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Parcul Industrial suscită dezbateri aprinse în CL Miroslava

Negocieri la baionetă

Negocierile pentru înfiinţarea unui
parc industrial în zona Delphi au rămas în
coadă de peşte, dar vor face obiectul unei
şedinţe extraordinare de Consiliu Local
într-un viitor apropiat, pentru că noua
propunere de parteneriat public-privat pe
care preşedintele Cristian Adomniţei o
face Miroslavei nu a fost convingătoare.

Concret, Consiliul Judeţean vrea un
parteneriat public-privat prin care
Consiliul Local Miroslava se obligă să
pună la dispoziţia firmei care va

administra Parcul o suprafaţă de teren
însumând 138,7 hectare în zona Uricani-
Brătuleni, unde există acces la drumul
European, şoseaua de centură şi cale
ferată. În ce-l priveşte, Consiliul Judeţean
Iaşi se obligă să finanţeze lucrările de
amenjare, infrastructura utilitară.
logistică şi tot ce înseamnă investiţie care
să facă din acest parc industrial unul
funcţional.

Ce nu a mers aici? În unanimitate,
consilierii locali din Miroslava apreciază

că parteneriatul este inechitabil şi
defavorizează net Miroslava. Conform
propunerii de contract Consiliul Judeţean
vine cu nişte bani şi pretinde calitatea de
partener principal, cu rol decisiv în admi-
nistrarea viitorului Parc Industrial iar
Miroslava, care pune la dispoziţie terenul
necesar nu se alege decât cu condiţia de
partener secundar, cu rol consultativ, dar
fără drept de decizie. “Vom analiza
contractul şi vom lua o decizie numai
după ce vom primi un raport detaliat

asupra legalităţii acestuia din partea
compartimentului juridic, după care vom
dezbate separat propunerea de parteneriat
într-o şedinţă extraordinară de Consiliu,
dedicată exclusiv acestui subiect extrem
de important pentru noi”, a declarat
preşedintele de şedinţă, Ilie Apostol.

Detalii pe marginea acestui parteneriat
propus de preşedintele Adomniţei, ce
argumente are autoritatea judeţeană şi cu ce
contra-argumente vin consilierii locali din
Miroslava urmează să citiţi în PAGINA 3.

Zilele Turismului la Miroslava

Conform unui studiu de oportunitate prin
care s-a încercat punerea în valoare a terenului
viran dintre sediul Primăriei Miroslava şi
Şcoala Generală “col. Constantin Langa”,
Consiliul Local a aprobat cu o largă majoritate
ridicarea pe acest amplasament a unui complex
urbanistic modern. Vorbim de o lucrare de mare
amploare care va schimba complet aspectul
centrului Miroslavei şi va cuprinde: 14
ansambluri de locuinţe colective P+3 şi P+4,
parcări aferente, o Sală de Conferinţe care va fi
donată Consiliului Local, parcuri şi alei
pietonale.

Odată ce va demara acest proiect urbanistic,
urmează a se reabilitata şi faţada blocurilor deja
existente în zonă, acestora urmând să li se
înlocuiască acoperişul, tâmplăria şi tencuiala de
pe faţadă.

Propunerea a întâmpinat o opoziţie
înverşunată din partea consilierului local Ilie
Apostol care ar fi dorit în zonă mai degrabă un
parc de agrement. “În loc de spaţii verzi, vom
avea în centru o pădure de blocuri şi nu un loc
de agrement cum ne-am propus iniţial. Şi tare
mă tem că fiind spaţii private acolo, copiii din
Miroslava vor trebui să se uite peste gard la
copiii din acest complex privat cum se dau în
scrânciob acolo. Nu pot să fiu de acord cu aşa
ceva”, a observat Ilie Apostol.

În replică, susţinătorii acestui proiect

urbanistic sunt de părere că noua amenajare
urbană va arăta frumos, va da un aspect modern
centrului comunei Miroslava şi va contribui la
dezvoltarea socio-economică a comunităţii. “Şi
la Palas, dacă vă amintiţi, toată lumea s-a opus
iar acuma toţi se plimbă pe acolo şi spun că este
unul dintre cele mai frumoase locuri din ţară.
Ceva asemănător încercăm să facem şi noi la
Miroslava, dar la o scară mult mai mică”, a
replicat un alt consilier local.

Argumentele pro şi contra au fost multe şi
aprinse, dar în cele din urmă votul a fost cel
care a contat. Cu o majoritate largă, Consiliul
Local a votat favorabil proiectul. Amănunte şi
detalii privind acest proiect urbanistic fără
precedent la Miroslava urmează să prezentăm
într-un număr viitor. (F.A)

Amenajare urbană de proporţii în centrul Miroslavei

Parc, blocuri moderne,
parcări, sală de conferinţe

În perioada 20 – 23 iulie, vor avea loc
“Zilele Turismului la Miroslava”, eveniment
local de mare amploare, care va consta într-
o serie de acţiuni cu caracter cultural,
informativ şi de promovare a obiectivelor
turistice din localitate. Majoritatea spectaco-
lelor – care se vor bucura de participarea
unor artişti consacraţi la nivel naţional – se
vor desfăşura pe scena amenajată special pe
terenul viran de lângă Primărie, dar acţiunea
în sine mai cuprinde jocuri şi concursuri
pentru elevi, vizite la cele mai importante
obiective turistice din localitate, un târg de
produse tradiţionale din partea locului şi
multe alte surprize.

Programul dedicat Zilelor Turismului la
Miroslava se va desfăşura după cum
urmează:

• Prima zi, 20 iulie, orele 17,00 –
deschiderea festivităţilor cu un foc de
artificii şi un concert de muzică populară;

• Ziua 2 – activităţi culturale, evenimente
culturale, programe de alocuţiuni în şcolile

comunei, concursuri de dans popular,
concursuri pentru elevi pe teme de istorie şi
cultură generală;

• Ziua 3 – concursuri de dans şi poezii;
• Ziua 4 – drumeţii în împrejurimile

comunei Miroslava şi vizite cu turişti la
principalele obiective turistice, foc de
tabără, foc de artificii, concert folcloric şi
concert de muzică uşoară.

Organizatorul evenimentului “Zilele
Turismului la Miroslava” va propune celor
interesaţi mai multe variante de trasee turis-
tice, care vor fi explicate de către personalul
din cadrul standului expoziţional. Astfel,
turiştii interesaţi vor fi încurajaţi la drumeţii
în împrejurimile comunei Miroslava şi vor
putea vizita principalele obiective turistice
din zonă.

La ora 17 va avea lor închiderea
manifestării, cu un concert folcloric şi unul
de muzică uşoară, seara urmând a se încheia
cu un foc de tabără de 2 metri şi un foc de
artificii. (amănunte în pagina 4)

Având în vedere că mai mulţi cetăţeni au rămas fără pubele pentru gunoi menajer, după ce le-au
predat unor persoane presupuse a fi de la Predemet, dar care nu s-au legitimat, Primăria comunei
Miroslava atenţionează populaţia să nu cedeze aceste pubele nimănui, fără un acord scris din
partea Primăriei. În caz contrar, persoanele respective riscă să rămână cu paguba şi vor trebui să-
şi cumpere altele noi de la furnizorul local de servicii de salubritate.

MesagerulGRATUIT

Nu predaţi nimănui pubelele pentru gunoi menajer!

* “Am impresia că ne-aţi luat de
fraieri!”, acuză Ilie Costin, consilier
local Miroslava 
* “Să ştiţi că terenuri mai găsim şi în
altă parte”, a declarat Laurenţiu
Rădulescu, viitorul preşedinte al
Parcului Industrial de la Iaşi 
* “Avem în faţă un contract stufos, cu
prevederi ambigue, care
dezavantajează net comuna Miroslava.
Trebuie să ne consultăm cu juriştii
noştri”, a replicat la rândul său
preşedintele de şedinţă Ilie Apostol
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Sala de sport rămâne,
simplu, sală de sport

Adică nu i se mai atribuie o
denumire anume, pentru că,
deocamdată, nu există o per-
sonalitate sportivă de prim
rang în Miroslava al cărei
nume să fie asociat cu ea.
Acest lucru a fost bătut în cuie
la ultima şedinţă de Consiliu
Local, când a fost dezbătută,
mai în glumă, mai în serios,
propunerea consilierului Ilie
Apostol ca Sala de Sport să
primească numele “Octavian
Cotescu”. “Pe lângă faptul că
Octavian Cotescu a fost un
mare artist şi este o personali-

tate de referinţă în cultura
cinematografică românească,
am vrut să punctez cu această
ocazie faptul că rădăcinile
sale se trag din satul Balciu,
comuna Miroslava. E adevă-
rat că el a trăit în Dorohoi, dar
tatăl său, Ilie Coteţ a fost de-
aici, de la noi, din Balciu.
Fireşte, Coteţ nu putea fi un
nume potrivit pentru scenă,
aşa că marele actor şi l-a
schimbat în Cotescu”, a
remarcat Ilie Apostol.

