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Amplă acțiune cu caracter ecologic și educativ

Copiii din Miroslava, Uricani și Cornești au
strâns mormane de gunoaie din locuri publice

Vineri, 26 aprilie, elevii claselor VVIII de la școlile “Col. Constantin
Langa” Miroslava și “Dimitrie
Anghel” din Cornești, au profitat de
vremea frumoasă pentru a strânge
gunoaie de prin diverse locații
publice, lăsate de diverși indivizi
certați cu bunul simț. Vizate au fost:
Pădurea Uricani, Baza Sportivă
Uricani, platoul de la Ciurbești până
la malul lacului Ciurbești și zona de

la coada lacului Ezăreni, Valea
Adâncă. Pentru buna desfășurare a
acțiunii, elevii au fost însoțiți de
personal didactic din cadrul școlilor
menționate mai sus iar Primăria
comunei Miroslava a pus la dispoziție
sacii menajeri necesari pentru strângerea gunoaielor. “Nu suntem la
prima acțiune de acest fel, școala
noastră fiind implicată într-un
program ecologic la nivel interațional

Continuă lucrările de extindere
a reţelei de apă şi canal
* la Valea Adâncă şi Horpaz, lucrările au fost finalizate în
proporţie de 70%!
În conformitate cu angajamentele asumate la începutul acestui
an, autorităţile locale continuă programul de modernizare a
calităţii vieţii în comuna Miroslava prin extinderea reţelei de
apă şi canalizare, cu fonduri de la bugetul local. “Putem spune
că, la momentul actual, extinderea reţelei de apă şi canal în
localităţile Horpaz şi Valea Adâncă a fost finalizată în proporţie
de circa 70%. Lucrări efective avem acum mai mult în Horpaz,
după care ne vom îndrepta atenţia asupra localităţii Ciurbeşti,
unde vom pune accent pe lucrările de aducţiune apă,
canalizarea urmând a fi rezolvată ulterior”, spune Violeta
Iftimie, consilier în cadrul serviciului de investiţii al Primăriei
Miroslava. (continuare în pagina 3)

Începe curăţenia de primăvară!
Odată cu venirea primăverii, autorităţile locale au demarat lucrările de curăţenie şi întreţinere specifice acestui anotimp, motiv pentru care Primăria comunei Miroslava face apel atât la cetăţeni cât şi
la agenţii economici să-şi onoreze sarcinile ce le revin. “În principiu, vorbim aici de nişte norme de
convieţuire civilizată, care ţin în primul rând de bunul simţ al fiecăruia dintre noi, pentru că nimănui
nu-i face plăcere să locuiască într-un loc murdar, sau poluat cu tot felul de gunoaie de prin vecini.
Dar pentru cei care nu se conformează avem şi o legislaţie de mediu foarte aspră care sancţionează
cu amenzi usturătoare pe cei care nu se conformează acestor norme”, a declarat Corina Darabană,
şefa serviciului ecologic din cadrul Primăriei Miroslava. Pe scurt, care sunt aceste obligaţii, conform
OG 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale? (amănunte în pagina 3)

Vând chioșc stradal. Tel. 0726-330203 (doamna Carmen)

pe care-l desfășurăm prin intermediul
unei fundații austrice. Copiii au știut
foarte bine ce au de făcut și, după
cum se poate vedea, au strâns mormane de gunoaie. Multe dintre aceste
deșeuri sunt resturi aruncate de pescarii amatori, care vin aici, la
Ciurbești, și își fac uitate bidoanele cu
momeli, sticle de bere, resturi de
ambalaje alimentare și tot felul de
lucruri de care nu mai au nevoie”, a

remarcat Nicoleta Potorac, profesoară
de engleză la Școala Dimitrie Anghel
din Cornești. Aceasta a dat asigurări
că asemenea acțiuni vor continua,
pentru că au un dublu impact: “Pe
de o parte, ecologizăm zona, pe de
altă parte – iar acest lucru este cel
mai important – formăm copiii,
viitori adulți, în spiritul respectului
față de mediul înconjurător”, a mai
spus Nicoleta Potorac. (M.A.)

Serafim Popa: „Aş dori să văd mai mulţi
copii la biserică, pentru că tocmai din
lipsa de credinţă a oamenilor ni se trag
toate nenorocirile”
Născut şi crescut în Uricani (28 iunie 1959), stabilit
în Miroslava, la doi paşi de liceu. pe strada Olga
Studza, Serafim Popa completează garnitura de
consilieri locali ai PSD, ieşind victorios în urma unei
campanii electorale destul de agitate, candidat pe
lista USL. A intrat în politică la îndemnul lui Ilie
(Dinuţu) Apostol, preşedinte în exerciţiu al PSD
Miroslava, dar şi din dorinţa de a lăsa ceva în urmă
pentru copiii săi, cât şi pentru comunitate. Este un
creştin ortodox devotat, nelipsit de la slujbe şi un
pasionat al grădinăritului, domeniu în care a şi făcut
o inovaţie pe care e dispus să o împărtăşească oricui
îl întreabă şi are nevoie. Citiţi un interviu interesant
cu Serafim Popa, consilier local, în pagina 4.

Hristos a înviat!
În lumina lui Hristos cel înviat, vă întâmpinăm și noi cu
aceste gânduri, știind că Dumnezeu este iubire, pace și
binecuvântare. Mântuitorul Hristos cel înviat a spus:
“Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu voi
fi printre dânșii”. Aceasta este și speranța noastră de
viitor ca împreună să putem schimba fața acestui lumi
atât de încercate și cu speranța la Cel de sus. Cu aceste
gânduri vă întâmpină acum, la ceas de sărbătoare, la
dumneavostră primar.
Dan Niță
Primăria comunei Miroslava
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Aveţi grijă unde şi cum ardeţi resturile vegetale!
Reguli de prevenire şi stingere a
incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti, la
arderea resturilor vegetale:
• Condiţii meteorologice fără vânt;
• Colectarea în grămezi a vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi
astfel încât arderea să poată fi controlată;
• Exectuarea arderii în zone care să nu
permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze
reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile;
• Curăţarea de vegetaţie a suprafeţei
din jurul fiecărei grămezi, pe o distanţă
de 5 m;
• Desfăşurarea arderii numai pe timp
de zi;
• Asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

Străzi noi în Miroslava

Normative ale Consiliului Local
În şedinţa de Consiliu Local din 29
martie 2013, au fost aprobate următoarele:

Consiliul Local al comunei Miroslava a avizat favorabil atribuirea de noi denumiri unor străzi, în următoarele localităţi:
• Satul Valea Ursului: Strada Stejarului, Strada
Mărului;
• Satul Horpaz: Strada Lacului, Strada
Ghioceilor, Strada Orhideelor, Strada Rozelor;
• Satul Valea Adâncă: Strada Pomilor, Strada
Vişinilor.
A fost respinsă denumirea Strada Fundacului, în
localitatea Horpaz. (P.C.)

• Supravegherea permanentă a arderii;
• Stingerea totală a focului înainte de
părăsirea locului arderii;
• Interzicerea acoperirii cu pământ a
focarelor;
• Stingerea focarelor cu apă.
Asociaţiilor agricole şi cetăţenilor proprietari de terenuri agricole – conform
Ordinului comun MADR/MPP nr.
30/147, din 2010, pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu – li se
interzice utilizarea focului deschis pe
terenurile agricole şi pajiştile permanente. Totodată, standardele europene prevăd
următoarele măsuri:
• nu este permisă arderea miriştilor şi
a resturilor vegetale pe terenul arabil;
• nu este permisă arderea vegetaţiei
pajiştilor permanente.
Şef ISU Miroslava,
Ioan Petrilă

• Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului local pe 2013
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii on-line a impozitelor şi taxelor
locale;
• Proiect de Hotărâre privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice;
• Proiect de Hotărâre privind avizare
PUZ Pascu Mihaela, pentru un grup de
cetăţeni în T 61, pe un teren în suprafaţă de 45.419 mp;
• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 484 mp,
teren amplasat în intravilan sat Horpaz;
• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea contractului de prestări servicii cu
Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit
Sportiv Valea lui David, Miroslava;
• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea măsurilor de întreţinere a păşunilor
în anul 2013;
• Proiect de Hotărâre privind completarea nomenclatorului stradal al
comunei Miroslava;

• Proiect de Hotărâre privind aprobare înfiinţare ansamblu folcloric;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii
al Primăriei comunei Miroslava pentru
anul 2013;
În şedinţa de Consiliu Local din 30
aprilie, vor fi analizate şi supuse aprobării următoarele Proiecte de Hotărâri:
• Proiect de Hotărâre privind completarea şi însuşirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre completarea şi
însuşirea domeniului privat al comunei
Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Actul
Constitutiv şi Actul Adiţional nr.8 la
Statutul Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare ;
• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a con-

tractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei
Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea
introducerii în intravilan a unui teren în
suprafaţă de 17.401 mp, beneficiar
Costin Grigore, Uricani;
• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea completării nomenclaturii stradale a
comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă
de 120 mp, în vederea amplasării unui
chioşc pentru comercializarea produselor de panificaţie;
• Proiect de Hotărâre privind participarea Consiliului Local al comunei
Miroslava la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunală şi a
Crescătorilor de Animale.

