajutoare sociale

La aceeaşi şedinţă de
Consiliu Local au fost dezbătu-
te şi stabilite cuantumuri, după
cum urmează:
� ajutor bănesc (bursă) pentru

elevi eminenţi – 500
lei/lună, curs şcolar;

� ajutor bănesc pentru cazuri
de deces – 600 lei, pentru

persoana decedată care a
avut ultimul domiciliu în
Miroslava. Se acordă susţi-
nătorilor legali care asigură
serviciile funerare;

� sprijinirea persoanelor fără
venituri în vederea intrării în
legalitate pe linie de eviden-
ţă a persoanei şi stare civilă.
Se achită contravaloarea
cheltuielilor de transport şi
taxe certificate şi Carte de
Identitate, taxă a cărei cuan-
tum reiese din conţinutul
anchetei sociale, ca propune-
re a asistentului social;

� se mai pot acorda ajutoare de
urgenţă în cazuri speciale
cum ar fi: incendii, persoa-
nelor care suferă de boli
grave, persoanelor care
necesită intervenţii chirurgi-
cale sau tratamente de spe-
cialitate sau datorită stării de
vulnerabilitate datorită vâr-
stei înaintate, ajutor la prima
naştere pentru familiile defa-
vorizate, dacă solicitanţii nu
au venituri şi fac dovada
cazului pentru care solicită
ajutor de urgenţă.
Cuantumul ajutorului în
acest caz se va stabili de
către Consiliul Local. 
În toate cazurile de acordare

a ajutorului de urgenţă se vor
anexa la cerere copii xerox
după actele de identitate,
anchetă socială şi eventual
dovada veniturilor pe care le
realizează. (P.C.)

Programul de reabilitare şi asfaltare a
drumurilor din comuna Miroslava conti-
nuă în acest an cu un proiect mare, a
cărui executare va fi scoasă pe SEAP în
această perioadă. Este vorba de asfalta-
rea porţiunii de 4,875 km de drum, din
locul de unde se termină asfaltul în
Balciu şi până la Şcoala din Proselnici,
investiţie în valoare de 7,28 milioane lei. 

De asemenea, se intenţionează
modernizarea, prin asfaltare, a mai mul-
tor drumuri de interes local în comuna

Miroslava, pe o lungime totală de 8 km,
după cum urmează: 

Miroslava
� str. Răzvan Vodă – 402 m
� str. Toma Vodă – 400 m
� str. Radu Mihnea Vodă – 280 m
� str. Eustate Dabija Vodă – 395 m
� str. Ion Creangă – 422 m
� str. Mavrocordat Vodă – 259 m
� str. Grigore Buţureanu – 255 m
� str. Vasile Alecsandri – 535 m
� str. Neculai Zaharia – 426 m

� str. Elias Şaraga – 180 m
� str. Pepinierei – 1.471 m

Horpaz
� str. Şcolii – 851 m
� str. Iazului – 793 m
� str. Bisericii – 500 m
� Ciurbeşti - strada spre iaz – 831 m

Valoarea totală a acestei investiţii
este de 10,69 milioane lei şi, conform
Hotărârii de Consiliu Local, urmează a fi
pusă în operă în maxim 12 luni. (P.C.)

Normative ale Consiliului Local
• Hotărâre privind planul de lucrări ce se vor efectua în anul 2013 de

către beneficiarii Legii 416 a venitului minim garantat precum şi sta-
bilirea cuantumului ajutoarelor de urgenţă;

• Hotărâre privind completarea şi însuşirea inventarului domeniului pri-
vat al comunei Miroslava;

• Hotărâre privind Planul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
în vederea asigurării cu resurse umane, materiale şi financiare,
necesare situaţiilor de urgenţă în anul 2013;

• Hotărâre privind planul de analiză şi acoperirea riscurilor pe anul
2013;

• Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului “Watman – sistem
Informaţional pentru managementul integrat al apelor” a suprafeţei
de 12 mp teren;

• Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 484 mp teren intravilan
în satul Horpaz;

• Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 459 mp teren în satul
Valea Adâncă;

• Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 12,20 ha teren în satul
Valea Ursului pentru construirea unei ferme ecologice;

• Hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de 1.000 mp de teren
în satul Balciu, pentru construirea unui centru de colectare deşeuri;

• Hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren de 86 mp în
sat Valea Adâncă;

• Hotărâre privind Pth şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţia
“Modernizare prin asfaltare 8,76 km drumuri comunale”;

• Hotărâre privind Planului de ordine şi siguranţă publică a comunei
Miroslava pe anul 2013;

• Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 1.000 mp teren în satul
Uricani;

• Hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local a unei persoa-
ne care să semneze documentaţia de carte funciară pentru suprafa-
ţa de 50 ha teren din inventarul domeniului public al comunei
Miroslava;

• Hotărâre privind revocarea HCL nr.7/2013;
• Hotărâre privind încheierea unui contract de prestări servicii cu

AVPS Valea lui David din comuna Miroslava, în vederea recoltării
câinilor fără stăpân din intravilanul comunei Miroslava;

• Hotărâre privind aprobare temă PUZ, în vederea construcţiei de
locuinţe în T61, beneficiari Petrilă Olga, Cehan Mihai, Teodorescu
Costel; Gusu Constantin şi Chiruţă Felicia.

Date de la starea civilă

Căsătorii
În perioada 21 februarie – 20 martie, la Oficiul de Stare Civilă
al Primăriei Miroslava au fost consemnate următoarele căsăto-
rii: 
Munteanu Robert Fabian cu Bălăucă Elena Dana.

Decese
În perioada 21 februarie – 20 martie, la Oficiul de Stare Civilă
al Primăriei Miroslava au fost consemnate următoarele decese:

• Costin Valeria (88 ani)
• Apetrei Maria (74 ani)
• Gogol Adela (64 ani)
• Barbu Constantin (68
ani)
• Timofte Mihai (87 ani)
• Poschin Elena (84 ani)

• Bercu Safta (90 ani)
• Nechifor Benone (40
ani)
• Chiruţă Ileana (91 ani)
• Dabija Ioan (54 ani)
• Moldovanu Cornelia (56
ani)

Oricât şi-a dorit preşedintele Consiliului
Judeţean Cristian Adomniţei să demareze cât
mai repede hârtiile pentru înfiinţarea unui
parc industrial la Miroslava, s-ar părea că
mai are de aşteptat până găseşte o soluţie
legală de intrare în posesie pe terenul
destinat acestei investiţii. 
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Propunerea de buget pentru anul 2013
Venitul total realizat la

nivelul comunei Miroslava
este de 23.279.000 lei, din
care 5.951.000 lei reprezin-
tă venituri din impozite şi
taxe locale, 5.773.000 lei
reprezintă cote defalcate din
impozitul pe venit, 293.000
lei sume alocate pentru
echilibrare buget, 4.715.000
lei sume defalcate din TVA,
3.833.000 lei subvenţii pen-
tru diferite programe şi
2.714.000 lei excedent pe
anul 2012.

Cele 23.279.000 lei vor
fi cheltuite după cum
urmează:

� Autorităţi executive
(aparatul administrativ al
Primăriei) – 3.093.000 lei,
din care 1.293.000 lei repre-
zintă cheltuieli de personal,
1.200.000 lei reprezintă

cheltuieli materiale (bunuri
şi servicii) şi 600.000 lei
cheltuieli de capital (inves-
tiţii).

� Fondul de rezervă al pri-
marului – 15.000 lei. Aceşti
bani sunt pentru situaţii de
urgenţă, calamităţi naturale
etc.

� Dobânzi la credite ban-
care interne – 800.000 lei.

� Ordine publică (poliţie
locală) – 100.000 lei, din
care 60.000 lei reprezintă
bunuri şi servicii iar 40.000
lei reprezintă cheltuieli de
capital.