Intervenţiile consilierilor
pe marginea acestei propuneri

au fost multiple, unele serioa-
se, altele la mişto. 

Cineva a propus ca Sala de
Sport să prea numele profeso-
rului Cerchez, care a predat la
Liceul Agricol “Kogălni-
ceanu” şi a făcut multe pentru
această unitate de învăţământ.
Alt consilier a propus ca sala
să se numească “Elena
Udrea”, “că doar Elena Udrea
a dat banii pentru sală, cât a
fost ministrul Turismului şi
Dezvoltării”.

Contra-argumentul princi-
pal faţă de propunerea consi-

lierului Apostol a fost acela că
Octavian Cotescu e o perso-
nalitate culturală, nu sportivă
şi s-a convenit de principiu că
dacă se va construi o casă de
cultură nouă în comună,
aceasta să poarte denumirea
“Octavian Cotescu”. De ase-
menea, a fost luată în conside-
rare pentru viitor şi ridicarea
unei statui dedicate marelui
actor. Până atunci, însă, denu-
mirea Sălii de Sport din
Miroslava rămâne simplu...
Sala de Sport Miroslava.

(F.A.)

Cetăţeni de onoare ai
comunei Miroslava

Pentru contribuţiile aduse
imaginii comunei Miroslava în
lume, pentru investiţiile făcute
în calitate de întreprinzători şi
fapte care au contribuit la dez-
voltarea comuniăţii locale,
Consiliul Local Miroslava a
hotărât atribuirea titlului de
Cetăţean de Onoare următoare-
lor persoane:

• John Hudson, manager
general al complexului
DELPHI (propunere făcută de
consilierul Iftimie Gheorghiţă)

• Ioan Nani, manager
general al SC Antibiotice SA
(propunere făcută de consilie-
rul Constantin Mertic)

• Ion Prisecaru, acţionar
majoritar al grupului de
firme Tess Conex (propunere
făcută de consilierul Anina
Popescu)

Titlurile acordate au un

caracter strict onorific şi repre-

zintă o recunoaştere oficială a

meritelor unor personalităţi

culturale, din mediul educativ,

administrativ sau de afaceri,

pentru implicarea lor în viaţa

locală.

La pachet cu aceste trei pro-

puneri a fost discutată şi pro-

punerea consilierului Serafim

Popa de acordare a titlului de

Cetăţean de Onoare al comunei

Miroslava lui Dan Niţă, prima-

rul în exerciţiu. Tocmai pentru

că Dan Niţă este primar în

exerciţiu şi pentru că propune-

rea consilierului Serafim Popa

nu a trecut de comisia cultura-

lă a Consiliului Local, aceasta

opţiune a fost respinsă. (F.A.)

Pe masa de lucru a
Consiliului Local
Miroslava a ajuns spre
aprobare o solicitare de
fonduri din partea
Liceului Agricol
“Mihail Kogălniceanu”,
pentru decontarea utili-
tăţilor (90.000 lei) şi
pentru efectuarea cură-
ţeniei de vară (40.000
lei). Solicitarea a pro-
vocat comentarii aprin-
se în plenul Consiliului
Local, care continuă să-
i reproşeze conducerii
Liceului lipsa de comu-
nicare cu autoritatea
locală. “I-am cerut directorului Ionescu să ne pună la dispozi-
ţie un raport scris, detaliat, cu modul în care s-au cheltuit
banii acolo şi nu l-am primit nici până acum. Noi vorbim, noi
auzim. Am impresia că ne răcim gura de pomană”, a apreciat
Radu Lupu, consilier local. (M.A.)

Date de la starea civilă

Căsătorii
În perioada 21 mai – 21 iunie, la Oficiul de
Stare Civilă al Primăriei Miroslava au fost
înregistrate următoarele căsătorii:
• Mazilu Petronel, cu Gavriluţă Mihaela
• Katsaros Ioannis, cu Dinică Marcela
• Filote Ciprian Petrică, cu Dobu
Geanina
• Neacşu Iulian Alexandru, cu Ilie
Mariana Georgiana
• Pocneţ Gheorghe, cu Luchiniuc
Carmen
• Marcu Adrian, cu Chiprian Andreea
Ramona

Decese
În perioada 21 mai – 21 iunie, la Oficiul de
Stare Civilă al Primăriei Miroslava au fost
înregistrate următoarele decese:
• Lupăşteanu Louis Sergiu (55 ani)
• Alexăndroaie Aglaia (80 ani)
• Bontu Aurica (75 ani)

Liceul cere bani, dar
nu dă socoteală!

Normative ale 
Consiliului Local
La şedinţa de Consiliu Local din 31mai 2013
au fost adoptate următoarele Hotărâri:
• Hotărâre privind stabilirea taxei de divorţ;
• Hotărâre privind aprobare PUZ Petrilă Olga +
5;
• Hotărâre privind însuşirea domeniului privat
al comunei Miroslava, după efectuarea unor
completări şi modificări;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului SC
Servicii Publice Miroslava SRL;
• Hotărâre privind însuşirea domeniului public
al comunei Miroslava după efectuarea unor
completări şi modificări;
• Hotărâre privind acordarea unui spaţiu de
funcţionare GAL;
• Hotărâre privind înfiinţarea unei băi comuna-
le (respins);
• Hotărâre privind concesionarea a 704 mp în
sat Balciu, com. Miroslava;
• Hotărâre privind concesionare staţie de pompe
dezafectată din satul Balciu, împreună cu tere-
nul aferent, în suprafaţă de 5608 mp;
• Hotărâre privind aprobare schimb de terenuri
dintre UAT Miroslava şi Forna Norina
Consuela şi însuşirea rapoartelor de evaluare
întocmite în acest sens;
• Hotărâre privind aprobare studiu de fezabilita-
te pentru modernizare drumuri comunale şi
străzi în satele din comuna Miroslava;
• Hotărâre privind completarea Programului
achiziţiilor publice pentru anul 2013;
• Hotărâre privind aprobare sistem informatic,
destinat gestiunii Registrului Agricol;
• Rectificare buget.

La şedinţa de Consiliu Local din 27 iunie
2013 au fost adoptate următoarele Hotărâri:
• Hotărâre privind aprobarea completării
Programului annual al achiziţiilor publice;
• Hotărâre pentru atribuirea de denumire Sălii
de Sport Miroslava;
• Hotărâri privind atribuirea unor titluri de cetă-
ţean de onoare ai comunei Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea modificării studiu-
lui de oportunitate aprobat prin HCL 82/2012;
• Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de
12.000 mp teren în T14, zona Delphi;
• Hotărâre privind concesionarea staţiei de
autobuz sat Miroslava, cu terenul aferent;
• Hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe
de 180 mp teren în sat Valea Adâncă;
• Hotărâre privind inventarierea domeniului
public al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind inventarierea domeniului
privat al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii
de licitaţie publică deschisă în vederea realiză-
rii proiectului “modernizare străzi şi drumuri”.

Elena Udrea Octavian Cotescu
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(continuare din pagina 1)

Principala chichiţă din acest
proiect de parteneriat este aceea
că Miroslava participă cu un
patrimoniu funciar impresio-
nant într-una dintre cele mai
căutate locaţii pentru investiţii
din zona Iaşului, dar care a fost
evaluat de CJ la 0,80 – 1,00
euro/mp, iar în structura de
administrare a viitorului parc
industrial Consiliul Local
Miroslava e considerat doar
partener secundar, cu rol con-
sultativ şi cu o cotă de partici-
pare la profit de 10%, pe când
Consiliul Judeţean e considerat
partener principal, cu decizie
absolută şi cotă de participare
90%.

Argumentele
Consiliului Judeţean:
locuri noi de muncă,
taxele şi impozitele
locale

Primul şi cel mai important
argument cu care reprezentanţii
Consilului Judeţean s-au pre-
zentat în faţa Consilului Local
Miroslava a fost acela că toate
taxele şi impozitele care se vor
colecta din viitorul parc indus-
trial, aflat în zona administrativ
teritorială a comunei Miroslava
se vor colecta la comuna
Miroslava. “Este vorba de
sume importante care vor veni
la bugetul local şi ar fi o mare
greşeală să rataţi o aşa oportu-
nitate, pentru că în această loca-
ţie se vor crea mii de locuri de
muncă”, a spus Laurenţiu
Rădulescu, coordonatorul pro-

iectului. Un alt argument ar fi
acela că Miroslava va fi copar-
ticipant, cu 10% la un parc
industrial mare care va cuprin-
de nu doar ce se va construi pe
terenul de la Miroslava, ci şi
platforma de la fostul CUG,
precum şi intermodalul de la
Holboca. “Proiectul este vital
atât pentru comuna Miroslava
cât şi pentru judeţul Iaşi pentru
că prin acest parc industrial vor
apărea nişte oportunităţi pe care
nu avem voie să le ratăm”, a
concluzionat Laurenţiu
Rădulescu.