Taxe pentru eliberarea unor diverse documente de la Primărie
Date de la starea civilă
Căsătorii
În perioada 21 martie – 21 aprilie, la Oficiul de Stare Civilă al
comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele căsătorii:
Bădicel Ionuţ Marian, cu Badicel Paraschiva Dana;
Chiruţă Tudor Andrei, cu Malageac Elena;
Moga Vladimir, cu Odajiu Ianna.
Decese
În perioada 21 martie – 21 aprilie, la Oficiul de Stare Civilă al
comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele decese:
Brînză Elena (47 ani);
Gheorghiu Maria (88 ani);
Cojocariu Profira (87 ani);
Stîngaciu Elena (79 ani);
Dura Viorica (72 ani);
Scutariu Elena (66 ani);

Suciu Valeria (66 ani);
Barbu Ion (63 ani);
Ursache Corneliu (52 ani);
Gribincea Octav (41 ani);
Sălăvăstru Aurica (76 ani).

1. Certificat de atestare fiscală, persoane fizice úi juridice, în regim normal de 48 ore
2. Certificat de atestare fiscală, persoane fizice úi juridice, în regim de urgenĠă – pentru
vânzare terenuri úi/sau clădiri
3. Bilet proprietate animale
4. AdeverinĠe de rol sau de venituri, în regim normal, de 48 ore
5. AdeverinĠe de rol sau de venituri, în regim de urgenĠă
6. Taxă eliberare Anexa 1
7. Duplicate certificate de stare civilă
8. Set formulare cereri certificate de urbanism
9. Set formulare cereri autorizaĠie de construcĠie
10. Formular fiúă tehnică
11. Formular înútiinĠare începere lucrări
12. Oficiere căsătorie în zile nelucrătoare – sâmbăta, duminica, zile declarate libere
13. Oficiere căsătorie în zilele lucrătoare
14. Înregistrarea contractelor de arendă

4 lei / exemplar
50 lei / exemplar
2 lei / exemplar
2 lei / exemplar
50 lei / exemplar
4 lei / exemplar
5 lei / exemplar
10 lei / set
10 lei / set
3 lei / exemplar
6 lei / exemplar
50 lei
15 lei
5 lei
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A început curăţenia de
primăvară. Ce e de făcut?
(continuare din pagina 1)
Obligaţiile instituţiilor
publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte
persoane juridice
- să întreţină în stare
corespunzătoare imobilele
în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări
şi a altor lucrări specifice;
- să asigure repararea,
spălarea geamurilor şi a
vitrinelor, înlocuirea celor
sparte, întreţinerea firmelor
şi a faţadelor imobilelor în
care îşi desfăşoară activita-

tea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică
a acestora;
- să asigure curăţenia la
locurile de depozitare a
materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri
pe care le deţin, precum şi
pe căile de acces;
- să asigure igiena în
imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin
activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
- să depoziteze corespunzător rezidurile menajere,
industriale, agricole, precum şi materialele refolosi-

bile;
- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a
părţii carosabile a străzii sau
a drumului, a locurilor de
parcare pe care le folosesc
şi să îndepărteze zăpada şi
gheaţa de pe trotuarele din
dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară
activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile
locale;
- să respecte măsurile
stabilite de consiliile locale
şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

- să asigure curăţarea
mijloacelor de transport şi a
utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
Obligaţiile cetăţenilor:
- întreţinerea şi curăţenia
locuinţelor pe care le deţin
în proprietate sau cu chirie,
a anexelor gospodăreşti, a
curţilor şi împrejmuirilor
acestora;
- curăţarea faţadelor
locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora,
potrivit măsurilor stabilite
de consiliile locale;
- finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari,
în condiţiile şi în termenele
stabilite de acestea;
- separarea şi întreţinerea
instalaţiilor aferente imobilelor;
- menţinerea curăţeniei
pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul
gospodăriei şi a locurilor de
parcare pe care le folosesc;
- îndepărtarea zăpezii şi a
gheţii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
- păstrarea curăţeniei pe
arterele de circulaţie şi în
locurile publice;

Corina Darabană, şefa serviciului ecologic din cadrul
Primăriei Miroslava
- respectarea măsurilor
stabilite de consiliile locale
şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
- depozitarea reziduurilor
menajere şi a gunoaielor
numai în locurile special
amenajate de autorităţile
administraţiei publice locale;
- curăţarea mijloacelor
de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
- curăţarea şi întreţinerea
şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii.
Potrivit prevederilor aceleiaşi Ordonanţe, nerespectarea acestor normative
poate atrage după sine
amenzi cuprinse între 600 şi
2.000 lei pentru persoane

fizice şi amenzi între 1.000
şi 3.000 lei pentru agenţii
economici.
“Pentru că majoritatea
locuitorilor din comuna
Miroslava locuiesc la casă
şi au de făcut curăţenie prin
grădină, îi rugăm să nu ardă
vegetaţia uscată aiurea şi să
respecte normele impuse de
legislaţia în vigoare pentru
prevenirea
incendiilor.
Sfatul nostru ar fi să-şi amenajeze undeva o groapă
pentru resturi vegetale, pentru că mai târziu acestea se
vor transforma în îngrăşământ care le-ar putea fi util
pe mai târziu”, a mai precizat şefa serviciului ecologic
din
cadrul
primăriei
Miroslava. (P.C.)

Continuă lucrările de extindere a reţelei de apă şi canal
(continuare din pagina 1)
Potrivit
programului
autorităţilor locale se estimează ca în următorii trei
ani să fie racordate la reţeaua
de apă potabilă toate localităţile aflate în componenţa
comunei Miroslava iar acest

lucru e posibil pentru că o
bună parte din lucrări sunt
făcute de Primărie în regie
proprie. “Am eliminat astfel
intermediari care oricum trebuiau avizaţi de furnizorul
de apă, şi am obţinut astfel
lucrări mai ieftine”, a mai
specificat Violeta Iftimie.

Lucrări efectuate
în Horpaz
– subtraversări drumuri
–
supratraversare
râu
Ezăreni
– reţea distribuţie - 779 m;
– reţea distribuţie - 2.368 m;
– reţea distribuţie - 1.442 m;
– reţea distribuţie - 852 m;
– reţea distribuţie - 36 m
Lucrări efectuate
în Valea Adâncă

Violeta Iftimie, consilier în cadrul serviciului
de investiţii al Primăriei Miroslava

– conductă de injecţie –
1.305 m – de la rezervor
1.500 mc Balciu;
– subtraversări drumuri;
– supratraversare pârâu
Valea Adâncă;
– reţea de distribuţie –
1.765 m;
– reţea de distribuţie – 751
m;
– reţea de distribuţie –
4.743 m;
– reţea de distribuţie –
1.835 m.
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Serafim Popa: „Aş dori să văd mai mulţi copii la
biserică, pentru că tocmai din lipsa de credinţă a
oamenilor ni se trag toate nenorocirile”
Serafim Popa e căsătorit cu Angela Popa şi împreună cu ea are cinci copii mari de care e foarte
mândru: Monica, Serafim, Alina, Constantin şi Neculai. Monica e educatoare în sat, Alina munceşte în
Spania iar băieţii au împreună un atelier de termopane cu care îşi câştigă o pâine frumoasă.
O invenţie simplă
Reporter: Cum s-ar zice,
cu o familie aşa mare, puteţi
spune că sunteţi bogat! Am
înţeles că sunteţi şi bunic...
Serafim Popa: Da. De la
Monica avem doi nepoţi,
Anastasia, care are 3 ani şi
Ionuţ, care e în clasa a cincea.
Rep.: Şi băieţii?
S.P.: Băieţii sunt bine.
Lucrează toată ziua în atelierul
de termopane.
Rep.: Acuma, că se încălzeşte vremea, o să aibă mai
mult de lucru...
S.P.: Doamne ajută!
Rep.: Numai să nu fie secetă, ca anul trecut!
S.P.: Chiar şi pe vreme de
secetă, dacă îţi pui mintea la
contribuţie tot te descurci...
Rep.: Ei, nu-i chiar aşa!
Dacă nu plouă şi nu ai apă la
dispoziţie, ţi se usucă toate.
S.P.: Depinde cum îţi
împarţi apa. Uite, eu am o
invenţie foarte simplă, care ma ajutat mult. Iei un bidon din
asta din plastic de un litru şi
jumătate sau de doi litri, îi tai
fundul, dar îi păstrezi dopul.
Apoi îl infigi în pământ în
dreptul plantei, cu dopul uşor
desfiletat, în aşa fel încât pe la
dop să curgă apă, câte puţin, cu
picătura. În acest fel, apa din
sticlă ajunge direct la rădăcina
plantei şi se păstrează umezela
exact cât are ea nevoie. Când
se termina apa în bidonaş,
umpli şi tot aşa... Vreau să spun
că cu tehnica asta, pe seceta de
astă vară, alţii se plângeau că
nu le-a ieşit nimic, iar eu
aveam roşii cât pumnul de
mari!