� Învăţământ – 4.430.000
lei, din care 3.738.000 lei
reprezintă cheltuieli de per-
sonal, 493.000 lei bunuri şi
servicii, 49.000 lei burse
pentru elevi şi 150.000 lei
cheltuieli de capital (fond
de investiţii).

� Cultură, religie, sport –
3.030.000 lei. Aceşti bani
au fost distribuiţi astfel:
30.000 lei cheltuieli de per-
sonal, 150.000 lei cheltuieli
materiale, 1.800.000 proiec-
te europene (Centrul
Turistic care se face pe fon-
duri europene), 250.000 lei
susţinere sport, 200.000
susţinere culte, 600.000
cheltuieli de capital (inves-

tiţii în terenuri de sport,
bibliotecă, activităţi sporti-
ve, servicii religioase şi
diverse alte activităţi cultu-
rale etc.).

� Asistenţă socială –
622.000 lei, din care
300.000 lei reprezintă fon-
duri alocate pentru asistenţă
personală, 114.000 lei chel-
tuieli materiale cu Centrul
de zi Corneşti, 208.000 lei
ajutoare sociale.  Acestea
din urmă au fost distribuite
după cum urmează: 64.000
lei indemnizaţii pentru per-
soane cu handicap, 100.000
lei ajutoare de urgenţă,
33.000 lei încălzire, con-
form OUG 107/2006 şi
11.000 lei ajutoare pentru
încălzire, conform Legii

416.
� Servicii şi dezvoltare

publică – 2.350.000 lei. Din
aceste fonduri, 850.000 lei
reprezintă bunuri şi servicii
(energia electrică şi ilumi-
natul public) şi 1.500.000
lei cheltuieli de capital.
Concret, cu aceşti bani va
continua extinderea reţelei
de apă şi canalizare, plus
alte proiecte care se vor mai
ivi pe parcurs.

Protecţia mediului –
200.000 lei, respectiv
bunuri şi servicii constând
în cheltuieli cu igienizarea
şi salubrizarea comunei,
plantări de copaci, groapă
ecologică etc.

Transporturi – 8.639.000
lei, bunuri şi servicii, repre-

zentând cheltuieli cu asfal-
tarea şi modernizarea dru-
murilor din comună. Din
aceşti bani 750.000 lei vor
fi alocaţi pentru reparaţii la
drumurile existente, acolo
unde au început să apară
deteriorări iar restul de
7.889.000 lei reprezintă
investiţii care includ şi
asfaltarea drumului Balciu –
Corneşti – Proselnici.  

După cum arătam şi mai
devreme, cam 80% din
buget merge pe investiţii în
infrastructură. Faţă de anul
trecut, bugetul e ceva mai
mic, pentru că s-au terminat
programele de finanţare din
fonduri europene. “Din
indexarea taxelor şi impozi-
telor locale în raport cu

inflaţia pe ultimii trei ani, a

mai reieşit o diferenţă de

circa 30.000 lei. Pe de altă

parte însă, de la Consiliul

Judeţean Iaşi au venit anul

acesta mai puţini bani. Dacă

anul trecut contribuţia CJ a

fost de 368.920 lei, anul

acesta a fost de 293.000 lei.

La fel, dacă suma pentru

echilibrare trimisă de CJ

anul trecut a fost de

614.600, anul acesta suma a

fost doar de 184.000 lei”,

afirmă Ionuţ Rusu, inspec-

tor principal în cadrul com-

partimenului economic al

Primăriei Miroslava.

Florin Antohi 

Un proiect de Hotărâre
pentru modificarea şi
completarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal aduce noi cla-
rificări privind modul de
impozitare al agricultori-
lor pe bază de normă de
venit. 

În cazul animalelor, sunt
definite clar speciile şi con-
diţiile în care acestea sunt
impozitate.

Potrivit normelor meto-
dologice, vacile sau bivoli-
ţele supuse impozitării sunt
„femele din specia taurine
(respectiv bubaline) care au
fătat cel puţin odată”.
Aceeaşi definiţie se aplică
şi în cazul ovinelor şi capri-
nelor, care sunt „femele
care au fătat cel puţin o
dată”.

În cazul porcilor, sunt
impozitaţi „porcii de peste
35 de kg, inclusiv scroafele
de reproducţie”.

În vederea stabilirii regi-
mului fiscal aplicabil veni-
turilor din activităţi agrico-
le, la încadrarea în limitele
stabilite pentru fiecare
grupă de produse vegetale
şi fiecare grupă de animale
vor fi avute în vedere supra-
feţele/capetele de animal
însumate în cadrul grupei

respective.
Iată trei exemple privind

modul de impozitare, oferi-
te de Ministerul de Finanţe.

Exemplu I (calcul pen-
tru sectorul vegetal): O
exploataţie de 100 ha cerea-
le (grâu şi porumb).

Primele 2 ha din grupa
cereale nu se impozitează,
pentru următoarele 98 ha se
aplică norma de venit de
449 lei/ha, astfel:

Venit anual impozabil =
98 ha x 449 lei /ha = 44002
lei

Impozit = 44002 lei x
16% = 7040,32 lei

Exemplu II (calcul pen-
tru sectorul animal):
exploataţie de vaci şi bivoli-
ţe de 102 capete.

Pentru primele 2 capete
nu se impozitează. Pentru
restul de 100 capete se apli-
că norma de venit de 453

lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil =

100 capete x 453 lei /cap =
45300 lei

Impozit = 45300 lei x
16% = 7248 lei

Exemplu III (calcul
pentru sectorul animal):
exploataţie de ovine şi
caprine (care au fătat cel
puţin o dată) 200 capete.

Pentru primele 10 capete
animale (oi şi capre) nu se
impozitează. Pentru restul
de 190 capete se aplică
norma de venit de 65 lei/cap
de animal, astfel:

Venit anual impozabil =
190 capete x 65 lei /cap =
12350 lei

Impozit = 12350 lei x
16% = 1976 lei.

Noile impozite din agricultură şi zootehnie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează că în
perioada 01 martie - 31 august 2013, rentie-
rii se pot prezenta la centrele judeţene ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, pentru vizarea carnetelor de
rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agri-
col se poate prezenta personal sau prin
mandatar/curator/tutore, în baza unei pro-
curi autentice/curatelă/hotărâre judecăto-
rească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să
prezinte următoarele documente:

- carnetul de rentier agricol;
- contractul de arendare;
- actul de identitate în original;
- document coordonate bancare (opţio-

nal);
- decizia de la comisia de expertiză

medicală actualizată, pentru gradele de
invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede
că dosarul este nerevizuibil), în original şi
în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data
decesului rentierului. În cazul decesului
rentierului, renta datorată acestuia în anul
respectiv poate fi încasată de moştenitorii
săi, doar dacă, în perioada de vizare, moşte-
nitorii vor depune la oricare centru judeţean
al APIA, respectiv al municipiului
Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului
(se depune obligatoriu), certificatul de
deces (original şi copie), actul de succesiu-
ne (certificat de moştenitor, certificat de
legatar, hotărâre judecătorească de succe-

siune investită cu formula ,,definitivă şi ire-
vocabilă”, certificat de calitate de moşteni-
tor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenito-
rului (original şi copie),
împuternicire/declaraţie notarială din care
să reiasă acordul celorlalţi moştenitori pri-
vind solicitarea şi încasarea rentei viagere
agricole datorată rentierului (original).

Legislaţie:
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

70/2010 privind unele măsuri pentru reor-
ganizarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor struc-
turi aflate în subordinea acestuia cu modifi-
cările ulterioare;

• Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, cu modificările şi
completările ulterioare;

• OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005
pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta
viageră agricolă” Legea nr. 247/2005 pri-
vind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
cu modificările şi completările ulterioare.