Obiecţiile 
consilierilor locali

„Nu mă pronunţ şi nici nu
am voie să-mi dau cu părerea,
cât timp această propunere de
parteneriat nu e însoţită şi de
un raport al compartimentului
juridic de la Primărie. O să ne
trezim că am votat ceva şi
Prefectura ne va trage iar de
urechi că ne-am depăşit atribu-
ţiile legale. Să ne lămurim mai
întâi cu legalitatea contractului
şi abia mai apoi să-l dezbatem
într-o şedinţă extraordinară,
exclusiv pe acest subiect ” -
Iftimie Gheorghiţă

„Am impresia că am fost
luaţi de proşti, eu nu pot să
votez aşa ceva! Cum să dau
mai apoi ochii cu oamenii din
Uricani şi să le spun că i-am
lăsat fără pământ, aşa, pe nimi-
ca?” - Ilie Costin

„Sunt multe ambiguităţi în
contract. De exemplu, aici scrie

că infrastructura creată în par-
cul industrial intră în patrimo-
niul Consiliului Judeţean, pe de
alta că terenul e al nostru. Cum
vine asta? Cel mai tare însă mă
deranjează însă cota asta de
participare disproporţionată de
9 la 1 între Consiliul Judeţean
şi Miroslava. Eu nu pot accep-
ta condiţia de partener secun-
dar pentru Miroslava. Corect
mi s-ar părea să ni se ofere o
cotă de participare rezonabilă,
pe măsura contribuţiei noastre
la investiţie” - Andrian
Neculai

„Din câte văd, citind preve-
derile acestui contract, asocia-
tul secundar, adică noi,
Consiliul Local Miroslava, are
rol consultativ. Deci votul nos-
tru nu are nicio valoare. Dar,
chiar şi aşa, dacă nu ar fi con-
sultativ, cu doar 10% oricum
nu am putea să ne impunem cu
nimic în viitorul proiect” -
Radu Lupu

„Spunea preşedintele
Adomniţei că terenul cu care
venim nu are valoare în  com-
paraţie cu importanţa investi-
ţiilor care se vor face aici, dar
mai văd, totodată, că ne cereţi
şi o contribuţie financiară de
10%. Deci dăm şi teren, ne
cereţi să dăm şi bani, dar când
e vorba de luat o decizie sun-
tem doar consultaţi. Nu contea-
ză dacă suntem de acord sau
nu. Şi-atunci, unde e câştigul
nostru?” - Alexandru Vieru

„Eu nu sunt jurist de mese-
rie ca să pretind că ştiu legile
foarte bine, dar când a fost pre-

şedintele Adomniţei la noi şi
ne-a propus cedarea gratuită a
terenului, dacă vă mai amintiţi,
i-am spus că am încălca preve-
derile art.8 din Legea 213. S-a
votat cum s-a votat şi apoi a
venit prefectura care a anulat
Hotărârea de Consiliu Local
exact pe acel articol de lege la
care făceam atunci vorbire.
Deci nu am vorbit aiurea. Ce
văd acum, pe acest proiect de
contract pe care-l am în faţă?
Pe de o parte, scrie că terenul
rămâne la Miroslava, pe de
alta că terenul de sub fiecare
clădire care se va construi aici
se va transfera automat în pro-
prietatea operatorului care
deţine clădirea. Aceste preve-
deri se bat cap în cap. În altă
ordine de idei, nu se spune
nimic clar de sumele financiare
cu care participă Miroslava la
investiţie” - Constantin Mertic

„Ca să trag o concluzie din
toate aceste dezbateri, constat
că acest proiect de contract cu
care s-au prezentat reprezen-
tanţii Consiliului Judeţean în
faţa noastră este unul stufos,
are prevederi ambigue şi deza-
vantajează net comuna
Miroslava. Aşteptăm să vedem
care este şi punctul de vedere al
compartimentului juridic de la
noi în ce priveşte legalitatea
acestui proiect de contract,
după care urmează să dezba-
tem, într-o şedinţă extraordina-
ră de Consiliu Local, ce vom
face mai departe. Le mulţumim
invitaţilor pentru participare” -
Ilie Apostol, preşedinte de
şedinţă

Până în 2016 toate uliţele şi străzile
din Miroslava vor fi asfaltate. Acesta e
şi motivul pentru care Consiliul Local
Miroslava a deschis procedura de lici-
taţie deschisă în vederea încheierii unui
acord cadru, pe o perioadă de 4 ani,
pentru realizarea investiţiei “Proiectare
şi execuţie modernizare străzi şi dru-
muri locale în satele din comuna
Miroslava, judeţul Iaşi”.

Propunerea a primit, fără probleme,
avizul favorabil unanim din partea
Consiliului Local. “Tot ce vom moder-
niza de acum înainte va fi prin asfalta-
re, nu pietruire şi m-am gândit să înce-
pem cu zona concesiunilor şi porţiunea

de drum ce leagă Balciu de Corneşti şi
Proselnici. Fireşte, vor apărea discuţii
în ce priveşte ordinea de priorităţi, cu
care drumuri începem asfaltarea şi cu
care continuăm mai apoi, dar acest gra-
fic de priorităţi urmează să-l stabilim
într-o şedinţă de Consiliu Local, de
comun acord. Cum veţi stabili, aşa vom
face!”, a declarat primarul Dan Niţă.

Programul de asfaltare integrală a
drumurilor şi căilor de acces din satele
componente ale comunei Miroslava se
va derula din mai multe surse de finan-
ţare: fonduri europene, guvernamenta-
le, resurse proprii şi împrumuturi.
(P.C.)

Orarul haotic şi faptul că
multă lume din satele com-
ponente ale comunei
Miroslava are de schimbat
două mijloace de transport
pentru a ajunge de acasă la
Primărie, au determinat
autorităţile locale să găseas-
că o alternativă la transpor-
tul metropolitan. Şi s-ar
părea că soluţia corectă e
înfiinţarea unui serviciu
local de transport în comun,
care să nu depindă de auto-
ritatea judeţeană. Acest
lucru a fost dezbătut în ulti-
ma şedinţă de Consiliu
Local, care a avizat favora-
bil înfiinţarea acestui servi-
ciu. “În momentul de faţă,
avem trei firme care trimit
încoace microbuze. Sunt
curse care vin dinspre Iaşi
spre Voineşti şi trec prin
Miroslava, mai e o cursa
care merge la Corneşti –
Proselnici, mai e una care
face traseul Horpaz -
Ciurbeşti şi o alta care vine
la Uricani dinspre Metro.
Dacă vrei să vii de la
Ciurbeşti la Primărie, de
exemplu, ai de schimbat
două maşini”, a remarcat
primarul Dan Niţă.

Înfiinţarea unei reţele
locale de transport în comun
ar putea rezolva, prin nişte
trasee dedicate, foarte uşor
această problemă, dar şi
altele precum acordarea de
abonamente cu preţ redus
sau chiar gratuite unor cate-
gorii sociale precum pensio-
narii sau elevii. “Conform
legii, asemenea facilităţi se
pot acorda pensionarilor sau
elevilor, dar firmele private
de transport nu le acordă
pentru că merg la profit.
Noi, însă, avem posibilita-
tea de a face acest lucru”,

mai spus primarul Niţă.

Staţie de autobuz
scoasă la licitaţie

Pentru a menţine locul
curat şi a preveni vandaliza-
rea acestui punct de interes
local, Primăria a hotărât
concesionarea, prin licitaţie,
a staţiei de autobuz din
Miroslava centru, împreună
cu chioşcul şi terenul afe-
rent, în suprafaţă de 120 mp.
Concesiunea se va face pe
49 de ani iar în chioşcul afe-
rent beneficiarul va putea
desfăşura activităţi comer-
ciale, având obligaţia de a
menţine staţia de autobuz
curată şi funcţională. “După
cum aţi văzut, nefiind cine-
va acolo care să aibă grijă
de ea, staţia de microbuz e
mizerabilă şi există riscul ca
într-un viitor apropiat să fie
distrusă. Singura soluţie la
care ne-am gândit a fost
concesionarea acesteia. Cel
care o va prelua se va obliga
să facă permanent curăţenie
acolo şi să menţină în bună
stare locurile de aşteptare”,
a precizat primarul Dan
Niţă. (M.A.)

Transportul în comun - o
problemă încă în lucru

Vădit impresionat de
colecţia cu tablouri portret
de la Palatul Roznovanu,
înfăţişând primarii Iaşului,
începând cu Vasile Pogor şi
până la Constantin Simirad
(cel care a ocupat fotoliul
de primar al Iaşului până
să-i ia locul actualul primar,
Gheorghe Nichita), consi-
lierul local Neculai Andrian
a propus să se facă o galerie
asemănătoare şi la
Miroslava. “Am văzut acele
lucrări şi dau un aspect
foarte frumos locului. Cu
bune, cu rele, eu zic că fie-
care personalitate care a
condus Primăria Miroslava
ar trebui să fie cinstită
cumva şi reprezentată într-
un asemenea tablou pe care
să-l punem în Sala de
Consiliul sau undeva la
vedere”, a propus consilie-
rul Neculai Andrian.
Propunerea acestuia i-a luat
cam pe nepregătite pe cole-
gii săi din consiliu, care nu

nu au spus nici da, nici ba,
dar au apreciat totuşi că la
Miroslava ar fi alte priori-
tăţi de rezolvat, mult mai
urgente.