“Propun ca Dan Niţă să
primească titlul de cetăţean de onoare al comunei Miroslava!”
Rep: Cum e să ai o familie
aşa mare?
S.P.: Bine. Cum să fie? De
mititel am crescut într-o familie cu 11 copii, în Uricani, eu
fiind al zecelea. Doi dintre ei

au murit pe timpul războiului
de tifos. Au fost vremuri grele,
dar părinţii au avut mare grijă
de noi şi, slavă Domnului, toţi
care am rămas suntem bine.
Tata a fost un om foarte credincios şi datorită lui am ajuns
unde suntem.
Rep.: Dacă sunteţi din
Uricani, înseamnă că vă
cunoaşteţi cu Dan Niţă, actualul primar, de foarte mult
timp...
S.P.: Ei, cum?! Mă ştiu cu
el de când eram copii şi alergam pe dealuri împreuna. Am
ţinut mult la el şi când a avut
nevoie l-am luat peste tot cu
mine şi pe la Corneşti şi la
Ciurbeşti şi prin Proselnici.
Până să ajungă primar ştiu că a
suferit mult. Voia să facă
multe, dar nu avea cu cine. Lam ajutat cum am putut şi eu.
Acum e altfel. Ar vrea să lucreze cu oamenii ca la armată, dar
nu e bine cum face...
Rep.: Şi cum ar fi bine?
S.P.: Oamenii mai trebuie
luaţi şi cu binişorul. Nu peste
tot merge cu milităria...
Rep.: Dar, cinstit vorbind,
sunteţi mulţumit de ce a făcut
până acum?
S.P.: Chiar sunt! Faţă de ce
era înainte în Miroslava, până
să vină el, s-au schimbat multe
în bine. Nu am ce comenta, deaia m-am şi gândit ca la următoarele zile ale satului
Miroslava să propun în
Consiliul Local acordarea titlului de “cetăţean de onoare al
comunei Miroslava” pentru
Dan Niţă. Mă gândeam că el a
tot propus acordarea titlului de
cetăţean de onoare pentru tot
felul de persoane, dar la el, care
a făcut atâtea pentru comună,
chiar nu s-a gândit nimeni. Uite
că m-am gândit eu la asta.
Dacă a făcut un lucru bine, mai
trebuie şi lăudat, că aşa e
corect! Nu-l laud pentru ce a
făcut ca membru de partid, ci îl
laud pentru ce a făcut ca om.
Unde s-a mai pomenit, pe vremea lui Lăpuşneanu să poţi
merge în Găureni, fără să te
umpli, la prima ploaie, de glod,
până la brâu?! Acum avem

asfalt, lumină, apă, canal...
Rep: Dar n-or să se supere
colegii de partid pe dumneavoastră că faceţi aşa o propunere?
S.P.: Dacă s-or supăra, treaba lor! Eu unul nu am să stric
prietenia cu un om pentru partid. Partidele, cu ale lor, noi cu
ale noastre! E adevărat că avem
păreri diferite în multe privinţe,
dar asta nu înseamnă că dacă
omul a făcut ceva bun deacuma să-i întorc spatele!
Rep.: Ce alte propuneri
aţi mai avea de ziua comunei?
S.P.: Dacă se va face ziua
comunei pe 21 mai, sau mai
târziu când s-o ţine, aş vrea să
organizăm o comemorare la
mormântul celei care a fost
doctoriţa Mihăilă Elena, un om
cu o deosebită dragoste faţă de
semeni. Aş vrea să o numim
cetăţean de onoare, post-mortem, că femeia asta chiar a fost
ca o sfântă pentru noi. A fost şi
o poetă foarte sensibilă. Chiar
merită o slujbă de comemorare
şi o coroană de flori, că a salvat
multă lume suferindă. Nouă
ne-a salvat fata de la moarte
sigură.

“Sunt mulţi amărâţi în
comună care trebuie ajutaţi”
Rep.: Că veni vorba de
partide, cum de aţi candidat
la PSD şi nu la alt partid?
S.P.: Pentru că sunt un creştin care se gândeşte la amărâţi.
Avem destui oameni necăjiţi în
comună şi cred că trebuie să
aibă şi ei o protecţie de undeva.
Numai eu ştiu câteva cazuri de
oameni pe care aş vrea să-i ajutăm. Iar eu ştiu cum e să porţi
haina săracului şi să nu ai pe ce
pune mâna. În Miroslava
cunosc o familie cu 7 copii care
nu au din ce trăi. Şi mai ştiu un
amărât care trăieşte, cu un
copil mic, din mila sătenilor,
într-o caşcarabetă, fără geamuri. Te şi miri cum de-a mai
ieşit teafăr din iarnă.
Rep: Deci aţi ales singur
acest partid...
S.P.: A, nu. Dacă la asta vă
referiţi, să ştiţi că am candidat
la îndemnul domnului Ilie
Apostol, de care mă leagă o
prietenie veche. Într-un fel,
suntem şi rude. Părinţii lui sunt
naşii mei de cununie. Aşa că,
dacă domnul Apostol m-a chemat, nu am mai stat pe gânduri
şi am venit...

“ Avem sufletul bolnav
de boala păcatului”
Rep.: Concret, ca şi consilier local, ce anume vă doriţi
de la comună?

S.P.: Aş dori să văd mai
mulţi copii la biserică, pentru
că tocmai din lipsa de credinţă
a oamenilor ni se trag toate
nenorocirile. Aş vrea ca părinţii
să-şi atragă copiii la biserica
lui Hristos, să-i văd măcar la
slujbele
de
duminică.
Atragerea oamenilor la biserică
mi se pare o politică mai
importantă decât a partidelor.
Aş începe cu pilda Domnului
Iisus Hristos: “când am fost gol
şi nu m-aţi îmbrăcat, străin şi
nu m-aţi primit, însetat şi nu
mi-aţi dat să beau, bolnav şi nu
m-aţi căutat în temniţă şi nu aţi
venit la mine”... întreb eu, de
fapt, cine e gol? Hristosul din
sufletul nostru e gol, pentru că
nu-L primim în sufletul nostru
când ne e dat prin sfântul
botez. Avem sufletul bolnav de
boala păcatului. Nu vrem să
mergem la biserică unde preotul, ca un fiu al lui Hristos, ne
aşteaptă ca să ne ierte. Ne
ţinem sufletul întemniţat prin
crâşme şi tot felul de distracţii,
dar nu căutăm biserica, unde
este izvorul bunătăţii. Vreau
din tot sufletul, să-i rog pe toţi
oamenii Miroslavei, să ne
îmbrăcăm în haina lui Hristos,
mergând la sfânta biserică
duminica, împreună cu copiii
de mânuţă, ca să ajungă şi ei
mai târziu nişte buni creştini,
cu frică de Dumnezeu şi adevăraţi gospodari. Că dacă-i lăsăm
aşa pot ajunge doar nişte beţivi
buni, oameni fără de căpătâi.

“Susţin înfiinţarea unui
parc industrial la
Miroslava”
Rep.: Din câte îmi amintesc, aţi fost unul dintre susţinătorii cei mai înfocaţi pentru înfiinţarea parcului
industrial
la
UricaniBrătuleni.
S.P.: Aşa este şi îl susţin în
continuare, pentru că am fost
împreună cu preşedintele
Adomniţei la Bucureşti şi am
văzut cu ochii mei despre ce e
vorba. Am cunoscut acolo
oameni de tot felul, ambasadori, oameni de afaceri străini
şi români, dornici să vină să
ridice zona de la noi. Când miam dat votul pentru parcul
industrial m-am gândit că voi
asigura astfel un viitor pentru
copiii şi nepoţii noştri. Suntem
singura comună din judeţ care
poate asigura teren pentru înfiinţarea parcului industrial, aşa
că am fost de acord să le dăm
tot concursul aleşilor noştri de
la judeţ să aducem la
Miroslava fabrici şi agenţi economici precum Delphi, Metro
etc. E un proiect spre binele
comune. Aş dori ca toţi consilierii să-l sprijine, indiferent de

partid sau religie.