Vizarea carnetelor de rentier agricol se va
face în perioada 1 martie - 31 august 2013 

Ionuţ
Rusu
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Daţi-mi o generaţie de
mame bune creştine şi voi
schimba faţa lumii!” - spu-
nea cu mulţi ani în urmă
Sfântul Ioan Gură de Aur.
Şi mare dreptate avea, pen-
tru că oriunde ne-am afla
şi-n orice limbă am vorbi
sau gândi tot mama e pri-
mul şi cel mai important
formator de oameni.
Precum lutul în mâna unui
meşter iscusit olar, mama e
cea care formează caracte-
rul individului, iar omul de
mai târziu, odinioară copil
curat aruncat în lume în
cautarea propriului destin
ajunge să-şi facă un rost,
sau nu, după cât de spor-
nici i-au fost cei 7 ani de
acasă. Dacă şansa nu i-a
surâs şi pornirea i-a fost

strâmbă, de l-a procopsit
cu o mamă uitucă sau
neatentă, la fel de uitat va
fi şi rostul lui în viaţă. Pe
atât de împlinit, însă, va fi
destinul copilului din
vecini a cărui mamă a ştiut
să caute lumina şi să o
împartă cu cei dragi, învă-
ţându-l respectul faţă de
semeni, potenţându-l. 

Acesta cred că a fost
mesajul de mare forţă pe
care l-au dat un grup de
săteni din Ciurbeşti, mame
şi copii laolaltă, într-un mic
spectacol improvizat la
şcoala din localitate, dedicat
Zilei de 8 martie. A fost un
spectacol închinat femeilor
de pretudindeni, o zi specia-
lă a dragostei şi a renaşterii,
o zi a primăverii şi ieşirii

din iarna rece. 
Amfitrionii întâlnirii, aşa

cum deja ne-au obişnuit şi
cu alte ocazii omagiale, au
fost profesoara Eugenia
Stan şi părintele Romeo
Ungureanu, preot paroh în
Ciurbeşti. 

Profund emoţionaţi,
copiii prezenţi la manifes-
tare au recitat poezii şi au

interpretat cântece diverse,
toate dedicate mamei. În
contrast cu nota vioaie din
glasul celor mici, interpre-
tările nostalgice ale adulţi-
lor prezenţi la manifestare
au închis perfect cercul
unei serbări superbe în care
fiecare a omagiat cum a
putut mai bine acest simbol
atât de drag şi specific

poporului nostru. Pentru că
imaginile spun mai mult
decât cuvintele, nu ne mai
întindem la vorbă, aşa că vă
invităm să urmăriţi fotogra-
fiile de la acest eveniment,
nu înainte însă de a publica
şi două poezii scrise de
două fiice ale satului
Ciurbeşti.

Manifestări închinate mamei la Ciurbeşti

Gânduri închinate mamei

8 martie, prilej de mare bucurie pentru copiii de la grădiniţa Ciurbeşti. Sub îndruma-
rea doamnei educatoare Olaru Constanţa, prichindeii au prezentat mămicilor şi bunicilor
un frumos moment artistic presărat de cântece, poezii, dansuri, precum şi sceneta intitu-
lată: ,,Inima mamei”. La final, copiii au dăruit mămicilor felicitări şi au fost recompen-
saţi cu dulciuri.

Amintiri

Din frageda-mi pruncie
Îmi voi aduce aminte pe vecie,
De chipul tău cel blând şi bun
Ce ne veghează ziua şi noaptea zicând:

Fiii mamei, creşteţi mari şi luminaţi
Pe Maica Sfântă din ceruri lăudaţi,
Şi când veţi creşte mari să nu uitaţi
De Dumnezeu şi de părinţi să ascultaţi.
Cu dragoste ea ne-a crescut şi învăţat
Şi împreună cu noi pe Domnul l-a rugat,
Să lumineze al nostru drum în viaţă,
Şi s-ascultăm de-a Lui povaţă.

Păstrez în minte a ta fotografie, mamă,

În mintea mea, ca pe-o icoană,
Oftez mereu după părinţii şi fraţii mei,
care-au plecat,
La Dumnezeu, când Domnul i-a chemat.

Nu pot uita Biserica din satul meu,
Unde păstorul ne îndruma mereu,
Unde măicuţa mea de mână mă ducea
Cu dragoste, mereu ne îndruma.

Să nu uităm de Dumnezeu,
Tatăl meu la strană când cânta,
Biserica toată, de slavă se umplea,
Mi se părea că îngerii cu el cântă,
Aducând lui Dumnezeu slavă multă.

Lucreţia Vicol, Ciurbeşti

Un colţ de rai

Acasă, pentru mine
E-o casă cu bunici,
Cu dulău în poartă, 
Cu două-trei pisici.

Acasă pentru mine
E locul drag în care,
Bunicii îmi arată-n
Grădină o cărare.

În dreapta şi în stânga
Puzderie de căpşuni,
Iarba înaltă, nucul,
Şi-o mie de minuni.

Miroase-a busuioc,
Sfântă bunica mea,
Pun ivărul la tindă,
Pe cer se-aprinde-o stea.

Tu, Doamne-n nemurire,
De-ai vrea un loc să-mi
dai,
ACASĂ pentru mine -
E colţul meu de RAI!

Maria Negru, Ciurbeşti
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Buna Vestire este prăznuită
de Biserică pe 25 martie. Buna
Vestire sau popular Blagoves-
tenia (termenul slav corespun-
zător celui de Bună Vestire),
este praznicul în amintirea zilei
în care Sfântul Arhanghel
Gavriil  a vestit Sfintei Fe-
cioare că va naşte pe Fiul lui
Dumnezeu.

Buna Vestire este prima săr-
bătoare confirmată în docu-
mente, dintre sărbătorile Maicii
Domnului. Data acestei sărbă-
tori a variat la început. Astfel,
unii o sărbătoreau în ajunul
Bobotezei (5 ianuarie), iar în
unele Biserici din Apus, cum ar
fi cele din Spania, Galia şi
Milano, Buna Vestire s-a sărbă-
torit pe 18 decembrie.

Părintele profesor Ene
Branişte susţine că sărbătoarea
a fost introdusă la Roma de
papa Leon al II lea (681-683).
La început, aceasta era doar
locală şi cu denumirea de săr-
bătoare a aşteptării Naşterii
Domnului. Variaţia datei de
prăznuire a existat în Apus
până în sec. XI, când data de 25
martie s-a generalizat în toată
lumea catolică. Numai la
armeni Buna Vestire se prăznu-
ieşte pe 7 aprilie, în raport cu
data veche a sărbătorii Naşterii
Domnului (6 ianuarie).

În Răsărit însă, data de 25
martie s-a generalizat probabil
îndată ce Naşterea Domnului a

început să fie sărbătorită peste
tot pe 25 decembrie, adică încă
din prima jumătate a sec. al V-
lea.

Buna Vestire este sărbători-
tă în fiecare an în perioada
Postului Mare, fiind una dintre
sărbătorile pentru care Biserica
acordă dezlegare la peşte, indi-
ferent în ce zi ar cădea aceasta.

Temeiul scripturistic al
sărbătorii Bunei Vestiri

"Iar în a şasea lună a fost tri-
mis îngerul Gavriil de la
Dumnezeu, într-o cetate din
Galileea, al cărei nume era
Nazaret, către o fecioară logo-
dită cu un bărbat care se chema
Iosif, din casa lui David; iar
numele fecioarei era Maria. Şi
intrând îngerul la ea, a zis:
Bucură-te, ceea ce esti plină de
har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între
femei. Iar ea, văzându-l, s-a
tulburat de cuvântul lui şi
cugeta în sine: Ce fel de închi-
năciune poate să fie aceasta? Şi
îngerul i-a zis: Nu te teme,
Marie, căci ai aflat har la
Dumnezeu. Şi iată vei lua în
pântece şi vei naşte fiu şi vei
chema numele lui Iisus.