Oricum, dat fiind că pic-
turile portret de la Primăria
Iaşului sunt semnate de Dan
Hatmanu – care e unul din-
tre cei mai cunoscuţi pictori
contemporani din România,
şi altminteri unul dintre cei
mai scumpi – sunt slabe
speranţe ca această propu-
nere să se materializeze la
Miroslava în viitorul apro-
piat. (M.A.)

Tablouri la Primărie?

Asfaltare integrală până în 2016

Laurenţiu Rădulescu şi Ioana GheorghiuAlexandru VieruConstantin Mertic

Ilie Costin Gheorghiţă Iftimie



Activitatea pe luna iunie a Poliţiei Locale a fost mar-
cată de aceleaşi probleme specifice, soldate cu aplica-
rea de amenzi pentru diverse contravenţii.

• Astfel, pe linie de mediu, Grigoriu Florin, din Valea
Adâncă, a fost amendat la HCC 47/2009 cu 300 lei pen-
tru aruncarea de gunoaie pe domeniul public.

• Pentru că circula cu gabarit depăşit pe drum comu-
nal şi putea distruge asfaltul, Lupu Gheorghe a fost
amendat cu 450 lei. De asemenea, a primit o amendă de
150 lei Constantin Ilaşcu din Miroslava, pentru că şi-a
lăsat căruţa aiurea, în drum, pe şoseaua de centură.

• Pe fondul scandalurilor ca urmare a consumului de
alcool, au fost sancţionaţi cu amendă Constantinescu
Mihai (700 lei), din Voroveşti, Paiu Ciprian Niculiţă
(400 lei) şi Băţ Ioan (400 lei) din Valea Adâncă.

• Pe linie de mediu şi comerţ, au fost depistate mai
multe persoane care desfăşoară activităţi comerciale pe
raza comunei, fără a avea în prealabil autorizaţie de
funcţionare. Acestea au primit avertisment şi li s-a pus
în vedere să facă demersuri pentru eliberarea respecti-
vei autorizaţii. Nu în ultimul rând, Poliţia Locală a mai
aplicat nişte amenzi pentru nerespectarea prevederilor
din autorizaţia de construcţie. (P.C.)
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În secolele XVII-lea şi al
XVIII-lea aflăm adeseori
din documentele vremii
cuvântul poliţie, în sensul de
activitate de stat. Potrivit lui
Eugen Bianu, directorul
general al Siguranţei
Generale a Statului din
1938, este verosimil ca
noţiunea “poliţie, activitate
de Stat” să se fi referit iniţial
la activitatea Domnului şi a
oblăduitorilor ţării, deoarece
ei aveau datoria “ca unii ce
sunt ca nişte părinţi ai
patriei, a se sili, a se nevoi,
nu numai pentru ceea ce
aduce un folos la o parte, ci
mai ales pentru ceea ce s-ar
cunoaşte că este îndeobşte
de folos norodului şi de
podoabă şi fală patriei”. Mai
târziu, ordinea şi siguranţa
publică în judeţe erau încre-
dinţate ispravnicilor care,
până la Alexandru Ipsilanti,
erau şi administratorii jude-
ţului şi totodată judecătorii
locuitorilor.

Un început de organizare
generală a poliţiei se face
prin Regulamentele Orga-
nice din 1831 şi 1832. Nu
este lipsit de interes faptul
că în acele vremuri, cei eli-
beraţi din închisori erau
supravegheaţi de Agă şi
Ispravnici pentru a nu

săvârşi noi abateri. Celor
eliberaţi li se cereau cheză-
şii de bună purtare şi le era
desemnat un domiciliu for-
ţat. Trebuie precizat că, pe
la începutul secolului men-
ţionat, în Principatele
Române se dezvolta un spi-
rit umanitarist, care a înce-
put să preocupe pe legiuito-
rii din apus în urma scrieri-
lor lui Beccaria şi
Montesquieu. Aşa se expli-
că cum în condica criminală
“Şuţu – Sturdza” de la 1820
– 1826, influenţată de scrie-
rile menţionate, se precizea-
ză că “sfârşitul orânduirii
pedepselor nu este ca numai
să se muncească trupul
vinovatului, dar ca să se
înţeleagă şi să se înfrâneze
de a face asemenea urmări
şi de a da pildă şi altora”.
Condica poliţienească apare
la 9 iunie 1850, sub Grigore
Alexandru Ghica şi cuprin-
de reguli dar şi dispoziţii
pentru oraşul Iaşi.

În perioada interbelică,
supravegherea şi intervenţia
poliţiei era necesară pentru
înlăturarea a diferite obsta-
cole ce perturbau circulaţia.
Scandalagiii, turmentaţii,
cerşetorii şi vagabonzii şi
alţi perturbatori ai ordinii
publice erau în atenţia poli-

ţiei care urmărea şi ocrotea
totodată interesele particu-
larilor ce ar fi putut fi preju-
diciate de astfel de indivizi.

În acei ani, satele Balciu,
Brătuleni, Ciurbeşti, Cor-
neşti, Dancaş, Ezăreni,
Horpaz, Proselnici, Uricani,
Valea Adâncă, Valea Ur-
sului, Voroveşti şi Miros-
lava făcea parte din Plasa
Copou.

După reforma teritorial

administrativă din 1968,
comuna Uricani s-a contopit
cu comuna Corneşti iar
sediul noii comune a fost
mutat la Miroslava. Dez-
voltarea comunei Miroslava
a determinat autorităţile să
înfiinţeze şi un post de mili-
ţie. După căderea comunis-
mului, la Miroslava a rămas
o secţie a Poliţiei Naţionale.

Ulterior, în februarie
2011, a luat fiinţă Poliţia

Locală Miroslava. Ea are ca
atribuţii ordinea publică şi
circulaţia rutieră. Aceste
atribuţii, aşa cum am arătat
la început, le întâlnim chiar
şi în urmă cu aproape un
secol. Prerogativele Poliţiei
Locale Miroslava sunt însă
astăzi mult mai ample.
Afişajul stradal, respectarea
legislaţiei privind urbanis-
mul, întocmirea de acte pri-
vind eliberarea cărţii de
identitate sunt tot în sarcina

Poliţiei Locale. Interesant
este faptul că, în trecut, pen-
tru a opri ieşirea din ţară a
celor nemulţumiţi şi care ar
fi vrut să se plângă contra ei
peste hotare, Caragea Vodă
este cel care a înfiinţat cel
dintâi paşaportul şi a dat
instrucţiuni în data de 31
iulie 1782 “să nu se lase a
trece nimeni, fără răvaş şi
pasus (paşaport – n.r.) nici
încolo, nici încoace”.

Iată că, de mai bine de
două secole, evidenţa per-
soanelor şi eliberarea cărţi-
lor de identitate se face de
către Poliţia Locală.

La Miroslava, Poliţia
Locală are 8 angajaţi, deşi
potrivit reglementărilor
numărul poliştilor ar trebui
să fie de unul la 1.000 locui-
tori, adică de 12 agenţi la o
populaţie de peste 12.000
de locuitori. Pentru o mai
bună supraveghere în comu-
nă, Poliţia Locală Miroslava
va monta camere de luat
vederi la intrările în comu-
nă, la instituţiile de învăţă-
mânt, la biserici, cimitire,
pe stadionul din Uricani,
precum şi la alte obiective
importante din satele com-
ponente. Imaginile vor fi
vizionate în timp real la dis-
peceratul Poliţiei Locale şi
se va putea interveni în
orice moment dacă va fi
cazul. Poliţia Locală
Miroslava pune accentul pe
prevenirea actelor antiso-
ciale.