“Dăm bani pentru sport,
dar nu şi pentru cultură”
Rep: Ce alte proiecte locale mai susţineţi?
S.P.: Vreau să înfiinţăm un
ansamblu folcloric. Domnul
Apostol a propus acest lucru în
Consiliu, dar unii consilieri sau opus. Eu cred că e un proiect bun, pentru că aşa vor avea
ocazia şi copiii noştri să înveţe
să cânte la un instrument muzical. Pe vremuri, erau concursuri muzicale între sate şi se
aduna lumea să se distreze. Şi
mă întreb de ce să mai plăteşti
artişti ca să-i aduci de prin alte
părţi când poţi avea artiştii tăi?
Atunci era ceva deosebit.
Acum a dispărut obiceiul şi e
păcat. Muzica este o ocupaţie
frumoasă. La noi se investeşte
mult în fotbal, dar în zona culturală nu prea ne înghesuim cu
finanţarea. Sportul e bun, dar
uite că am ajuns să cheltuim
bani pentru străini din afara
comunei şi nu dăm un ban pentru copiii noştri, din comună.
Apoi îmi doresc foarte tare ca
la liceul din Miroslava să se
înfiinţeze o şcoală de meserii
care se caută, ca să aibă şi copiii noştri unde să deprindă o
calificare. La Kogălniceanu se
fac acum contabili pe bandă
rulantă, dar de pe bancile acestui liceu nu ies tâmplari, electricieni, instalatori sau alte
meserii care se caută. Zic şi eu,
ce să faci cu atâţia contabili?

“Drumul dintre Găureni
şi Uricani s-ar putea pietrui repede”
Rep.: În plan administrativ edilitar, la ce v-aţi mai
gândit?
S.P.: Aş vrea să afle cetăţenii comunei că îmi doresc să

circule cât mai bine în
Miroslava. Am propus să se
pietruiască drumul de ieşire din
Ciurbeşti, partea de est a satului, spre Dumbrava – Ciurea.
Am mai propus să se pietruiască drumul dinspre Găureni
Vale spre Uricani. Sunt doar
câteva sute de metri acolo de
rezolvat şi cred că din cauza
unor ambiţii personale nu s-a
mai finalizat acel drum. Apoi
aş vrea să se repare strada Via
Mare din Uricani. Toate astea
au fost prinse, de fapt în planul
de achiziţii pe 2013, dar eu leam amintit pentru că le susţin.

“Sărbători fericite!”
Rep.: Spre finalul acestui
interviu, poate că aţi dorit să
mai spuneţi ceva şi eu nu am
apucat să vă întreb...
S.P.: Vreau să-i mulţumesc
soţiei că s-a zbătut ca o leoaică
pentru familia noastră şi a crescut cinci copii cu care mă mândresc. Am trecut cu ea prin
toate. A muncit din greu, în trei
ture la Ţesătura, a ţinut în acelaşi timp şi casa, ceea ce e mare
lucru. Aşa cum a avut grijă de
copiii noştri, acum creşte
nepoţi, cu frica lui Dumnezeu.
Apoi vreau să le mulţumesc şi
copiilor mei că nu m-au făcut
de râs, că-s cuminţi, credincioşi, înţelegători şi harnici. Iam învăţat să muncească bine
şi corect. Ştiu că vor fi corecţi
în continuare şi că vor trăi în
cinste toată viaţa. Apoi, din tot
sufletul, le doresc oamenilor
din comună toate cele bune şi
să mă ierte dacă am greşit faţă
de ei cu vorba ori cu fapta şi săi găsească Învierea Domnului
Iisus Hristos curăţiţi sufleteşte.
Sărbători fericite! Hristos a
înviat!
A consemnat
Florin Antohi
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Club al copiilor la Ciurbeşti

* copiii care doresc să
fie iniţiaţi în tainele
utilizării unui instrument muzical se pot
adresa clubului din
Ciurbeşti, consultaţiile
fiind gratuite
În cadrul Muzeului satului Ciurbeşti a început să
funcţioneze o mică şcoală
populară de artă, de fapt un

club al copiilor, beneficiari
fiind copiii de vârstă şcolară
cu înclinaţii muzicale, vocală, dar mai ales instrumentală.
Scopul activităţilor de
aici este acela de-a menţine
vii tradiţiile satului, de a
descoperi şi valoriza înclinaţiile artistice ale copiilor.
“Dacă ai carte, ai parte”spune o zicală, iar legătura

dintre cele două imagini
este una firească deoarece
acest manual a fost folosit
pentru a-i iniţia pe elevi în
tainele viorii.
Vioara sau violino, în
limba italiană, este cel mai
răspândit instrument muzical. El face parte din familia
instrumentelor muzicale cu
coarde. Datorită timbrului
cristalin, expresiv şi plin de

frumuseţe, vioara este principala purtătoare a melodiei.
Strălucirea şi căldura
sunetului ei o aşează în
fruntea instrumentelor din
orchestră. Sunetele emise
de vioară pot reda cele mai
variate sentimente ca: duioşia, măreţia, visarea, forţa.
Cele trei artiste populare
din fotografie se numesc

Extinderea cimitirului este o prioritate
pentru sătenii din Voroveşti
* “aşa cum nu m-am
opus în Consiliu când
a fost vorba să se
facă investiţii la
Uricani, la fel aş vrea
să fiu sprijinit să
realizăm acest cimitir
la care noi ţinem
foarte mult”, spune
consilierul local
Mihai Tanana
Prezent în calitate de epitrop la hramul bisericii Sf.
Gheorghe din Voroveşti,
consilierul local Mihai
Tanana a profitat de ocazie
pentru
a-şi
manifesta
nemulţumirea faţă de unii
colegi din Consiliul Local
care s-au opus propunerii
sale de acordare a unor fonduri suplimentare de la
bugetul local pentru lărgirea
şi amenajarea cimitirului
din localitate.
Relativ recent, Primăria
Miroslava a primit un aviz
favorabil
din
partea
Consiliului Local pentru
efectuarea unui schimb de
teren cu Maria Barbacariu,

care a cedat 5.000 mp în
imediata vecinătate a cimitirului din Voroveşti, pentru
ca acesta să fie lărgit. “După
cum se vede, cimitirul e mic
iar la noi în sat sunt numai
babe şi moşnegi. Asta-i
treaba, tinerii au plecat care
pe unde a putut şi a avut
treabă iar noi am rămas,
ăştia bătrâni. Cimitirul trebuia mărit şi schimbul de
teren s-a făcut, dar nu e
suficient. Uitaţi-vă cum
arată locul! Pământul e
vălurit şi e nevoie de băgat
aici un buldozer care să facă
amenajări. Apoi, mai trebuie pus şi gard, că ăsta care-i
acum numai gard nu-i!”, a
remarcat Mihai Tanana.
Consilierul local e foarte
hotărât să-şi susţină cauza
în faţa autorităţilor locale
iar în demersul său e sprijinit, fără rezerve, de consăteni.

“Ar fi bine să facem
aici şi o biserică nouă”
Printre aceştia se remarcă şi Lazăr Dumitriu Dănuţ,
un tânăr care s-a mutat anul
trecut de la oraş la ţară şi a

fost repede adoptat de
comunitate, acesta fiind
întreprinzător privat iar
soţia cadru universitar la
Politehnică. “Nu am avut pe
nimeni aici, când am hotărât
să mă mut în Voroveşti, dar
mi-au plăcut locul şi oamenii. E drept că şi preţul
pământului aici a contat în
decizia mea. Am rămas surprins să aflu că au fost consilieri locali care să se
opună extinderii cimitirului
de aici, dar o să insistăm
până vom fi auziţi”, a spus
Lazăr Dănuţ. În opinia sa, la
Voroveşti ar trebui investit
nu numai în extinderea

cimitirului cât şi în ridicarea
unei biserici noi. “Biserica
veche, după cum ştie toată
lumea, e monument istoric.
Activând ca atare se deteriorează şi e păcat, de-aia
poate ar trebui făcută încă
una, nouă”, a opinat Lazăr
Dănuţ. În altă ordine de
idei, acesta speră ca poliţia
locală să intervină şi să dea
amenzi celor care nu păstrează curăţenia şi îşi aruncă
mizeria în stradă. “În special, la crâşma din sat se tot
adună mizerie şi nimeni nu
mişcă un pai să o strângă de
acolo”, a mai remarcat
Lazăr Dănuţ. (F.A.)