Acesta va fi mare şi Fiul
Celui Preaînalt se va chema şi
Domnul Dumnezeu Îi va da
Lui tronul lui David, părintele
Său. Şi va împărăţi peste casa

lui Iacov în veci şi împărăţia
Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis
Maria către înger: Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu ştiu
de bărbat? Şi răspunzând, înge-
rul i-a zis: Duhul Sfânt se va
pogorî peste tine şi puterea
Celui Preaînalt te va umbri;
pentru aceea şi Sfântul care se
va naşte din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema. Şi iată
Elisabeta, rudenia ta, a zămislit
şi ea fiu la bătrâneţea ei şi
aceasta este a şasea lună pentru
ea, cea numita stearpă. Că la
Dumnezeu nimic nu este cu
neputinţă. Şi a zis Maria: Iată
roaba Domnului. Fie mie după
cuvântul tău! Şi îngerul a ple-
cat de la ea". (Luca I, 26-38).

Dacă la crearea primului
om, Adam, Tatăl se sfătuieşte
cu Fiul şi cu Sfântul Duh, veni-
rea la existenţă a Fiului lui
Dumnezeu ca om are loc după
obţinerea consimţământului cu
totul liber al Sfintei Fecioare.
Cea care-L naşte nu e folosită
ca mijloc al venirii Lui la exis-
tenţa ca Om, fără voia ei. 

A fost mai uşor pentru
Apostoli să creadă că Hristos a
înviat, de vreme ce L-au văzut
înviat. A fost uşor pentru creş-
tini să creadă în învierea lui
Hristos, pentru că au avut măr-
turia Apostolilor. Dar Maica
Domnului a crezut pe baza
unei simple făgăduinţe că se va
petrece cu ea un fapt ce depă-

şeşte legea firii. A crezut posi-
bil, imposibilul. Şi prin aceasta
l-a făcut posibil, după cum sus-
ţine părintele Dumitru
Stăniloae. E o lege a firii să nu
poată zămisli cele ce şi-au ales
viaţa fecioriei. De aceea Maica
Domnului întreabă: "Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu ştiu
de bărbat?". Însă, după ce înge-
rul îi comunică modul zămisli-
rii minunate - "Duhul Sfânt se
va coborî peste tine şi puterea
Celui Prea Înalt te va umbri",
Fecioara nu s-a mai îndoit de
vestirea îngerului.

În clipa în care declara că se
încrede cu desăvârşire în minu-
nea ce se va săvârşi cu ea, Fiul
lui Dumnezeu se şi sălăşluieşte
în ea, zămislindu-Se Om.
Naşterea lui Dumnezeu-
Cuvântul ca om este o naştere
unică, neavând nimic din naş-
terea celorlalţi oameni. Nici
naşterea Sa din Tatăl, nici cea
din Fecioara Maria, nu au avut
ceva comun cu naşterea altcui-
va. Naşterea Sa ca Om nu e o
naştere din necesitatea firii, ci
din bunăvoirea lui Dumnezeu.

Buna Vestire în 
calendarul popular

Buna Vestire este cunoscută
în calendarul popular sub
denumirea de Ziua Cucului. De
ce ziua cucului? Pentru că în
această zi are loc primul său

cântec, prin care anunţă vesti-
rea primăverii.

Potrivit tradiţiei, dacă pri-
mul cântec al cucului era auzit
pe stomacul gol, în spatele
omului, era semn rau: "Cucu-n
spate mi-a cântat/ şi moartea
m-a săgetat!"

Există obiceiul ca în această
zi, să se numere de câte ori
cucul îşi cântă numele, număr
care ar descoperi câţi ani mai
avem de trăit.

Flăcăii şi fetele îl întrebau
pe cuc când se vor căsători:
"Cucule voinicule/ Câţi ani îmi

vei da/ pân’ m-oi însura (mări-
ta)?" Daca se întampla ca după
rostirea acestor cuvinte, cucul
să cânte, cântecul său echivala
cu un an de aşteptare.
Dimpotrivă, dacă el tăcea,
tăcerea sa era semn că avem
de-a face cu o căsătorie grabni-
că.

De asemenea, craca pe care
a cântat cucul de ziua sa, era
taiată şi pusă în scăldătoarea
fetelor, în speranţa că flăcăii nu
le vor ocoli.

Adrian Cocoşilă

Buna Vestire, cea mai veche
sărbătoare a Maicii Domnului

A început luni, 18 martie
şi va dura până duminică,
5 mai, când e marea
sărbătoare a Învierii
Domnului. 

“Este vorba de o postire a între-
gii fiinţe, nu numai materială, ci şi
spirituală. Aceasta înseamnă o
transformare a noastră din oameni,
care sunt obişnuiţi cu un stil de
viaţă păcătos, în oameni care prin
înfrânare, rugăciune, milostenie,
pocăinţă, dobândesc gândirea lui
Hristos, folosind gândurile, cuvin-
tele şi faptele ca manifestări ale
prezenţei iubirii milostive şi smeri-
te a lui Hristos în viaţa noastră.
Postul nu este o înfometare, ci o
schimbare a hranei, dând prioritate
hranei duhovniceşti faţă de cea
materială. Postul care nu este înso-
ţit de rugăciune nu este o lucrare
duhovnicească, ci doar un exerciţiu
de a cultiva estetic corpul sau din
punct de vedere igienic şi medical.
De ce? Pentru că rugăciunea este
hrana principală a postitorului.
Cine se înfrânează de la cele mate-
riale trebuie să sporească rugăciu-
nea şi să intensifice hrana spiritua-
lă prin citirea Sfintelor Scripturi,
prin spovedanie şi împărtăşanie
mai deasă şi prin săvârşirea fapte-
lor de milostenie în mod mai
intens”, a spus, la Sfânta Liturghie,
Prea Fericitul Părinte Patriarh
Daniel. 

La capitolul tradiţii şi obiceiuri,
încă se mai păstrează ritualul ca
înainte de Postul Paştelui toate
rufele să fie spălate iar vasele tre-

buie să fie opărite. Tot în această
perioadă se spune că nu e bine să se
facă nunţi. În a cincea săptămână
de post, încep Deniile, dată la care
începe curăţenia de primăvară.

Postul Paştelul, cel mai
aspru dintre cele patru
posturi

Ce ai voie şi ce nu ai voie să
faci în Postul Paştelui? Conform
tradiţiei stabilite cu timpul în
Biserică, în cursul Postului Mare se
posteşte astfel: în primele două zile
(luni şi marţi) din săptămână se
recomandă, pentru cei ce pot să
ţină, post complet sau (pentru cei
mai slabi) ajunare până spre seară,
când se poate mânca puţină pâine
şi bea apă; la fel în primele trei zile
(luni, marţi şi miercuri) şi ultimele
două zile (vinerea şi sâmbăta) din
Săptămâna Patimilor.

Miercuri se ajunează până seara
(odinioară, până la săvârşirea
Liturghiei Darurilor mai înainte
sfinţite), când se mănâncă pâine şi
legume fierte, fără ulei, În tot restul
postului, în primele cinci zile din
săptămână (luni-vineri, inclusiv) se
mănâncă uscat o singură dată pe zi
(seara) iar sâmbăta şi duminica de
două ori pe zi, legume fierte cu
untdelemn şi puţin vin. Se dezlea-
gă, de asemenea, la vin şi untde-
lemn, în orice zi a săptămânii ar
cădea, de sărbătorile Aflarea capu-
lui Sfântului Ioan Botezătorul (24
februarie), Sfinţii 40 de mucenici
(9 martie), Joia canonului celui
mare, înainte şi după serbarea

Bunei Vestiri (24, 26 martie), pre-
cum şi în ziua Sfântului Gheorghe
(23 aprilie) iar după unii şi în Joia
Patimilor. La praznicul Bunei
Vestiri (25 martie) şi în Duminica
Floriilor se dezleagă şi la peşte
(când însă Buna Vestire cade în pri-
mele patru zile din Săptămâna
Patimilor se dezleagă numai la unt-
delemn şi vin iar când cade în vine-
rea sau sâmbăta acestei săptămâni
se dezleagă numai la vin). 