Ion Căliman 
– coordonator Poliţia

Locală Miroslava

Ordinea şi liniştea publică, prioritatea
Poliţiei Locale din Miroslava

(continuare din pagina 1)

Reamintim că acţiunea “Zilele
Turismului la Miroslava” face parte
dintr-un program cu finanţare euro-
peană, intitulat “Promovarea
Produselor Turistice Naturale şi
Antropice din comuna Miroslava,
judeţul Iaşi, prin Acţiuni Integrate de
marketing şi Comunicare”, al cărui
scop este crearea de plusvaloare pen-
tru turismul românesc şi pentru turis-
mul Regiunii de Dezvoltare Nord Est.
Prin acest program se urmăreşte:

– promovarea şi dezvoltarea la
nivel local, regional şi naţional a 10
produse locale şi a culturii specifice
comunei Miroslava, prin intermediul
nui eveniment local, organizat annual;

– sprijinirea creşterii cu peste 5% a
numărului de turişti sosiţi la
Miroslava;

– contribuţia la creşterea numărului

de turişti va avea ca rezultat creşterea
cererii pentru o gamă largă de produ-
se furnizate de alte sectoare economi-
ce (construcţii, industrie uşoară,
industrie artizanală, comerţ, industrie
alimentară etc.);

– consolidarea identităţii proprii
prin promovarea turismului existent
în Miroslava;

– sprijinirea dezvoltării economice
a Regiunii de Dezvoltare Nord Est şi
a judeţului Iaşi, prin creşterea numă-
rului de turişti;

– sprijinirea pieţei muncii la nivel
local şi crearea de noi locuri de muncă
temporare, pe perioada desfăşurării
proiectului;

– contribuirea la creşterea gradului
de atractivitate a României, ca desti-
naţie turistică europeană, prin promo-
varea potenţialului turistic existent şi
a culturii specifice comunei
Miroslava;

Obiective turistice în Miroslava

• Rezervaţia Pădurea Uricani –
rezervaţie forestieră de interes ştiin-
ţific naţional, în care poate fi întâl-
nită specia de stejar roşu;

Rezervaţia Biosferei Valea lui
David – rezervaţie floristică unicat;

• Rezervaţia Arheologică “Dealul
Bârca” - aici au fost dezgropate ves-
tigii ale unei aşezări din epoca fieru-
lui şi artefacte datând din 106 – 271
d.Hr.;

• Biserica Naşterea Maicii
Domnului din Miroslava

• Biserica de lemn din Ciurbeşti
• Biserica de lemn din Voroveşti
• Biserica din Corneşti
• Palatul Sturdza de la Miroslava
• Situl arheologic de la Miroslava,

punct Bulgărie – cuprinde aşezări
din perioada daco-romană;

Lacuri şi iazuri

Zilele Turismului la MiroslavaPoliţia Locală în acţiune

Cuvântul “poliţie” este utilizat frecvent.
Puţin însă ştiu că el derivă de la grecescul
“Πoλιτια”, care înseamnă “activitate de stat”
(πoλιζ), adică activitatea de interes public. În
limba română, cuvântul poliţie s-a consacrat
în timpul principatelor, mai precis în epoca
fanarioţilor. 



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.
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Prilej de mare bucurie
pentru locuitorii din Valea
Ursului, sărbătoarea de
“Pogorâre a Sfântului Duh”
peste Apostolii Mântuito-
rului adunaţi la Ierusalim,
sau “Rusaliile”, a adunat
lumea din împrejurimi, la
hram. Slujba a fost ţinută de
părintele paroh Ciubotariu
Costel, în biserică nouă, în
faţa unei largi asistenţe,
venită în haine de sărbătoa-
re sau port popular.
Oamenii s-au rugat, au cân-
tat imnuri bisericeşti iar la

plecare fiecare a primit câte
o ramură de tei înfrunzit,
potrivit obiceiului de
Rusalii, care să le aducă
pace şi belşug în case. Nu
au lipsit pachetele cu ali-
mente, distribuite fiecărui
participant la slujbă şi tradi-
ţionalul pahar cu vin.

„Ne bazăm pe devota-
mentul enoriaşilor, pe
sprijinul şi evlavia lor”

“Bucuria hramului este

enormă pentru satul nostru,
mai ales că în această biseri-
că cu hramul «Pogorârea
Sfântului Duh» s-au realizat
multe lucruri frumoase într-
o perioadă foarte scurtă de
timp. Cu toate că Valea
Ursului este o comunitate
mică, încă în formare, ne
bazăm totuşi pe devotamen-
tul enoriaşilor, pe spriinul şi
evlavia lor.

Cu ocazia hramului din
anul acesta, ne bucurăm în
biserică de o catapeteasmă
nouă, care urmează să fie

pictată, încetul cu încetul,
apropiindu-ne de momentul
sfinţirii bisericii, care spe-
răm să fie cât mai curând.

Mulţumesc pe această
cale şi Consiliului Local
Miroslava, Primăriei Miros-
lava, pentru sprijinul acor-
dat în vederea realizării par-
doselii de granit în Sfântul
Altar!”

preot paroh 
Costel Ciubotariu

Ca în fiecare an, de Înălţa-
re, autorităţile locale au adus
prinos de recunoaştere pentru
sacrificiul lor, eroilor din
toate cele 13 sate componen-
te ale comunei Miroslava şi
au depus coroane cu flori la
monumentele eroilor din
Ciurbeşti, Corneşti, cimitirul
din Proselnici, Voroveşti şi

Uricani. Chiar dacă vremea
nu a fost tocmai potrivită
unor manifestări cu caracter
omagial, la monumentul eroi-
lor din cimitirul Uricani mai
multe grupuri de elevi din
ciclul gimnazial s-au adunat,
împreună cu dascălii lor pen-
tru a intona cântece patriotice
în faţa unui public format ad-

hoc din sătenii veniţi acolo cu
pască, cozonaci şi ouă roşii.
A fost o ploaie de vară, care a
alungat lumea de la cimitirul
eroilor din Uricani, unde
fusese programată iniţial
întâlnirea cu copiii, dar acţiu-
nea de la biserică a fost pri-
mită cu acelaşi entuziasm de
întreaga asistenţă. La slujba

de pomenire a eroilor din
Uricani au fost prezenţi pri-
marul Dan Niţă şi consilierul
local Constantin Mertic, pe
când viceprimarul Vasile
Bulbaşa, împreună cu Mihai
Tanana, consilier local, au
depus o coroană de flori la
monumentul eroilor din
Voroveşti. (F.A.)

Hram la Valea Ursului

Cinste lor, 
cinste eroilor!

La zece zile după Înălţarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile
de la Învierea Sa, prăznuim Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh,
cunoscutâ şi sub denumirea de Cincizecime. Ca vechime,
Rusaliile coboară până în veacul apostolic. În primele secole creş-
tine, praznicul Cincizecimii era o dublă sărbătoare: a Pogorârii
Duhului Sfânt şi a Înălţării lui Hristos. În jurul anului 400, cele 2
sărbători s-au despărţit una de cealaltă.

Dacă prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu Fiul S-a pogorât
din ceruri şi S-a întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni se împărtăşeşte
viaţa dumnezeiască şi omenească a lui Hristos. Pogorârea
Sfântului Duh este actul de trecere a lucrării mântuitoare a lui
Hristos, din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constitu-
ie prin această extindere a vieţii lui Hristos în noi.

Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt este descris în cartea
"Faptele Apostolilor" (F.A. 2,4). Aici se spune că Duhul Sfânt Se
pogoară din cer ca un vuiet mare de vânt şi Se împarte deasupra
capului fiecăruia din cei prezenţi, în chip de limbi de foc.

La Pogorârea Duhului 
au fost prezenţi numai Apostolii?
"Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi

loc" (FA. 2, 1), a dat naştere la multe nedumeriri, pentru că nu se
precizează cine sunt acei "toţi". Din dorinţa de a aduce mai multă
lumină în acest caz, versiunea romana a Noului Testament a intro-
dus termenul de "Apostoli".

Însă, dacă se omite cuvântul "Apostoli", poate rezulta că în
acea zi se găseau laolaltă nu numai cei doisprezece, ci toţi cei o
sută douăzeci de fraţi care s-au aflat împreună cu Apostolii alături
de Iisus, începând cu Botezul săvârşit de Ioan şi până la Înălţare
(F.A. 1, 22). Sfântul Ioan Gură de Aur, Teofilact şi alţi exegeţi,
afirmă că la Cincizecime au fost prezenţi nu numai apostolii, ci şi
alţi fraţi. De aici reiese că Sfântul Duh s-a revărsat peste toţi
membrii Bisericii, şi nu numai peste ierarhia reprezentată de
apostoli. Exegeza ortodoxă, precum şi cea romano-catolică, baza-
te pe Tradiţie, afirmă că la Cincizecime era de faţă şi Maica
Domnului.

Faptul că limbile apar "împărţite", denotă că fiecare persoană
se învredniceşte în mod propriu de primirea Duhului. Acest Duh
sfinţeşte pe fiecare om în parte şi pe toţi laolaltă, adică sfinţeşte
persoane în comuniune sau pentru comuniune.

Rusaliile - momentul în care Apostolii 
încep să grăiască în limbi necunoscute
După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au primit puterea de

a grăi în limbi necunoscute de ei până atunci. Au descoperit învă-
ţătura Mântuitorului şi altor neamuri, în diferite limbi. Începutul
a avut loc chiar în această zi, a Pogorârii Sfântului Duh, când s-
au făcut înţeleşi de toţi iudeii veniţi la Ierusalim din tot Orientul.
Pelerinii neputând să-şi explice cum de puteau predica în graiuri
diferite, unul dintre ei îi acuză că ar fi "plini de must", adica beţi
(F.A. 2, 13). Atunci Sfântul Petru a luat cuvântul pentru a-i apăra
pe Apostoli de o asemenea invinuire, dar şi pentru a vorbi mulţi-
milor despre Hristos. El le-a descoperit că se împlinise profeţia lui
Ioil: "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul
Meu peste tot trupul" (F.A. 2, 17, Ioil 3, 1). În urma cuvântării lui
Petru, trei mii de persoane au primit botezul.