Elena Moraru, Roxana
Slăbuţu şi Lavinia Dobria.
Sunt eleve în clasa a-IV-A la
Şcoala gimnazială Corneşti,
satul Ciurbeşti. Încă de anul
trecut acestea, sub îndrumarea învăţătorului lor, Adrian
Ciubotariu au învăţat alături
de colegii lor, notele muzicale, scrierea lor pe portative, dar şi proprietăţile lor,
înălţimea, durata, intensitatea şi timbrul.
Mai mult, printr-o activitate intensă, în timpul liber,
elevele au reuşit să-şi însuşească ABC-ul studiului la
vioară: tehnica ţinerii viorii,
poziţia corpului şi a degetelor mâinii stângi, dar şi aplicarea acestora pe corzile
viorii.
Prima melodie învăţată a
fost “O vioară mică”, în
gama Do major, urmată de
melodii de joc.
Spre bucuria părinţilor

dar şi a sătenilor, elevele au
participat la numeroase
manifestări cultural – artistice, debutul fiind la ediţia
a-VII-a
a
Zilelor
Ciurbeştilor din iulie 2012,
contribuind la promovarea
creaţiei populare. Asemenea
marelui artist popular Barbu
Lăutaru, care deşi nu a
cunoscut notele prin memoria lui fenomenală şi virtuozitate excepţională, a reuşit
să impună creaţia folclorică,
vrăjind inimile tuturor acelora care l-au ascultat.
Acestui grup i se vor alătura şi alţi copii talentaţi şi
cu dorinţa de-a învăţa şi
cânta, pentru ca împreună
să pună bazele unui grup
instrumental. Mai sunt încă
cinci viori, fără arcuşuri,
deocamdată, care îşi aşteaptă utilizatorii. Consultaţiile
sunt gratuite!
Adrian Ciubotariu

Hram la Voroveşti

Sfântul mare mucenic Gheorghe, purtătorul de
biruinţă, ostaşul neînfricat al lui Dumnezeu, ne ocroteşte viaţa şi ne este pildă de mărturisire, a credinţei în
Hristos. Mucenicul iubit al lui Dumnezeu se roagă în
faţa Tatălui Ceresc, pentru noi şi pentru iertarea păcatelor noastre.
Slujba hramului bisericii noastre a adunat în casa lui
Dumnezeu credincioşi ai parohiei noastre şi din împrejurimi. Slujba a debutat cu oficierea Vecerniei Mari,
unită cu Litia, urmată de un concert al unui grup de studenţi teologi. A fost un mănunchi de cântări specifice
Postului Mare, prin care tinerii teologi au cântat lui
Dumnezeu, ca o formă de rugăciune, încântându-ne şi
pe noi. A urmat agapa hramului. În ziua de prăznuire a
sfântului mare mucenic Gheorghe, s-au oficiat utrenia,
acatistul Sfântului Gheorghe, liturghia darurilor mai
înainte sfinţite, unită cu vecernia. În final, s-a făcut
pomenirea ctitorilor acestui sfânt lăcaş, şi agapa rânduită, ca semn al dragostei între noi.
Preot paroh Daniel Graur, Voroveşti
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Agricultură

Crescătorii de ovine şi caprine
depun cererile pentru subvenţii
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA informează potenţialii beneficiari,
că în perioada 5 - 30 aprilie 2013 pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul
“Plăţilor naţionale directe complementare sector zootehnic, speciile ovine şi caprine”.
De această primă pe cap
de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători
de ovine, persoane fizice,
persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale sau
familiale.
Solicitanţii trebuie să
depună cererea aferentă fiecărei exploataţii cu cod
ANSVSA la centrul APIA
judeţean/local pe a cărui
rază teritorială se află înregistrată exploataţia de ovine
şi sau caprine.
Prima pe cap de animal
se acordă o singură dată pe
an producătorilor agricoli,
înscrişi în evidenţa Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură cu cod unic de
identificare, pentru femele
ovine şi/sau femele caprine
identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
• efectivul din exploataţie
să fie de minimum 50 de
capete femele de ovine/25
de capete femele de caprine,
care au împlinit vârsta de
minimum un an până la 31
martie a anului în care se

face solicitarea primei;
• efectivul de femele
ovine/femele caprine pentru
care se solicită prima să fie
înscris în Registrul Naţional
al Exploataţiilor la data solicitării primei;
• efectivul de femele
ovine/femele caprine pentru
care se solicită prima să fie
menţinut în exploataţie la
adresa menţionată în cerere
pe perioada de retenţie până
la data de 3 august 2013.
• cererea să fie vizată de
asociaţiile crescătorilor de
ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru
care se poate solicita prima.
Asociaţiile crescătorilor
de ovine/caprine legal
constituite, afiliate la o
federație a crescătorilor de
ovine/caprine organizată la
nivel național, pot depune la
centrul judeţean al A.P.I.A.,
respectiv al municipiului
Bucureşti, după caz, în
perioada 2 - 4 aprilie 2013
(art 22 din OMADR, nr.
98/2010 cu modificările şi
completările
ulterioare)
următoarele documente:
• certificatul de înregis-

trare fiscală;
• hotărârea judecătorească de înființare a asociaţiei;
• adeverinţă eliberată de
federația crescătorilor de
ovine/caprine din care să
reiasă calitatea de membru a
asociaţiei;
• bilanţul contabil anual
pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
• copie de pe registrul
general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada
2012- 2013.
Asociaţiile crescătorilor
de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile
solicitanţilor primei pe cap
de animal trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:
• sunt funcţionale, conform bilanţului contabil
anual depus pentru anul
anterior solicitării primei;
• au cel puţin un angajat
specialist, respectiv inginer
zootehnist sau medic veterinar, de minimum 12 luni
până la data depunerii documentelor la centrul judeţean
al A.P.I.A., respectiv al

municipiului
Bucureşti,
după caz;
• sunt afiliate la o
federație a crescătorilor de
ovine/caprine organizată la
nivel naţional.
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie
pentru
Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite astfel:
Cererile pretipărite pot fi
solicitate de la centrele locale/judeţene ale APIA, respectiv al municipiului
Bucureşti, individual sau
prin reprezentant legal sau
prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine
legal constituite.
A. Pentru primirea formularului de cerere pretiparit (individual sau prin
reprezentant legal) solicitanţii se prezintă la centrul local
/ judeţean al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, respectiv al
municipiului Bucureşti, pe
raza căruia se află înregistrată exploataţia, cu următoarele documente:
a) copie de pe buletinul

Normele de venit pentru impozitarea
persoanelor fizice din agricultură
Normele de venit pentru impozitul
care va fi aplicat persoanelor fizice din
agricultură de la 1 februarie au fost publicate în Monitorul Oficial, perioada impozabilă fiind până la 31 decembrie 2013.
Conform Ordonanţei de urgenţă de
modificare a Codului Fiscal, adoptată de
Guvern, nivelul normei de venit a fost
stabilit pe fiecare cultură vegetală în parte
pentru o suprafaţă mai mare de două hectare, iar în sectorul creşterii animalelor,
nivelul normei este în funcţie de specie şi
de numărul de animale deţinute. Normele
de venit au fost stabilite pe unitatea de
suprafaţă (hectar)/cap de animal sau
familie de albine. De asemenea, actul
normativ precizează şi care sunt limitele
neimpozabile în funcţie de suprafeţele
agricole sau de numărul de animale deţinute.
Impozitarea la deţinătorii
de culturi agricole
În cultura vegetală, la cereale, norma
de venit pentru o suprafaţă mai mare de
două hectare este de 449 de lei, pe unitatea de suprafaţă, la plante oleaginoase de
458 de lei, la cartof de 3.488 lei, sfecla de
zahăr - 697 de lei.
În cazul tutunului, norma de venit a
fost stabilită la 1.060 lei, pentru o suprafaţă mai mare de un hectar.
Conform actului normativ, la legumele de câmp, limita neimpozabilă este de
0,5 hectare, iar ce depăşeşte această
suprafaţă, norma de venit este de 4.001
lei. Legumele în spaţii protejate au o
normă de venit de 8.033 lei pentru supra-

feţele ce depăşesc 0,2 hectare.
În ceea ce priveşte pomii şi viile pe
rod, impozitul se va aplica la o suprafaţă
mai mare de 1,5 hectare, respectiv 0,5
hectare, iar normele de venit au fost stabilite la 4.709 lei şi 1.385 de lei pe unitatea de suprafaţă. Limita neimpozabilă la
aceste culturi este sub 1,5 hectare (pomi
fructiferi) şi de sub 0,5 hectare la vii.
Pentru flori şi plantele ornamentale
norma de venit a fost stabilită la 11.773
lei pentru o suprafaţă mai mare de 0,3
hectare.
Impozitarea la deţinătorii
de animale
În sectorul de creştere a animalelor,
limita neimpozabilă la bovine (vaci şi
bivoliţe) este de două capete, iar pentru
ceea ce depăşeşte acest număr norma de
venit a fost stabilită la 453 de lei pe cap
de animal. La ovine şi caprine, nu sunt
impozitate persoanele fizice care deţin
până în 10 capete, iar între 10 şi 50 de
capete, norma de venit este de 23 lei.
Pentru mai mult de 50 de capete norma
este de 65 de lei. La porcii pentru îngrăşat, limita neimpozabilă este de şase
capete, iar între şase şi zece capete a fost
stabilită o normă de venit de 56 de lei,
peste 10 capete fiind de 177 de lei. La
păsări de curte, norma de venit este de 3
lei pentru un număr între 100 şi 500 de
capete şi de 2 lei pentru depăşirea a 500
de capete. Nu se impozitează persoanele
fizice care deţin până în 100 de păsări de
curte. La familiile de albine, se impozitează cei care deţin între 50 şi 100 de
familii, norma de venit stabilită fiind de