Odinioară, chiar şi legile statu-
lui bizantin asigurau respectul
cuvenit postului Păresimilor, inter-
zicând toate petrecerile, jocurile şi
spectacolele din acest timp. Postul
de alimente este însă fără efect
dacă nu este însoţit de milostenie,
bunătate, iubire, răbdare şi respect.

Postul Paştelui, adică postul
dinaintea Învierii Domnului, este
cel mai lung şi mai aspru dintre
cele patru posturi de durată ale
Bisericii Ortodoxe. De aceea, în
popor, mai este numit Postul Mare
şi aduce aminte de postul de 40 de
zile ţinut de Mântuitor înainte de
începerea activităţii sale mesianice.

În general, preoţii şi scriitorii
bisericeşti privesc acest post ca pe
o instituţie de origine apostolică. În
primele trei secole, durata şi felul
postirii nu erau la fel peste tot.
Astfel, după mai multe mărturii,
unii posteau numai o zi, în Vinerea
Patimilor, alţii două zile, adică în
vinerea şi sâmbăta dinaintea
Paştilor, alţii trei, o săptămână sau
chiar până la şase săptămâni. La
Ierusalim, în secolul IV, se postea
opt săptămâni înainte de Paşti, pe
când în Apus, în aceeaşi vreme,
postul dura doar 40 de zile.

De la sfârşitul secolului al III-
lea, postul cel mare a fost împărţit
în două perioadă distincte, cu
denumiri diferite: Postul
Păresimilor (patruzecimii) sau
Postul Prepascal, care ţinea până la
Duminica Floriilor şi avea o durată
variabilă, şi Postul Paştilor (postul
pascal), care ţinea o săptămână, din
Duminica Floriilor până la cea a
Învierii şi era foarte aspru. Abia în
secolul al IV-lea, după uniformiza-
rea datei Paştilor, hotărâtă la
Sinodul I Ecumenic, Biserica de

Răsărit (Constantinopol) a adoptat
definitiv vechea practică, de origi-
ne antiohiană, a postului de şapte
săptămâni, durată pe care o are şi
astăzi, cu toate că deosebirile din-
tre bisericile locale asupra duratei
şi modului postirii au persistat
după acel moment.

Durata de 40 de zile a Postului
Paştelui se întemeiază pe o tradiţie
veche-testamentară: potopul, care
trebuia să spele pământul de păca-
te a ţinut 40 de zile şi 40 de nopţi;
40 de ani au mâncat evreii mană în
pustie, înainte de a ajunge la
pământul făgăduinţei; Moise a stat
pe munte 40 de zile înainte de a
primi Legea; ninivitenii au postit
40 de zile pentru a se pocăi; Iisus a
postit în munte 40 de zile şi 40 de
nopţi înainte de începerea activită-
ţii publice.  

Câteva sfaturi pentru a
nu-ţi pierde energia în
această perioadă

Bea ceai verde
Spre deosebire de cafea, care te

stimulează pentru o oră sau două,
perioadă urmată uneori de o cădere
de energie, ceaiul verde are un efect
mai slab, dar mai îndelungat. Dacă
bei o ceaşcă de ceai verde îndulcită
cu miere, oferi corpului tău un sur-
plus de energie, pe care îl vei simţi
cu siguranţă de-a lungul zilei.

Respectă mesele regulate
Când conţinutul de proteine de

origine animală scade din alimen-
taţia ta zilnică, rezervele de energie
ale corpului depind de mesele
regulate. Încearcă să respecţi cele
trei mese principale, la care poţi
adăuga două-trei gustări de-a lun-

gul zilei: fructe, alune, migdale şi
nuci.

Nu mânca până ai burta plină
Nivelul glicemiei în sânge, de

care depinde energia ta zilnică,
poate scădea brusc şi după o masă
copioasă. Încearcă să mănânci doar
cât îţi trebuie, fără să-ţi umpli
burta, indiferent dacă mănânci
salată de legume sau altă mâncare
cu conţinut redus de calorii.

Programează cel puţin o
masă de verdeţuri pe zi

Asigură necesarul zilnic de
vitamine şi minerale cu cel puţin o
masă de verdeţuri. Poţi mânca
frunze de la orice legumă, însă
urzicile şi spanacul au un conţinut
nutritiv mai ridicat. Nu este nece-
sar să fierbi îndelung spanacul, poţi
adăuga frunze proaspete şi în sala-
te, alături de alte legume de sezon,
pătrunjel şi salată creaţă roşie.

Fasolea şi mazărea conţin
suficiente proteine 

Când nu consumăm derivate din
carne, lapte, ouă, ar trebui să găsim
surse care să înlocuiască derivatele
acestora. De exemplu, mâncarea de
fasole boabe, preparată corect, ar
trebui să ne aducă o cantitate sufi-
cientă de proteine, nu aşa cum ar
face-o produsele de origine anima-
lă. Însă, combinându-le pe acestea
cu nucile, care sunt bogate în protei-
ne, sau alte leguminoase cum ar fi:
mazărea, năutul, lintea putem trece
cu bine peste această perioadă, fără
a lua kilograme în plus şi fără a ne
dezechilibra nutriţional. Mai mult,
legumele şi fructele de sezon sunt o
sursă foarte bună de vitamine,
minerale şi antioxidanţi, care ne
ajută în procesul de detoxifiere.

Postul Paştelui
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Reporter: Sunteţi de
mult timp consilier local?

Iftimie Gheorghiţă: Nu,
din 2008. Cum ar veni, sunt
la al doilea mandat...

Rep: Şi la ce v-a trebuit
politică?

I.G.: Nevoia! Nevoia şi
condiţile inumane în care
trăiam m-au împins să fac
pasul ăsta. Nu era nimic în
Brătuleni, nu aveam drum şi
nici pod peste Bahlui. Nu
aveam nimic, fostul primar
Lăpuşneanu ne-a lăsat de
capul nostru, să ne descur-
căm fiecare după cum îl
duce capul şi punga. Măcar
o maşină de piatră să fi pus
pe un drum, dar nici asta nu
a făcut. Iar podul de peste
Bahlui era mai degrabă un
podeţ din scânduri puse de
oamenii din apropiere. Tot
timpul spunea că nu sunt
bani. Aşa că atunci când a
venit Dan Niţă la mine şi
mi-a propus să candidez în
echipa lui pe lista de consi-
lieri locali am intrat în horă
fără să mai stau pe gân-
duri...

Rep: E mare satul
Brătuleni?

I.G.: E mai degrabă mij-
lociu spre mic, adică mai
mic decât Miroslava sau
Corneştii, dar mai mare ca
Dancaşul sau Găurenii.
Cum ar veni, suntem puţini
oameni în Brătuleni, da'
buni!

Rep: Să înţeleg că acum

condiţiile de trai în
Brătuleni sunt mai bune?

I.G.: Nici nu se compară
cu ce a fost! Sub mandatul
primarului Dan Niţă s-a
asfaltat drumul bisericii,
care şi ea a fost reabilitată, a
fost reparat drumul
SAPARD, care face legătu-
ra cu Metro. S-au făcut
multe!

Rep.: Ce nu s-a făcut?
I.G.: Apa, asta e acuma

problema noastră cea mai
mare. În Brătuleni nu este
apă potabilă mai deloc.
Mergem la un izvor pe deal
să luăm, ori undeva în capă-
tul satului, la o fântână, dar,
cum spuneam, apa de aici
nu-i bună deloc pentru băut
sau făcut mâncare. Eu, unul,
de 12 ani tot car apă cu
bidonul, cam câte 100 de
litri pe săptămână, că apa de
la fântână o folosesc doar la
spălat. Vara, dacă e secetă
cum a fost şi anul trecut, nu-
mi ajunge nici pentru spălat.
E greu tare...

Rep.: Are nitraţi şi
nitriţi?