Se obişnuieşte să se vorbească de trimiterea Sfântului Duh în
lume, ca despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui
Hristos. În acest caz, Biserica ar fi numai opera Sfântului Duh. În
realitate însă, Duhul trebuie văzut întotdeauna ca Duhul lui
Hristos, deci, nu trebuie văzut sau conceput ca despărţit de
Hristos.

Există obieiul ca în ziua de Rusalii, să se aducă în biserică
frunze de nuc sau de tei, simbol al limbilor ca de foc, ca semne
ale coborârii Sfântului Duh. Ele sunt binecuvântate şi împărtite
credincioşilor.

Adrian Cocosila

Rusaliile - Pogorârea
Sfântului Duh
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* interviu cu
consilierul local
Ilie Apostol

Fără îndoială, Ilie Apostol,
este unul dintre cei mai vocali
consilieri locali pe care îi are
Miroslava. O ştie toată lumea din
Consiliul Local, indiferent de
culoare politică, pentru că sunt
rare momentele când Primăria
propune ceva şi el să nu aibă
ceva de criticat, de adaugat.
Lucru altminteri firesc, dacă stai
să te gândeşti că el a fost princi-
palul contracandidat al lui Dan
Niţă la fotoliul de primar al
comunei Miroslava. Ilie Apostol
este preşedinte al PSD Miroslava
şi lider al USL-ului local. S-a
născut în 1962, la Proselnici în
fosta comună Corneşti, într-o
familie cu 8 copii, a copilărit la
Uricani şi actualmente locuieşte
în Miroslava, ceva mai la deal de
primarul Dan Niţă, principalul
lui oponent politic. Casa lui,
situată la stradă, pe platoul dins-
pre Valea Ursului, e uşor de recu-
noscut, după steagul tricolor pus
vizibil pe faţadă. Ilie Apostol,
profesor de biologie, gradul I, a
predat mulţi ani biologia elevilor
din Bucovina şi de aici i se trage
o pasiune specială pentru folclor
şi tradiţie. Împreună cu Dorina,
soţia lui, tot biolog de meserie,
are două fete: Adina (28 ani) care
acum face a doua facultate şi
Dana (27 ani) pictoriţă care
expune în galeriile de artă din
Bucureşti. Este foarte mândru de
ele, şi-ar dori să le aibă mai mult
acasă, dar e conştient că
Bucureştiul unde locuiesc
acuma, le oferă mai multe şanse
de realizare în viaţă decât Iaşul.
Gazonul bine îngrijit din curtea
casei trădează la Ilie Apostol un
om foarte meticulos, căruia îi
place ordinea şi verdeaţa. Iar
vinul pe care l-am băut împreună
a fost chiar unul deosebit: un
cupaj de fragă albă cu fragă
neagră, care a dat la final un roze
sec cum rar mi-a fost dat să
gust... “l-am făcut cu mâna mea.
La început am mai dat rateuri,
dar în timp am învăţat cum se
face un vin bun şi acum bem
ceva exact pe gustul  meu, să nu
uităm că Uricanii au tradiţie în
vinuri...!”, îmi zice Ilie Apostol.
Ce să zic şi eu... în materie de
vinuri nu are deloc gusturi rele...

„Mesagerul e un oficios 
al Consiliului Local”

Reporter: Ştiţi, chiar m-au
întrebat nişte colegi din
Consiliu când vă iau un inter-
viu...

Ilie Apostol: Şi ce le-aţi spus?
Rep.: Că o să apară în

numărul ăsta. Înseamnă că
oamenii sunt curioşi...

I.A.: Eeei, curioşi... asta
depinde de ce veţi publica în ziar.
Pe mine mă interesează să apară
în ziar informaţii corecte...

Rep.: Şi nu apar?
I.A.: Apar, nu zic nu, dar ele

nu sunt complete. Ziarul dum-
neavoastră chiar este citit şi sunt
conştient de acest lucru...

Rep.: Mă bucur să aud asta!
I.A.: Dar parcă prea se pozi-

ţionează de partea unora...

Rep.: Am lăudat pe careva
mai mult decât ar fi trebuit?

I.A.: Nu vreau să fac pe avo-
catul diavolului, dar mie aşa mi
se pare. E mai puţină critică în
ziarul acesta. E drept, mai apare
uneori şi câte o critică, dar e
vagă...

Rep.: Până la urmă,
Mesagerul nu-i făcut să critice,
dar e un ziar pus la dispoziţia
Primăriei şi a Consiliului local
pentru ca fiecare reprezentant
al comunităţii să aibă posibilita-
tea de a-şi exprima nişte puncte
de vedere. Aşa pot apărea şi cri-
tici pe care noi, ca ziar local nu
ni le asumăm, dar Ilie Costin de
exemplu, care e consilier local,
sau Ilie Apostol şi le pot asuma.
Nu e obligatoriu ca punctele lor
de vedere să fie în consens cu ce
zice Primăria!

I.A.: Deci, acceptaţi ideea
de... oficios al... Consiliului
Local?

Rep.: Bineînţeles, pentru că
asta şi suntem, un oficios al
Consiliului Local şi al
Primăriei. Nu-i niciun secret
aici. Conform principiului “cine
plăteşte comandă muzica”aşa şi
noi încercăm, pe cât ne stă în
putinţă să aducem la cunoştinţa
publicului larg informaţii pe
care Consiliul Local şi Primăria
doreşte să le facă cunoscute şi
ni le pune la dispoziţie!

I.A.: Vedeţi, tocmai de-aia
spuneam că n-ar fi fost rău să
mai fie şi un alt ziar care să pre-
zinte lucrurile şi dintr-un alt
unghi. Fiind ziarul Primăriei nu
puteţi critica Primăria. Deci, din
punctul acesta de vedere subiec-
tul e închis. 

Rep.: E clar că aveţi un spi-
rit foarte critic!

„Nu sunt un Gică Contra!”

I.A.: Aşa sunt eu... Să zicem
că 9 inşi vor spune că primarul
Niţă a făcut numai bine pentru
comuna asta. Eu, al zecelea, din
cei zece întrebaţi spun “mie mi
se pare că nu!”. Chit că eu sunt
unul la nouă, dar eu am dreptul
să cred altfel. Am o părere, o
spun, mi-o susţin şi o argumen-
tez. Slavă Domnului, argumente
se găsesc destule! Poate vă mai
amintiţi că am prins nişte vre-
muri când toţi erau la unison, toţi
băteau din palme şi niciunul nu
îndrăznea să facă sau să spună
altfel. Unde am fi ajuns dacă nu
erau şi alţii în afara curentului?
Dar uite că au fost oameni care
gândeau altfel decât majoritatea
şi aşa am scăpat de comunism.
Bineînţeles, toţi pot spune că
lucrurile merg straşnic, dar eu,
care fac opoziţie, vin şi spun:
“nu, uite nu e chiar totul în regu-
lă”...

Rep.: Sunteţi un fel de „Gică
Contra”...

I.A.: Nu. Chiar nu aş vrea să
fiu catalogat aşa, pentru că atunci
când e de recunoscut ceva bun,
recunoşti că s-a făcut. Dar, mai
apar nişte explicaţii pe care simţi
nevoia să le faci cunoscute. Spre
exemplu, hai să vorbim de asfal-
tări. E bine că s-au făcut, nu am
nimic de spus, dar uite că în
multe, dacă nu în majoritatea
satelor din Miroslava s-au asfal-
tat drumuri, fără a face mai întâi
infrastructura. Acuma, dacă mer-

gem prin Uricani şi Ciurbeşti,
prin Găureni sau Brătuleni, tre-
buie să rupem asfaltul ca să
băgăm conductele. Or, asta
înseamnă că ai dat totul peste
cap, trebuie să faci drumul din
nou. Unde s-a făcut bine? Iată,
recunosc, în Miroslava, la liceu,
pe strada Olga Sturdza, acolo s-a
procedat corect. Primăria a pus
tot ce trebuia sub pământ, con-
ductă de apă, gaz, abia mai apoi
a turnat asfalt şi a făcut trotuare.
Dacă e să fac pe „Gică Contra”,
cât a fost campanie electorală, în
luna aia s-a asfaltat în draci.
După ce a trecut campania elec-
torală nu s-a mai pus o lingură de
asfalt. Asta este, o spun cu păre-
re de rău, dar nu s-a mai pus nici
măcar o lingură de asfalt. Ori s-
au terminat banii din împrumutul
de 3 milioane de euro pe care l-a
facut Primaria în mandatul tre-
cut, ori interesele au fost deja
obţinute...

„M-am bătut pentru 
un ansamblu folcloric 
la Miroslava”

Rep.: E uşor de criticat şi
mai greu de făcut proiecte...

I.A.: Ba facem şi proiecte. Să
nu creadă populaţia că doar
venim la Consiliul Local şi
facem prezenţa. Eu vorbesc în
dreptul meu, intr-un an de zile
am făcut 4 propuneri, din care 3
au fost respinse şi unul a trecut...

Rep.: Care au fost acele pro-
puneri?