70 de lei, iar peste 100 de familii de 98 de
lei. Limita neimpozabilă este până la 50
de familii de albine.
Conform actului normativ, începând
cu anul fiscal 2014, normele de venit se
stabilesc de către direcţiile teritoriale de
specialitate ale Ministerului Agriculturii
şi se aprobă de direcţiile generale ale
finanţelor publice, acestea fiind calculate
în funcţie de venitul brut obţinut de agricultori din activităţile agricole din care se
scad cheltuielile.
Veniturile din activităţi agricole
cuprind veniturile obţinute individual sau
într-o formă de asociere din cultivarea
produselor agricole vegetale, exploatarea
pepinierelor viticole şi pomicole şi altele
asemenea şi din creşterea şi exploatare
animalelor inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală.
Fermierii care plăteau impozitele prin
sistemul de contabilitate în partidă simplă
vor fi impozitaţi după modificările
Codului fiscal numai pe baza normelor
anuale de venit. Impozitul de 16% se va
aplica normelor de venit, 5,5 procente din
sumele colectate din impozitare urmând
să ajungă la Fondul Naţional Unic de
Asigurări de Sănătate. Agricultorii, persoane fizice, vor plăti impozitul după ce
încasează banii din producţie, în două
tranşe, pe 25 octombrie şi pe 15 decembrie.
Guvernul a decis modificarea impozitării în agricultura prin utilizarea mai
largă a normelor de venit, în vederea lărgirii bazei de impozitare.

de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;
b) dovada înscrierii în
evidenţa APIA cu cod unic
de identificare (codul unic
de identificare atribuit de
către APIA în Registrul unic
de identificare), dacă este
cazul;
c) dovada contului bancar (extras de cont).
B. Pentru primirea formularului de cerere pretipărit, prin intermediul reprezentantului asociaţiei crescătorilor de ovine/caprine
legal constituite, solicitantul
trebuie să-şi dea acordul în
scris.
Depunerea cererilor se
poate face individual sau
prin reprezentant legal ori
prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine
legal constituite.
Pentru depunerea cererii
vizate de o asociaţie a cres-

cătorilor de ovine/caprine
legal constituite, prin intermediul reprezentantului asociaţiei crescătorilor de
ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie săşi dea acordul în scris.
Cererile pot fi completate
şi online individual sau prin
operatorii SNIIA, prin accesarea
site-ului
www.apia.org.ro. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de
ovine/caprine legal constituite se depune la centrul
local/judeţean al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, respectiv al
municipiului Bucureşti.
Controlul la faţa locului
se desfăşoară în perioada 3
mai – 3 august 2013 pentru
speciile ovine şi caprine, la
adresa menţionată în cerere,
timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul
de animale pentru care au
solicitat primă.

Taxe pentru păúunatul animalelor pe izlazul comunal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bovine de peste 2 ani
Cabaline de peste 2 ani
Bovine până la 2 ani
Cabaline până la 2 ani
Ovine úi caprine – peste un an
Tineret ovin úi caprin, până la un an

8,00 lei /an/cap animal
20,00 lei /an/ cap animal
5,00 lei /an/ cap animal
10,00 lei /an/ cap animal
3,00 lei /an/ cap animal
1,50 lei /an/ cap animal

Perioada de păúunat a animalelor este cuprinsă între 1 mai úi 31
octombrie 2013. Se interzice scoaterea la păúunat:
– a animalelor pentru care nu s-a plătit taxă de păúunat;
– a animalelor care nu sunt declarate úi înregistrate în registrele agricole;
– a animalelor nevaccinate úi care nu au certificat sanitar – veterinar, care
să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– păúunatul în afara termenelor stabilite mai sus.
Consiliul Local al comunei Miroslava atrage atenĠia că este interzisă
amenajarea de stâni pe alte amplasamente decât cele stabilite de
conducerea Primăriei. Pe aceste amplasamente, construcĠiile pentru stâni
vor fi provizorii iar furajele vor fi depozitate numai pe perioada de iarnă,
dacă se hotărăúte ca acestea să stea iarna aici. Persoana care solicită în
scris amenajarea unei stâni va indica locul unde doreúte să amplaseze
stâna, va prezenta un tabel cu proprietarii úi numărul animalelor pe
proprietari, va face dovada achitării taxelor pe păúunat, nu va primi
animale la păúunat din alte localităĠi úi va avea acordul scris al medicului
veterinar în ceea ce priveúte sănătatea animalelor. În prealabil, încheierea
unui contract de păúunat este obligatorie.
Taxe pentru adăpostirea úi întreĠinerea animalelor nesupravegheate,
până la preluarea acestora de către stăpân, proprietar, administrator
1. Bovine úi cabaline de peste 1 an
2. Bovine úi cabaline sub 1 an
3. Ovine úi caprine de peste 1 an

100,00 lei
50,00 lei
10,00 lei
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Timp liber

Lacul Ezăreni s-a deschis pentru pescuit
* Firma care a închiriat lacul a amenajat
zona, în vederea oferirii unor modalităţi
atractive şi, mai ales, civilizate de petrecere a
timpului liber. Costul unui abonament de o zi
pentru pescuit este de 60 de lei, iar însoţitorul
(soţie, copil) are acces gratuit
Situat la doar câteva
minute de Iaşi, între satele
Valea Adânca şi Horpaz, cu
o suprafaţă de aproape 50
de hectare de luciu de apă şi
benefeciind de un amplasament deosebit, încadrat de
dealuri blânde şi înconjurat
de o perdea umbroasă de
copaci, lacul Ezăreni este
unul dintre cele mai frumoase zone de petrecere a
timpului liber din vecinătatea oraşului.
Şi pentru că un astfel de
cadru natural nu avea cum
să nu atragă atenţia unor iniţiative private, prima dată sa amenajat aici o bază de
agrement, cuprinzând un
restaurant şi o terasă cu o
capacitate de circa 400 de
locuri, ponton, spaţii de
cazare, spaţii pentru plajă
sau picină pentru copii şi
care oferă, totodată, pasionaţilor de sporturi nautice şi
nu numai posibilitatea unor
plimbări pe lac cu hidrobiciclete sau ambarcaţiuni cu
motor ori vâsle.

Nu a fost neglijat nici
publicul amator de evenimente festive, astfel că, în
cadrul bazei de agrement
Ezăreni s-a amenajat un cort
generos, situat în vecinătatea terasei de pe malul lacului, unde sunt organizate
nunţi şi alte tipuri de petreceri, de la zile de naştere,
până la evenimente de
firmă.

Distracţie da, dar
într-un mod civilizat!
O problemă care persista
totuşi la Ezăreni era cea
legată de zona din afara
bazei de agrement, unde
lipsa unei administrări corespunzătoare din partea proprietarului, Administraţia
Naţională "Apele Române",
dar, mai ales, binecunoscutul
"respect" pentru natură al
multora dintre cei care vizitau această zonă au făcut ca
Ezăreniul să se transforme,
de la an la an, într-un soi de

teritoriu al nimănui, în care
fiecare era liber să facă ce
doreşte şi, aproape fără
excepţie, să lase cel puţin o
"amintire" a trecerii sale pe
acolo, de la un pet de bere,
până la rămăşiţele unui grătar încropit între două pietre.
Din fericire, lucrurile au
început să se mişte şi din
acest punct de vedere, lacul
fiind acum închiriat de o
societate privată, care a
început amenajarea zonei în
vederea oferirii unor modalităţi atractive şi civilizate
de petrecere a timpului
liber. Fiind vorba de un lac,
principalii beneficiari ai
acestor oferte vor fi, evident, pescarii, noii administratori insistând că doresc să
păstreze cadrul natural
"neatins", să rămână o zonă
liniştită, propice pescuitului, fără obişnuitele manele
şi grătare zgomotoase întâlnite, de regulă, prin alte
zone de petrecere a timpului
liber.
Acest lucru nu va însem-

na, însă, eliminarea posibilităţii de a organiza o masă pe
malul lacului împreună cu
cei dragi, ci doar impunerea
respectării unui set de reguli
de bun simţ. Astfel, pentru a
preîntâmpina eventualele
accidente, nu este permis
focul deschis pe sol, preparatele putând fi gătite însă
pe grătare "cu picior" sau pe
grătarele special amenajate
de administrează în prezent
lacul. Totodată, o atenţie
deosebită se cere păstrării
curăţeniei, administratorii
amplasând zeci de coşuri de
colectare a gunoiului de jurîmprejurul apei.