I.G.: Are de toate şi e o
apă dură. Nu e propice con-
sumului uman, dar unii
oameni de prin sat o mai
folosesc şi la mâncare.
Oricum, eu nu mai risc să-
mi îmbolnăvesc copiii cu
apa asta. O să tragem tare şi,
cu ajutorul lui Dumnezeu,
poate reuşim anul ăsta să
tragem şi apă la fiecare gos-

podărie din sat.
Rep.: Ce noutăţi mai

aveţi cu cedarea terenului
pentru înfiinţarea
Parcului Industrial?

I.G.: Credeam că ştiţi...
nu se mai face deocamdată
nimic acolo.

Rep: De ce?
I.G.: A venit o adresă de

la Prefectură prin care se
anulează hotărârea din
Consiliul Local de cedare a
celor 138 ha de teren din
imaşul Brătulenilor către
Consiliul Judeţean şi e foar-
te bine că s-a întâmplat aşa!

Rep.: Oricum, am
observat că de la bun înce-
put v-aţi opus acestui pro-
iect...

I.G.: Bineînţeles că m-
am opus, fiindcă preşedinte-
le Adomniţei şi Consiliul
Judeţean nu ne-au oferit
nimic la schimb. Adicătelea,
cum vine asta? Noi le dăm
gratis teren să-şi facă parc
industrial până în buza satu-
lui iar noi, de peste Bahlui,
ne uităm la ei cum au drum
asfaltat, curent şi apă şi, tot
aşa, ca până acum, ne facem
mâncarea cu apă cărată la
butoi sau cumpărată de la
Metro! E ca şi cum i-ai da
unui om însetat un pahar cu
apă, i-l arăţi, dar nu-l laşi să
bea din el. Noi le dădeam
138 de hectare de teren gra-
tis iar la schimb nu primeam
nimic, pe când Adomniţei şi
Consiliul Judeţean primeau
totul...

Rep.: Adomniţei a pro-
mis că va aduce investitori
în zonă, ceea ce ar însem-
na un venit suplimentar
important pentru comu-
nă...

I.G.: Aşa o fi şi vreau să
mă fac bine înţeles: nu am
nimic împotriva investitori-
lor. Să vină cât mai mulţi la
Primărie şi noi îi vom primi
aşa cum i-am primit şi pe
ceilalţi de până acum. Dar
în cazul de faţă, cu cedarea
terenului nu puteam fi de
acord, pentru că la fel de
bine terenul putea fi dat  în
folosinţă, nu înstrăinat.
Dealtfel nici legea nu ne
permite înstrăinarea terenu-
lui, dovadă că Prefectura a

anulat acea Hotărâre de
Consiliu. Şi-apoi, dacă tot
avem 60 de hectare pregăti-
te pentru parc industrial, nu
era mai normal să se umple
această suprafaţă şi-abia
mai apoi să cer teren supli-
mentar? Dar ei, nu şi nu!
Adomniţei a vrut tot terenul
de la bun început. Astea-s
practici ca de pe vremea
comuniştilor, când primul
secretar dădea ordine şi se
executau fără a mai fi între-
baţi oamenii de sănătate. Eu
de directive sunt sătul. Apoi
nu înţeleg cum primul
ministru Ponta zice că
Guvernul nu are bani, dar
Adomniţei are bani de-i
învârte cu lopata şi aduce
investitori pe bandă rulantă?
Eu zic că investitorii pot
veni direct la noi, fără inter-
mediari. O să-i primim la
fel de deschişi cum i-am
primit şi pe ceilalţi până
acum, aşa cum sunt şi cei de
la Delphi, Metro sau
Dedeman. 

Rep.: Nu prea vă place
Adomniţei... 

I.G.: Că-mi place un om
sau altul, în cazul de faţă
contează mai puţin. Dar
Adomniţei ne-a jignit în
plenul Consiliului Local
spunându-ne că nu suntem
buricul pământului. Punând
problema aşa, nu cred că
Adomniţei va mai fi în stare
să convingă pe careva. Eu,
în 2012, în timpul campa-
niei electorale am fost acu-
zat de reprezentanţii USL că
am dat teren în folosinţă ca
să facem pe el fabrici.
Acuma vine Adomniţei de
la USL şi-mi cere terenul
tot, dar nu în folosinţă, ci
gratis, tot ca să facă fabrici
iar colegii de la USL văd că
nu mai comentează nimic.
Ce să înţelegem din asta?
Peste câţiva ani, cine ştie,
poate că Adomniţei va can-
dida la Baia Mare, dar eu
rămân aici, la Brătuleni, şi
lumea mă întreabă!

Rep.: Ce aşteptări aveţi
de la actuala guvernare?

I.G.: Nu prea am, pentru
că ştiu că nu sunt bani. Nu
au făcut nimic pentru noi
când erau bani şi Varujan

Vosganian era ministru la
economie şi finanţe. Nu văd
de ce ar face acum mai
mult, când Ponta zice că nu
sunt bani deloc. Baza rămâ-
ne tot la noi, în plan local.
Dacă vom şti să ne chib-
zuim veniturile uşor-uşor le
vom face pe toate.

Rep: În afară de dru-
muri asfaltate şi apă
curentă, ce alte proiecte
mai aveţi?

B Vom termina şcoala
nouă de la Voroveşti şi va
trebui să luăm o decizie
cum să împărţim elevii de la
toamnă. Eu voi susţine ca
elevii din clasele 1-4 să
rămână în continuare să
înveţe la unitatea din
Uricani iar ceilalţi mai
mărişori să meargă la
Voroveşti.

Rep.: La liceu nu faceţi
nimic?

I.G.: La liceu sunt altfel
de probleme. Personal, sunt
foarte nemulţumit de con-
ducerea liceului, pentru că
niciodată nu prezintă o
situaţie reală cu ce fac ei
acolo. În calitate de repre-
zentant al Primăriei
Miroslava, le-am cerut un
raport în acest sens şi am
primit o situaţie făcută pe
genunchi. Ei au mult
pământ în administrare iar
din rapoartele lor reiese că
tot ce s-a făcut acolo s-a
consumat în cantina şcolii.
Nu ştiu cât adevăr e în
rapoartele lor. Pe de altă
parte, însă, ştim cu toţii că
anul trecut doar doi elevi au
trecut examenul de bacalau-
reat, unul în vară şi altul în
toamnă. Astea nu sunt
rezultate cu care să te
lauzi...

Rep.: De ce nu aţi cerut
schimbarea conducerii
liceului?

I.G.: Pentru că nu e în
competenţa noastră.
Directorii sunt angajaţi pe
post de Inspectoratul Şcola
Judeţean. Şcolile sunt între-
ţinute pe bani de la
Primărie, dar noi nu putem
lua vreo decizie asupra felu-
lui în care e administrată

şcoala, ci Inspectoratul.
Cum ar veni, ei angajează,
noi plătim facturile iar odată
cu ele şi incapacitatea
managerială a directorului
de şcoală.

Rep.: Alte proiecte
sociale?

I.G.: Aş vrea să facem un
cămin de bătrâni în zona
Ciurbeşti – Corneşti. Sunt
vremuri grele şi copiii nu se
mai pot ocupa de bătrâni aşa
cum ar trebui. Decât să-i
chinuim, mai bine să facem
un azil în care bătrânii să
stea în condiţii civilizate, să
aibă permanent lângă ei per-
sonal medical calificat, să
aibă tot ce le trebuie. Şi
când spun asta nu mă gân-
desc neapărat la un acoperiş
deasupra capului cât la o
atenţie mai mare din partea
noastră. Eu cred că acest
proiect poate fi demarat
relativ repede şi fără cheltu-
ieli foarte mari. Chiar e un
proiect la care ţin.

Rep.: Ca să trag linie,
munca de consilier local v-
a adus satisfacţii...

I.G.: Au fost şi satisfac-
ţii, totuşi îmi pare rău că am
intrat în politică. Nu-mi
place să-mi fac duşmani,
dar uite că pe cale politică
ţi-i faci fără să vrei.
Aşteptările oamenilor sunt
mari, pe când puterea unui
consilier local este destul de
mică.

Rep.: Atunci, de ce aţi
mai candidat pentru încă
un mandat de consilier
local?