I.A.: Păi, una a fost cu un
Monument închinat eroilor, o
alta cu înfiinţarea unei Băi publi-
ce la Miroslava, încă un proiect a
avut în vedere atribuirea numelui
Octavian Cotescu Sălii de sport,
în memoria marelui artist ale
cărui rădăcini se trag din Balciu
iar proiectul care a trecut, şi mă
bucur că a trecut, e înfiinţarea
unui Ansamblu folcloric la
Miroslava...

Rep.: Şi cum de a trecut?
I.A.: Am fost şi eu surprins,

că a trecut, dar m-am bătut pen-
tru el. Cred că am argumentat

suficient de bine în Consiliul
Local necesitatea înfiinţării unui
ansamblu folcloric în comună şi
am obţinut votul colegilor. Iniţial
îmi propusesem ca acest ansam-
blu folcloric să activeze pe lângă
Asociaţia Culturală “Fiii satului
Uricani”, dar cum restul consilie-
rilor au fost de părere că ar fi
bine să extindem iniţiativa la
nivelul întregii comune, chiar nu
am avut nimic împotrivă, pentru
că de pe urma acestui proiect
vom ieşi cu toţii în câştig. În pri-
mul rând, folclorul e cel care ne
defineşte ca popor şi oameni pe
aceste locuri. M-am gândit că ar
fi bine să reprezentăm şi noi
Miroslava cu un ansamblu puter-
nic, să avem orchestra noastră şi
instrumentiştii noştri, nu aduşi
din afară, ci crescuţi aici, mai
ales că tinerii noştri ar vrea să se
adune undeva, să-şi pună în
valoare talentul. Un asemenea
ansamblu ar fi o ocazie bună
pentru ei. Dar pentru asta e nevo-
ie de un director de cămin cultu-
ral, de muncă multă, de fonduri... 

Rep: Sunt amatori pentru
aşa ceva în Miroslava?

I.A.: Cum să nu?! Uite, este o
fată la Ciurbeşti – Elena Muraru
– care activează deja într-o echi-
pă de dansuri la Liceul de Arte
“Octav Băncilă”. Am văzut-o
dansând. Ea e de-a noastră, de
aici din comună. Alături de ea
mai pot veni alte fete şi nişte
băieţi cu care putem porni un
nucleu folcloric. Normal, ei tre-
buie să-şi vadă fiecare în conti-
nuare de şcoala lui sau de locul
unde lucrează, dar aici ar avea şi
posibilitatea unei vieţi sociale.
Presupunând că vor forma un
ansamblu care să se cheme, de
exemplu, “Opincuţa de
Miroslava”, păi când vor ieşi pe
o scenă cu public, vreau să ştiu
că „rup gura targului” în materie
de dansuri! Aşa vor ajunge să fie
văzuţi de televiziune, ziare şi de
toată lumea. Odată ce vor fi
celebri, banii vor veni de la sine
şi ansamblul folcloric se va putea
întreţine de la sine. Lumea e
foarte dorită de spectacole de

calitate iar comuna Miroslava ar
avea de câştigat la capitolul
imagine!

„Aşa suntem noi, 
ăştia din Uricani, 
mai tari în clanţă!”

Rep.: Ştiţi ce mi s-a părut
interesant? Că sunteţi cam
mulţi politicieni prin Uricani...
dumneavoastră, primarul Niţă,
consilierul Ilie Costin, consilie-
rul Constantin Mertic, consilie-
rul Serafim Popa... dar nu prea
vă înţelegeţi. Vă cam ardeţi în
Consiliu...

I.A.: Aşa suntem noi, ăştia,
din Uricani, mai „tari în clanţă”
când e vorba de politică... dar nu
numai!

Rep.: E drept sunt şi mulţi
oameni valoroşi acolo...

I.A.: Chiar sunt oameni valo-
roşi în Uricani! Aşa e şi au obser-
vat asta mai mulţi. Uricanii au
dat permanent oameni de valoare
pentru comunitate. Uite, îl avem
pe d-l Nani la Antibiotice, d-l
Apostol, fratele meu la Salubris,
mai e din familia Nani, Mitică la
Pharma, d-l Acatrinei, care a fost
şi el la Antibiotice, colonelul
Cons-tantinescu, cel care a fost
fondatorul Asociaţiei Culturale
„FiiiSatului Uricani”, prima aso-
ciaţie de acest fel din judeţ aso-
ciaţie pe care, cu mândrie, o con-
duc eu în prezent, domnul Pricop
de la firma de pază şi ordine,
părintele protopop Andrei, care e
şi unchiul meu... şi mulţi alţii!

Rep.: Sunt mulţi consilieri
din Uricani, dar din Găureni
sau Dancaş nu am ştiinţă să fie
vreunul...

I.A.: Asta pentru că sunt nişte
comunităţi foarte mici, care sunt
un fel de satelit pe lângă altele
mai mari. Dancaş pentru
Ciurbeşti şi Găurenii pentru
Uricani...

O familie cu 
înclinaţii artistice

Rep.: Am văzut că aţi postat
pe facebook nişte lucrări de pic-

tură. Aveţi cumva o fată pictori-
ţă?

I.A.: Da, e vorba de Dana şi
s-ar părea că se descurcă foarte
bine, pentru că a expus la
Bucureşti şi a început să pri-
mească comenzi inclusiv din
străinătate!

Rep.: Foarte tare, felicitări!
Dana e singură la părinţi?

I.A.: Nu, o mai avem şi pe
Adina, sora ei mai mare. Dana
are 27 de ani şi Adina 28.
Ambele fete stau în Bucureşti.
Cea mare, Adina, a terminat ASE
Relaţii Internaţionale iar acum
face a doua facultate – arhitectu-
ra.

Rep.: Asta-i meserie de mare
viitor!

I.A.: Da, şi mă aştept la multe
din partea Adinei, mai ales că a
avut o bursă în Germania. Dana
pictează dar lucrează şi în presă.

Rep.: E clar că aveţi înclina-
ţii artistice în familie... Cu cât a
vândut Dana cel mai bine un
tablou?

I.A.: Cred că a luat 900 de
euro, apoi a început să primească
nişte comenzi din Norvegia şi
Germania. Să spun drept, nu
cunosc detalii pe acest subiect,
dar faptul că a reuşit să se facă
cunoscută în această lume foarte
exclusivistă mi se pare ceva
deosebit.

“Primăria Miroslava 
ar trebui să se axeze 
pe crearea de noi locuri 
de muncă”

Rep.: Haideţi să revenim la
ale noastre. Care credeţi că ar
trebui să fie principala preocu-
pare a Primăriei Miroslava?

I.A.: Aş vrea ca actula condu-
cere a Primăriei Miroslava să se
aplece  mai mult spre crearea de
noi locuri de muncă. Acesta e şi
lucrul pe care am marşat în cam-
pania electorală. Dacă aş fi ieşit
primar aş fi pus bazele unei între-
prinderi sociale.

Rep.: Mai concret, ce
înseamnă întreprindere socia-
lă?

I.A.: E o idee care a mai fost
pusă în practică în multe comuni-
tăţi. E un fel de „CAP” de pe vre-
muri, dar nu ca la comunişti. Să
zicem că primăria vine cu pămân-
tul, uite, de exemplu, alea 140 de
hectare care sunt pe şesul
Bahluiului unde vor să facă parc
industrial. Hectarele alea de
teren, transformate într-o fermă
agricolă, vegetală şi animală, ar
putea însemna locuri de muncă
nu pentru 50, sau 100 de oameni,
ci poate pentru vreo 300-400 de
oameni. Asta implică şi lucru în
câmp şi cu animalele, în con-
strucţii, tractorişti, mecaniza-
tori... deci de toate. Să zicem că
vine omul la Primărie ca să ceară
ajutor social...iar primarul îi
spune: -„De mâine mergi la
muncă!”. Nu contează ce studii
are, că e de lucru acolo pentru fie-
care, pe măsura studiilor pe care
le are. Dacă nu se ţine de treabă
să nu mai vină să ceară ajutor
social. Întreprinderea socială e o
punere în aplicare a proverbului
chinezesc: „decât să-i dai omului
câte un peşte în fiecare zi, mai
bine îi dai o undiţă şi-l înveţi să
pescuiască”. Eu daca aş fi fost
primar, aşa aş fi făcut! 

„Bineînţeles, toţi pot spune că lucrurile
merg straşnic, dar eu, care fac opoziţie, vin
şi spun: nu, uite nu e chiar totul în regulă”



Încă de la intrare, din momentul în care ai deschis
uşa şi intri, te izbeşte un miros stătut, de mucegai şi
igrasie. Pereţii foarte groşi trădează o clădire veche,
din alte timpuri, pe când totul se făcea temeinic, ca
să reziste peste veacuri. Varul, cândva alb, acum e
cenuşiu şi se asortează firesc cu negrul întunecat al
crăpăturilor ce au început să-şi facă loc prin tavan şi
la încheieturi. E clar că te afli într-o casă aproape
părăsită, simţi că nu locuieşte nimeni acolo, iar
vocea cu accent muntenesc, de prin mărginimea
Sibiului, a profesorului Constantin Bunea sparge
cumva nefiresc liniştea cuibărită deja acolo parcă
pentru vecie.