Înăuntru - vopsit
gardul, iar afară braconajul
Costul unui abonament
de o zi pentru pescuit în
lacul Ezăreni, valabil între
orele 6 - 18, este de 60 de
lei, iar însoţitorul (soţie,
copil) are acces gratuit.

Cum se va modifica legea camerelor agricole
Renunţarea la
concursurile pentru
ocuparea unor funcţii
Textul vechi: Directorii
camerelor agricole judeţene
vor fi desemnaţi din rândul
personalului recrutat pe bază
de concurs, cu specializare
în domeniul managementului.
Textul nou: Directorii
camerelor agricole judeţene
vor fi desemnaţi din rândul
personalului angajat.
Textul vechi: Personalul
serviciului operaţional al
camerelor agricole judeţene
este alcătuit din minim 7

specialişti, selectaţi prin concurs de Camera Agricolă
Naţională,
prin
Departamentul de recrutare,
şi angajaţi prin selecţie din
numărul celor admişi de
camerele agricole judeţene.
Textul nou: Articolul se
abrogă.
Textul vechi: Serviciul
operaţional administrativ al
camerelor agricole judeţene
şi al Camerei Agricole
Naţionale este alcătuit din
personalul contractual angajat prin concurs de cunoştinţe şi aptitudini specifice.
Textul nou: Serviciul
operaţional administrativ al

camerelor agricole judeţene
şi al Camerei Agricole
Naţionale este constituit din
personalul contractual angajat în condiţiile legii.
Medici veterinari
O altă schimbare vizată
este menţionarea medicilor
veterinari ca potenţiali
membri ai camerelor agricole. Astfel, potrivit art.3 din
anexa 4, pot fi membri individuali ai camerelor agricole
judeţene:
a) fermierii persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, pis-

cicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul în
judeţul respectiv;
b) medicii veterinari care
îşi desfăşoară activitatea în
judeţul respectiv.
De asemenea, instituţiile
şi asociaţiile care pot deveni
membri colectivi ai camerelor:
a) asociaţiile profesionale
din domeniul agricol şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de
producători legal constituite;
b) patronate din domeniul
agricol, şi conexe reprezentate în teritoriu;

Lacul a fost populat cu câteva tone de crap şi caras, precum şi cu ten, sânger sau
novac, care să asigure un
echilibru al ecosistemului
din această zonă, dat fiind
faptul că braconajul susţinut
din ultimii ani a determinat
dispariţia speciilor care
împiedicau ca luciul de apă
să fie "sufocat" de vegetaţie.
De altfel, pe lângă "munţii"
de gunoaie pe care i-au
colectat în ultima perioadă,
o altă mare problemă a celor
care au închiriat lacul a
reprezentat-o descurajarea
braconajului. Din acest
punct de vedere, zona este
păzită 24 de ore din 24, personalul care se ocupă de
pază fiind dotat cu toate
mijloacele necesare: camere
de luat vederi fixe şi mobile
(inclusiv pentru filmare pe
timp de noapte şi cu acoperire pe întreaga suprafaţă a
lacului), bărci cu motoare
electrice, silenţioase, echipamente de imobilizare etc.
De asemenea, au fost înche-

iate protocoale de colaborare cu Poliţia Locală şi
Poliţia Rurală din comuna
Miroslava, iar primele
acţiuni în lupta cu acest
fenomen, deloc izolat, s-au
soldat cu confiscarea a sute
de metri de plasă folosită în
activitate de braconaj.
Alte reguli impuse de
noii administratori privesc
interzicerea scăldatului în
lac, interzicerea parcării
maşinilor pe malul apei
(este în pregătire o parcare
încăpătoare) şi interzicerea
pescuitului în zona sectorului de case amplasate pe
malul lacului.
Aceste reguli, odată respectate, ar da şansa întreagii
zone a lacului Ezăreni, nu
doar celei care ţine de baza
de agrement, să devină cu
adevărat un spaţiu al relaxării, dar şi un spaţiu în care să
ne manifestăm respectul
pentru natură.

c) sindicate din domeniul
agricol şi conexe reprezentate în teritoriu;
d) cooperative agricole
locale;
e) ocoalele silvice private
ale proprietarilor de păduri şi
ale composesoratelor;
f) colegiul medicilor veterinari
g) instituţii de învăţământ
şi/sau cercetare agricolă.

ră şi conexe, să nominalizeze reprezentanţii în comitetul judeţean de iniţiativă. În
situaţia în care se înregistrează mai mult de 7 nominalizări din partea formelor
asociative din domeniile
agricultură şi conexe, desemnarea membrilor se face
prin tragere la sorţi, de către
o comisie numită de prefect.
Comitetele judeţene de iniţiativă îşi încep activitatea în
termen de 3 zile de la data
înfiinţării”.

Implicarea prefectului
Potrivit proiectului, prefectul capătă putere de decizie. Astfel, “comitetele judeţene de iniţiativă se înfiinţează prin grija prefectului.
Prefectul solicită autorităţilor locale şi formelor asociative din domeniile agricultu-

Bogdan Cronţ

Mandatele scad la 4 ani
Mandatul persoanelor
alese în cadrul camerelor
agricole este de 4 ani, faţă de
5 ani cât prevedea legea din
2012.
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Cristian Ungureanu: „Aştept cât mai mulţi
suporteri la meciurile echipei Ştiinţa Miroslava!”
* Vizibil frustrat de rezultatul sub aşteptări al echipei sale în meciul cu
echipa din Dorohoi, antrenorul Cristian Ungureanu are o explicaţie:
lipsa de experienţă a jucătorilor de la Ştiinţa Miroslava şi pauzele
dintre meciuri care au dus la o scădere a tonusului printre jucători.
Profităm de această ocazie pentru a-i solicita un scurt interviu.
Rep.: Spuneaţi că jucătorii şi-au mai pierdut din
tonus. Cum vine asta?
Cristian Ungureanu:
Foarte simplu, am avut ghinionul de a sta primele trei
meciuri şi nefiind în competiţie asta s-a regăsit într-o
scădere de formă printre
jucători. Pentru a da randament maxim e nevoie să fii
mereu în priză. Am discutat
acest aspect inclusiv la
Bucureşti, la federaţie, şi
sper ca pe viitor să nu mai
trecem prin situaţii din
astea, pentru că e aiurea tare
să joci două meciuri, apoi să
stai unul. Pe de altă parte. a
fost şi un început de campionat greu pentru noi, când
a trebuit să jucăm cu primele două echipe plasate în
clasament, dar şi cu contracandidata la retrogradare –
Ceahlăul Piatra Neamţ.
Sper totuşi că, uşor, uşor, ne
vom reveni...
Rep.: Contează chiar
aşa de tare că jucătorii sau mai odihnit?
C.U.: Sigur că da! De
afară, se vede totul frumos,
dar din interior nu e deloc
simplu. Vorbim aici de mai
bine de 20 de jucători pe
care trebuie să-i menţii în
parametri de competiţie.
Unii sunt foarte talentaţi,
dar talentul nu e suficient
pentru a câştiga un meci,
alţii nu ştiu să “citească” ce
li se spune. În fotbalul competiţional discutăm pe strategie de joc. Altfel, nu se
poate! Degeaba încearcă
antrenorul să facă o strategie, dacă jucătorii nu se
conformează. Aşa a fost şi
cu meciul de la Dorohoi. În
general, am jucat bine, strategia a fost bună. Dar a fost
suficient ca să apară o breşă
în această strategie şi toată
munca noastă s-a dus pe apa
sâmbetii, luând un gol pe
care nu trebuia să-l luăm.
Noi, am avut un joc bun, cu