I.G.: Păi, dacă nu candi-
dam, rămânea satul
Brătuleni fără un reprezen-
tant cu drept de vot în
Consiliu. Aşa că am candi-
dat şi am obţinut încă un
mandat şi profit de ocazie
ca să le mulţumesc consăte-
nilor mei pentru încrederea
acordată.  

Rep.: Vă mulţumim şi
noi pentru interviul acor-
dat!

I.G.: Oricând, şi vă mai
aştept cu întrebări!

A consemnat 
Florin Antohi

Ei ne reprezintă

Iftimie Gheorghiţă: „Suntem puţini
oameni în Brătuleni, da' buni!”
Continuăm seria dialogurilor cu reprezentanţi ai autorităţii locale, abordându-l de astă dată
pe Iftimie Gheorghiţă, consilier local (PD-L). Domnia sa este la al doilea mandat de consilier
local şi reprezintă alegătorii din Brătuleni. De meserie, e operator chimist şi lucrează la SC
Antibiotice SA. Locuieşte de când se ştie în Brătuleni, bunicii, părinţii şi soţia fiind din aceeaşi
localitate. Are două fete – Laura (12 ani) şi Ana Maria (16 ani) – pentru care se zbate să le
asigure condiţii de trai cât mai bune. A prezidat de mai multe ori şedinţele de Consiliu Local
şi îşi doreşte ca până la finalul acestui mandat să aibă fiecare locuitor din Brătuleni acces la
apă curentă în casă.



Profitând de timpul fru-
mos, dar şi de spaţiul gene-
ros pus la dispoziţie de
Primăria Miroslava în foa-
ierul Sălii Polivalente din
localitate, elevii Scolii “col.
Constantin Langa” au
improvizat un târg de...
mărţişoare şi felicitări dedi-

cate mamei. De la bun înce-
put, copiii au intuit că târgul
de mărţişoare este una din-
tre acele rare ocazii când
pot strânge şi ei un bănuţ,
aşa că s-au pregătit din timp
şi nu au precupeţit nici un
efort în creaţia lor artistică.
Şi-au pus fantezia la treabă,

apoi împreună cu părinţii şi
cadrele didactice de la şcoa-
lă, au împletit şnuruleţe alb-
roşii cu canaf, apoi au con-
fecţionat mărţişoare, unele
mai frumoase ca altele, mici
opere de artă. 

Sâmbătă, pe 9 martie,
târgul de mărţişoare şi-a
deschis porţile. 

Atmosfera din sala deve-
nită brusc neîncăpătoare a
fost de nedescris. Părinţi,
copii, profesori, toţi laolaltă
vociferau şi negociau, fieca-
re după talentul personal pe
câte un produs a cărui
valoare oscila între 1 leu
minim şi câţiva lei maxim.
La finalul acţiunii, de-acum
iniţiaţi în tainele economiei
de piaţă, copiii au plecat
fericiţi spre casă, însoţiţi de
părinţii lor, dar şi de nişte
leuţi binemeritaţi. “A fost o
acţiune frumoasă, la care
am pus fiecare suflet şi
pasiune. Mă bucur că a ieşit
aşa de bine şi sper să mai
facem şi altele asemănătoa-
re”, a declarat Maria Ursu,
directoarea Şcolii Generale
“col Constantin Langa”. 

Ca reporteri, am încercat
cumva să ne fofilăm, dar nu
am scăpat din mulţime fără
a cumpăra câteva mărţişoa-
re, altminteri superbe...
(F.A.) 
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Veniţi, de luaţi un mărţişor!

Parte a unui program care
s-a bucurat de o finanţare
consistentă din partea
Uniunii Europene, promo-
varea produselor turistice
naturale şi antropice din
comuna Miroslava a fost
marcată recent şi prin pre-
zenţa unei delegaţii locale
cu un stand specific, la
Târgul Naţional de Turism
de la Bucureşti, desfăşurat
în perioada 14 – 17 martie la
Romexpo. Dat fiind că la
nivel naţional mulţi dintre

vizitatorii de la târg nici nu
auziseră de Miroslava, după
dialogul avut cu delegaţii
prezenţi la stand care le-au
împărţit pliante cu principa-
lele obiective turistice de la
noi, impactul acestei acţiuni
a fost unul pozitiv, lumea
arătându-se interesată să
viziteze obiective turistice
precum Palatul Sturdza sau
vegetaţia specială din Valea
lui David, rezervaţie a bios-
ferei. Printre obiectivele
promovate la standul turistic

al Miroslavei la Romexpo
enumerăm: pădurea Uricani
(rezervaţie naturală de stejar
roşu), Valea lui David,
rezervaţia arheologică din
dealul Bârca, Biserica
Naşterea Maicii Domnului,
aparţinând familiei Sturdza,
Biserica de lemn de la
Ciurbeşti, Biserica de lemn
din Voroveşti, Biserica din
Corneşti, Palatul Sturdza,
situl arheologic de la
Bulgărie, lacul Ciurbeşti.
(C.D.)

Miroslava a avut stand la
Târgul Naţional de Turism

Muzeul Literaturii Române în
parteneriat cu Agenția Icar Tours
organizează îm perioada 30 martie
– 7 aprilie 2013 (perioada
programului național „Școala
altfel”) cea de a doua ediție a
proiectului „Și eu merg la muzeu”.
Conceptul proiectului presupune
organizarea unui internship pentru
30 de studenți de la specializările
Marketing, Relații Publice și
Turism, precum și 6 elevi de la
Grupul Școlar de Turism din Iași. Ei
vor coordona activitățile propuse de
Icar Tours și Muzeul Literaturii
Române, astfel încât să aducă în
Iași în luna aprilie 5000 de copii din

10 județe ale țării: Iași, Botoșani,
Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui,
Galați, Vrancea, Brăila, Buzău.

Internii vor avea la dispoziție 10
obiective turistice pe care să le ana-
lizeze: Muzeul Vasile Pogor,
Muzeul Dosoftei, Muzeul
Eminescu, Muzeul Sadoveanu,
Bojdeuca lui Creangă, Muzeul
Universității, Biblioteca Centrală
Universitară Mihai Eminescu,
Muzeul Unirii, Muzeul Poni-
Cernătescu și Teatrul Luceafărul. În
urma analizei, tinerii vor realiza
oferte pentru fiecare obiectiv
turistic, precum și tururi pietonale și
auto, de care vor beneficia cei 5.000

de elevi aduși la Iași. Pe 31 martie,
Teatrul Luceafărul va oferi elevilor
un spectacol gratuit. Transportul va
fi asigurat de autoritățile locale.

Şi eu merg la muzeu -
ediţia a doua

- Miercuri, 3 aprilie -
Programul manifestării debutează
miercuri, 3 aprilie, cu o vizită la
Muzeul Pogor, unde intrarea va fi
gratuită. Aici se vor organiza
activități și evenimente speciale
pentru elevi. Agenția de Turism Icar
Tours va organiza tururi gratuite în
oraș cu vizitarea obiectivelor: Piața
Unirii, Hotel Traian, Statuia lui
Cuza, str. Cuza Vodă, Filarmonica
Moldova, Teatrul Național Vasile
Alecsandri, Mitropolia, Palatul
Rozanovanu, Catedrala Catolică,
Biserica Trei Ierarhi, Casa Dosoftei,
Biserica Sf. Nicolae Domnesc,
Palatul Culturii. În restul programu-
lui intrarea este 1 leu pentru elevi.