C.U.: Multe... Am început junioratul la Steaua, dar
am jucat apoi la seniori la
echipe
precum
FC
Botoşani, Telecom Iaşi,
Universitatea Craiova, FC
Botoşani, Dacia Unirea
Brăila, FC Snagov, Forex
Braşov, Concordia Chiajna,
ASC Bacău.
Rep.: A contat faptul că
aţi început la Steaua?
C.U.: Sigur că da! A contat foarte mult pentru că
acolo am învăţat disciplina
jocului competiţional şi
multe lucruri care fac diferenţa între fotbalul profesionist şi cel de amatori. Odată
ce am ajuns la seniori nu
mai avea nimeni ce să-mi
mai explice, pentru că ştiam
de la bun început ce aveam
de făcut.
Rep.: Care e stilul de

joc care vă atrage mai
mult: spectacolul sau jocul
la puncte?
C.U.: Punctele sunt foarte importante şi acesta e
principalul lucru pe care îl
am în vedere, să nu pierd
puncte. Altfel, venind de pe
postul de atacant, atacul e
jocul meu favorit. Când
ataci, ai controlul jocului,
mingea e la tine. Jocul
defensiv nu e genul care să
mă atragă în vreun fel.
Rep.: Revenind la jucătorii noştri, de la Ştiinţa,
cum vedeţi evoluţia echipei noastre în viitorul
apropiat?
C.U.: Eu cred că prin
antrenamente, seriozitate şi
consecvenţă vom avea
rezultatele pe care le aşteaptă atât finanţatorii, cât şi
suporterii noşti. Că veni

vorba, profit de această ocazie pentru a invita la meciurile noastre cât mai mulţi
suporteri şi spectatori.
Fotbalul e un sport de echipă, foarte frumos, la care
publicul, dacă e implicat,
poate influenţa rezultatul
jocului. Contează foarte
mult pentru jucători să fie
încurajaţi de pe margine,
de-aia m-aş bucura ca
măcar când avem meciuri
acasă să fie tribunele pline.
În rest, ce să mai zic, obiectivul meu principal de acum
e să evităm retrogradarea şi
să obţinem o poziţionare cât
mai bună în clasament, spre
satisfacţia
suporterilor
noştri.
Rep.: Mult succes!
C.U.: Mulţumim.
A consemnat
Florin Antohi

FCM Dorohoi - Ştiinţa Miroslava: 1 - 0!

6 faze de gol, dar nu am
finalizat.
Rep.: Or fi avut şi jucătorii emoţii...
C.U.: Or fi avut, dar aici
nu jucăm pe emoţii, ci pe
rezultate. Iar când se trage
linia, vinovaţi nu sunt jucătorii, ci antrenorul. Cam aşa
merg lucrurile în fotbal...
Sigur, contează şi fineţea
fiecărui jucător în parte,
care e pus în situaţia de a
decide la un moment dat
asupra unei pase ori şut spre
poartă. Dar până acolo,
repet, e foarte important ca
jucătorii să urmeze fidel
strategia impusă de antrenor.
Rep.: Au fost buni jucătorii de la Dorohoi?
C.U.: Pe mulţi dintre ei îi
ştiu foarte bine, pentru că au
jucat la Botoşani. Sunt jucă-

tori cu experienţă competiţională, disciplinaţi şi motivaţi. Ai noştri jucători, de la
Ştiinţa, sunt foarte tineri.
Media lor de vârstă e de 2023 de ani. La ai noştri am
remarcat că nu abordează cu
maximă seriozitate ceea ce
fac. Vin la meci şi atât, dar
nu am văzut să îşi dorească
victoria cu orice preţ. Sunt
indiferenţi, nu au dorinţa de
a câştiga iar eu, când văd
acest lucru de pe margine,
pur şi simplu mă sufoc, pentru că nu suport să pierd!
Rep.: Rămâne să mai
intraţi şi dumneavoastră în
joc...
C.U.: Să ştii că m-am
gândit şi la asta. Puterea
exemplului poate face
minuni...
Rep.: La ce echipe aţi
mai jucat până acum?

Sport la preţuri
accesibile
Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este deschisă, zilnic, în afara programelor competiţionale 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 echipament adecvat este strict interzis!
Pentru detalii suplimentare, sau rezervări,
sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache
Adrian).

Vineri, 19 aprilie, ora 17. Ştiinţa Miroslava
a jucat în deplasare la FCM Dorohoi, întrun meci din cadrul etapei a 20-a din Liga
III – Seria 1. Meciul a fost important pentru ambele echipe, dorohoienii dorindu-şi
victoria pentru a rămâne implicaţi în lupta
promovării, în timp ce Ştiinţa Miroslava
are nevoie de puncte pentru a se salva de la
retrogradare.
Observatori au fost Teofil Iordachi (Vaslui)
şi Miklos Mozes (Tg. Mureş).
Ştiinşa Miroslava s-a prezentat cu următoarea echipă: Ciprian Bargan, Bogdan
Gherasim, Narcis Ciubotariu, Ionuţ Miron,
Andrei Stan, Constantin Lascarache, Vlad
Gheorghiu, Gabriel Petrea, Alin Damian,
Valentin Pârvu, Andrei Porfireanu.
Rezerve: Mihai Listaru, Andrei Bursuc,
Sebastian Săcrieru, Nicu Brânzei, Bogdan
Huţanu, Sergiu “Bănel” Barbu. Antrenori:
Cristi Ungureanu şi Irinel Ionescu. Ştiinţa
Miroslava a jucat în tricouri albe cu şort
albastru, iar Dorohoiul a jucat în echipament roşu complet. În prima repriză, Ştiinţa a dominat terenul şi prima încercare de a
marca s-a consumat în minutul 5, când a
avut primul corner al meciului. Însă, centrarea a traversat careul echipei din
Dorohoi, fără a pune în pericol poarta.
Replica botoşănenilor a venit în minutul 7,
când, la fel, s-a consumat un corner, fără a
pune în pericol poarta lui Bargan. În minutul 15, FCM Dorohoi a început să preseze
în încercarea de a deschide scorul! Au executat un corner, însă apărarea Miroslavei a
rezistat cu brio!
Min. 17 – încă un corner pentru gazde, fără
finalitate însă pe tabela de marcaj! În min
28, gazdele au dominat uşor meciul, dar nu
au reuşit să înscrie! Deja, s-a ajuns la 4 cornere în această partidă! În min 35, echipa
din Dorohoi reuşeşte să marcheze prin vârful Eduard Sandu, care a lovit din 7 m, în
urma unei centrări de pe dreapta! În minutul 39, Dorohoiul continuă să aibă inţiativa
şi a ajuns la cel de-al cincilea corner!

Miroslava a dominat în repriza
a doua, dar nu a marcat
Start în repriza a doua! Dorohoiul are iniţiativa şi în startul reprizei secunde! Primul

corner al reprizei a fost respins uşor de apărarea Miroslavei! Min. 52 – Ştiinţa
Miroslava are două cornere consecutive,
însă portarul gazdelor nu a fost întrebuinţat
la aceste faze! În min. 57 are loc o dublă
schimbare la Miroslava! Au ieşit Damian şi
Ciubotariu, au intrat Huţanu şi Matei! În
min. 63, Nicu Brânzei intră în locul lui
Valentin Pârvu şi antrenorii Miroslavei forţează atacul! Min. 64 – ocazie mare Ştiinţa
Miroslava! Lascarache a fost aproape de
egalare, însă a fost oprit în careu! O fracţiune de secundă dacă ar fi întârziat atacul
fundaşului gazdelor, ar fi fost penalty! Din
acel moment, Ştiinţa Miroslava a pus stăpânire pe mijlocul terenului şi a forţat egalarea! A urmat o serie de două cornere pentru Miroslava, din păcate fără rezultat pe
tabelă!
Min. 79 – Cartonaş galben FCM Dorohoi,
primul cartonaş al meciului!. Acest a fost
urmat de un cartonaş galben şi pentru Ştiinţa Miroslava în min 80! Meciul a început să
se încingă! Încă un cartonaş galben pentru
gazde!
Repriza a doua a fost dominată autoritar de
Ştiinţa Miroslava, gazdele neavând nicio
ocazie în această repriză, însă mingea nu a
vrut să intre în poarta gazdelor!
Final de partidă. Miroslava nu obţine
niciun punct din această deplasare!
Kosarom Paşcani se menţine pe locul 4 în
clasament, în timp ce SC Bacău rămâne
lider cu 38 de puncte, fiind urmată de FCM
Dorohoi cu 35 de puncte şi CSM Moineşti
– 34 pct. În zona retrogradării, lucrurile
sunt foarte complicate! Aerostar Bacău a
pierdut în min. 93 (1-2 la Bucovina
Rădăuţi), iar Ceahlăul II Pt. Neamţ a câştigat dramatic 3-2 cu Petrotub (au condus cu
3-0) şi este la egalitate de puncte cu
Miroslava – 16!
Remus Mustăţea