- Joi, 4 aprilie – Muzeul Ion
Creangă

- Vineri, 5 aprilie – Casa Mihail
Sadoveanu

- Sâmbătă, 6 aprilie – Casa
Dosoftei

- Duminică, 7 aprilie – Muzeul
Universității

Şcoala altfel – 5000 de elevi vor vizita Iaşul

Deschis de curând, la doi paşi de Sala de Sport Miroslava
restaurantul Golden Kitchen îşi aşteaptă clienţii cu un meniu
variat, în care predomină bucătăria tradiţională românească.
Amenajată la mare moft, locaţia din str. Vasile Alecsandri,
Miroslava, se pretează fără probleme la organizarea de nunţi,
cumătrii şi alte evenimente speciale, sala fiind de 70 de locuri.
“Recomand clienţilor care vin aici vinul casei, din producţie pro-
prie, care este foarte bun, cât despre mâncăruri se vor convin-
ge şi singuri. Condiţiile de igienă din bucătărie sunt la cele mai
înalte standarde, pentru că numai în dotările de aici am inves-
tit circa 100.000 euro. Pe cât posibil, am mers pe varianta bio,
aşa că achiziţionăm, zilnic, cu mare atenţie, legumele din piaţa
agroalimentară iar carnea direct de la abator. Avem şi murături,
tot producţie proprie, pe care le-am pus la beci, cu mâna mea”,
zice Viorel Şoroagă, deţinătorul restaurantului. 

Restaurantul Golden Kitchen mai dispune de un loc de
joacă pentru copii şi orchestră, care vine la program între orele
18 – 22.

Program zilnic: orele 10 – 23. 
Pentru rezervări, organizări evenimente, comenzi la domi-

ciliu, sugestii sau reclamaţii, sunaţi la 0755-178.596 sau 0232-
226.540.

Bine aţi venit Golden Kitchen!

PUBLICITATE
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Sâmbătă, 16 martie – ora
15:00, Stadionul din
Uricani a fost gazda partidei
de Liga III, etapa a XV-a,
dintre gazdele de la Ştiinţa
Miroslava şi liderul seriei şi
principala favorită la pro-
movare, SC Bacău.

Prima partidă oficială
pentru Ştiinţa Miroslava din
2013, a fost una speciala
pentru conducerea tehnică,
atât Cristi Ungureanu (A1)
cât şi Irinel Ionescu (A2),
fiind la debutul ca antrenori
într-un meci oficial, debut
pe care l-a înregistrat şi fos-
tul jucător,Daniel Acatrinei,
în funcţia de preşedinte al
echipei. Debutul se anunţă
unul imposibil, în condiţiile
în care Miroslava (locul
10), primea vizita celei mai
bune echipe din serie, SC
Bacău, echipa cu cele mai
mari şanse la promovare,
jucătorii acesteia având
toate condiţiile necesare
pentru a face faţă în Liga II.

Ştiinţa Miroslava este
nevoită să strângă repede
puncte, pentru a nu sta cu

emoţii în privinţa retrogra-
dării, mai ales în condiţiile
în care Federaţia Română
de Fotbal nu s-a pus încă de
acord în privinţa locurilor
retrogradabile, deşi suntem
la mijlocul campionatului.
Totuşi, conform ultimelor
“decizii”, retrogradează tot
ce e sub locul 10, plus cele
mai slab clasate trei echipe
de pe locul 10, din cele 6
serii de Liga III.

1-0 la pauză pentru
Bacău

Revenind la meci, pot
spune cu mâna pe inimă că
a fost unul dintre cele mai
greu de urmărit meciuri de
când merg pe stadioane, în
condiţiile în care vântul
bătea cu peste 50 km/h. Din
fericire pentru joc, vântul a
bătut de-a latul terenului,
neinfluenţând foarte mult
partida.

Prima ocazie importantă
a aparţinut oaspeţilor, când
la o minge centrată în careu,

portarul Miroslavei –
Ciprian Bargan, a ieşit pe
minge, însă a scăpat-o în
faţă, un băcăuan reuşind să
o intercepteze însă trimi-
ţând-o la 1 m pe lângă poar-
ta goală (min. 8). Replica
echipei gazdă nu a întârziat,
iar o centrare excelentă a lui

Andrei Stan, a ajuns pe
fruntea lui Bogdan Huţanu,
tânărul ieşean trimiţând la
câţiva centimetri pe lângă
poartă (min. 11).

SC Bacău a reuşit să des-
chidă scorul în min. 25,
când Adrian Hurdubei a
întreprins o acţiune pe cont
propriu şi, după ce a depăşit
3 adversari prin dribling, a
şutat imparabil sub bara din
8 m, fără speranţe pentru
Bargan.

Cea mai mare ocazie a
primei reprize i-a aparţinut
vârfului împins, Porfireanu.
Andrei Stan a executat
excelent, în stilu-i caracte-
ristic, o lovitură liberă de la
30 m lateral stânga, iar min-
gea a ajuns la aproape 8 m
de poartă, de unde

Porfireanu a trimis-o din
voleu, milimetric pe lângă
poarta băcăuană (min. 39).

Bănel a marcat pentru
Miroslava

Repriza secundă a fost
una fenomenală pentru Şti-
inţa Miroslava, care a domi-
nat autoritar partida. Au fost
câteva situaţii foarte bune
pentru gazde, iar în min. 71,
o centrare excelentă a acelu-
iaşi Andrei Stan, părea că se
va scurge pe lângă poartă,
însă inspiraţia lui
Ungureanu de a-l trimite pe
vitezistul Sergiu “Bănel”
Barbu în teren, s-a dovedit
câştigătoare, iar cel mai
vechi jucător din lotul Ştiin-
ţei a reuşit să marcheze din

cădere, deşi mingea părea
pierdută.

Scor final:1-1, iar
Miroslava reuşeşte să nu
piardă în faţa liderului,
lucru care nu poate decât să
ne bucure şi să ne dea spe-
ranţe că Miroslava va reuşi
să se salveze de la retrogra-
dare.

Etapa viitoare, Kosarom
Paşcani va evolua la SC
Bacău, în timp ce Miroslava
va obţine cele mai uşoare 3
puncte din campionat, pe
când ar fi trebuit să evolue-
ze la Young Star Panciu.
Echipa din Panciu s-a desfi-
inţat în această iarnă şi va
pierde toate meciurile din
retur, cu 3-0 la masa verde!

A consemnat 
Remus Mustăţea

Chiar dacă etapa zonală a olimpiadei
sportului şcolar e o competiţie fără preten-
ţii, elevii claselor V-VIII din Miroslava au
repurtat o serie de victorii la fotbal de sală
(5+1) împotriva colegilor din Dagâţa,
Voineşti şi Ţibana. Faza preliminară a avut
loc în recent inaugurata Sala de Sport din
Miroslava pe data de 9 martie iar sâmbăta

trecută s-a consumat finala la faza judeţea-
nă, pe 16 martie, pe terenul de la Colegiul
“Mihai Eminescu”. “A fost o competiţie
frumoasă în care copiii au dat tot din ei. Cu
puţin noroc, sportivii din Miroslava ar fi
putut ocupa unul din primele trei locuri.
Dar e bine şi aşa.”, a declarat antrenorul
Mihai Darabană. (P.C.)

Mesagerul

Ştiinţa Miroslava - SC Bacău: 1-1!

Menţiune olimpică pentru
elevii din Miroslava! 

Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este deschi-
să,  zilnic, în afara programelor competiţiona-
le sau şcolare, între orele 10 – 20. Taxele de
închiriere sunt următoarele:

- fotbal sală, handbal, baschet - 100 lei/ora
- tenis de masă – 10 lei/ora
- tenis de câmp – 40 lei/ora
Cei care încheie contracte de închiriere pe

minim 3 luni beneficiază de o reducere de
20% din preţ iar plata se poate achita pe luna
în curs, la începutul lunii. 

Accesul cu băuturi alcoolice sau fără echi-
pament adecvat este strict interzis!

Pentru detalii suplimentare, sau rezervări,
sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache
Adrian).

Sport la
preţuri

accesibile

Best Company for All “Veşnica Odihnă” – executăm servicii
complete de înmormântare (îmbălsămări, pomeni, transport
funerar, sicrie, cruci, cavouri etc.) la preţuri convenabile.

Ne găsiţi la adresa str. Valea Adâncă nr. 9, tel. 0745-532458 sau
0762-603183.