“Palatul Sturdza a prins şi vremuri mai bune, dar
acum, după cum se vede cu ochiul liber avem nevo-
ie de fonduri uriaşe pentru a întreţine acest edificiu.
Şi, după cum prea bine ştim cu toţii, nu sunt bani, aşa
că aşeptăm vremuri mai bune”, zice profesorul
Bunea apoi ne invită înăuntru.

Vitrinele cu cămăşi naţionale

Ne aflăm acum într-o sală mare. Cândva, aici a
fost salonul palatului, apoi dormitor cazon. Acum,
prin strădania neîntreruptă a profesorului Bunea,
care e de 30 de ani prin aceste locuri, s-a înfiripat un
muzeu etnografic, unde face pe custodele.
Bineînţeles, nu e plătit pentru asta, domnia sa fiind
profesor de filosofie la Liceul Agricol din Miroslava,
dar îşi prezintă exponatele cu mare pasiune. “Vorbim
despre cel mai mare muzeu etnografic şcolar din
România. Nu a fost uşor să adun aceste piese de
colecţie, dar mă bucur enorm că am reuşit altfel s-ar
fi pierdut. Multe dintre ele ar fi ajuns, cel mai proba-
bil, cârpe de şters pe jos, pentru că tineretul de acum
nu ştie să preţuiască hainele populare vechi”, poves-
teşte profesorul Bunea.

Într-adevăr, din vitrine îmi atrag atenţia felurite
cămăşi populare, bărbăteşti şi femeieşti, ştergare,
costume populare, ba chiar la intrarea în salon văd şi
o pereche de opinci.

Îmi dau seama că piesa de greutate a colecţiei e
un costum popular bărbătesc, din lână de oaie Ţiga-
ie, din zona Popricanilor. Aflu că are peste 100 de ani
şi că materialul din care e făcut constituie o raritate,
pentru că lâna de ţigaie se prelucrează îngrozitor de
greu. “Am mai avut, tot din zona Popricanilor şi un
costum femeiesc, la fel de vechi, pe care l-am donat
muzeului etnografic de la Palatul Culturii. Dealtfel,
la câte haine şi costume populare le-am dat, cred că
ne numărăm printre cei mai importanţi donatori ai
Palatului. Aşa avem certitudinea că acele exponate
vor fi păstrate mai bine şi vor fi văzute de mai multă
lume”, mai spune profesorul Bunea.

Fiecare motiv resepectă specificul zonei

Cămăşile expuse, fără exagerare, sunt superbe,
adevărate opere de artă. Predomină motive florale,
cusute la ac şi aţă cu o migală supraomenească. Văd
şi nişte borangicuri foarte frumoase, cusute pe măta-

se naturală.  Aflu cu această ocazie că la Miroslava a
fost cândva o fabrică de mătase naturală care era
principalul furnizor de borangic şi cusături populare
al Casei Regale a României. Majoritatea exponatelor
din vitrine sunt însă din in şi au fost lucrate respec-
tând specificul regiunii. Fiecare comună are motive-
le ei, un model anume care precum un ADN etnogra-
fic se regăseşte pe cămaşa omului de rând. Uneori,
particularităţile diferă chiar de la un sat la altul. “Ce
vedem aici, sunt motive specifice Iaşului şi împreju-
rimilor. Dar veţi mai întâlni pe aceste ştergare şi
motive specifice unei arii mult mai mari. Uitaţi,
«pomul vieţii», o cusătură plină de o simbolistică
aparte, specifică poporului român, care confirmă
permanenţa noastră prin aceste locuri. Motivul a fost
transmis, din generaţie în generaţie, din timpuri stră-
vechi. Dincoace, acest model intitulat «hora de la
Frumuşica» e unul care persistă prin aceste locuri din
perioada anterioară geto-dacilor. Nu prea se înca-
drează în tiparele obişnuite la noi, dar poate fi întâl-
nit inclusiv şi la alte popoare, mult departe de ţara
noastră, îndeosebi indo-europene”, explică profeso-
rul Bunea.

Cinci mii ani de civilizaţie 
neîntreruptă în Miroslava

Tot de la profesorul Bunea mai aflăm că în zona
Miroslavei sunt deja atestate oficial 31 de situri
arheologice din perioada precucuteniană şi geto-
dacă. Cel mai recent descoperit e un cimitir din
epoca bronzului, scos la suprafaţă cu prilejul lucrări-
lor la şoseaua de centură a Iaşului. “Practic, încă din
perioada pietrei vechi, aceste locuri au fost populate
neîntrerupt, ocupaţia de bază a oamenilor de aici
fiind agricultura şi păstoritul”, a mai remarcat profe-
sorul Bunea. E clar că omul nu vorbeşte aiurea pen-
tru că în sala alăturată, vitrinele sunt pline cu cioburi
de oale pictate cu binecunoscutele motive şerpuite,
în alb, negru şi roşu ale aşa faimoasei civilizaţii
Cucuteni. Dealtfel, din spusele profesorului Bunea
reţinem că fondul arheologic pentru această perioadă
Cucuteni în zona Miroslavei este mult mai mare
decât însuşi situl de referinţă de la Cucuteni. “N-am
să vă spun cu exactitate unde, dar ştiu o bătrâna în
Balciu care de câte ori sapă prin vie tot mai scoate
câte o roabă cu cioburi din astea de care vedeţi şi în
vitrinele de la noi”, mai spune profesorul Bunea.

Muzeul improvizat în fostul conac al familiei
Sturdza mai adăposteşte o frumoasă colecţie de oale
din lut, unelte şi o ladă de zestre, din lemn masiv,
donată de unul din foştii elevi ai profesorului Bunea.
Pentru profani e posibil ca toate aceste lucruri să nu
prezinte importanţă, dar pentru muzeu constituie
piese de colecţie interesante. Este şi motivul pentru
care profesorul Bunea speră ca oamenii din sat, dacă
vor să mai scape de lucrurile vechi de prin pod, mai
ales de prin cuferele de zestre cu porturi populare, să
nu se grăbească să le arunce şi să-i facă mai întâi o
vizită. Cine ştie, poate mai umplem o vitrină!

Puiu Cărare

Parcul Industrial – un 
proiect la care ar trebui con-
sultaţi oamenii

Rep.: Ce părere aveţi de pro-
iectul parcului industrial în par-
teneriat cu Consiliul Judeţean?
Din câte îmi amintesc, la sfârşi-
tul şedinţei de Consiliu Local aţi
spus că propunerea de partene-
riat a Consiliului Judeţean e
stufoasă, ambiguă...

I.A.: ...Şi că dezavantajează
net comuna Miroslava. Într-ade-
văr, aşa am spus. Eu unul sunt
îngrozit de ce ne-au putut propu-
ne cei de la Consiliul Judeţean.

Rep.: Dar, dacă nu sprijiniţi
proiectul, nu înseamnă să
intraţi în conflict cu partenerii
USL şi cu partidul din care
faceţi parte?

I.A.: Şi ce-or să-mi ia... boii
de la bicicletă sau mânecile de la
vestă?!  În calitate de cetăţean al
comunei nu poţi fi decât în con-
sens cu cei care te trimit acolo
să-i reprezinţi. Aşa şi eu, nu pot
lua decizii împotriva interesului
comun pentru că aşa vrea un par-
tid sau grupare politică. În cazul
de faţă problema e mult prea
importantă. S-a mai pus proble-
ma asta şi cred că un referendum
local ar fi cea mai bună soluţie.
Dacă tot s-a ajuns într-un impas,
zic eu, de ce să hotărască
Apostol, Mertic sau Niţă? Să-i
lăsăm, mai bine, pe oamenidin
comuna să-şi spună liber cuvân-
tul.

Rep.: Interesant, pe acest
subiect, am văzut că toţi consi-
lierii, indiferent de culoare poli-
tică, aţi fost la unison.

I.A.: Bineînţeles, aici e vorba
de interesul întregii comune...
Îmbucurător, pe de altă parte, s-
ar părea că există interes din par-
tea investitorilor să vină oricum
în zonă. E destul să se adune
câţiva mai importanţi să porneas-
că o afacere, mai ales în zona
şoselei de centură şi lucrurile se
aşează de la sine, fără implicarea
Consiliului Judeţean. Aşa vom
avea beneficii de 100%. Terenul
e al nostru, le punem la dispozi-
ţie infrastructura şi ce le mai tre-
buie acolo şi, uite-aşa, ne facem
singuri propriul nostru parc
industrial. Nu am mai fi acţionar
secundar, cu 10 la sută şi cu rol
consultativ cum ne propune
Consiliul Judeţean. Ştii cum fac
ei? E ca şi cum te-aş întreba: vrei
să mănânci caisa aia de acolo de
pe cracă? Tu spui “da” iar eu îţi
zic mai apoi “sigur, dar te-am
întrebat doar aşa, te-am consul-
tat, dar n-am să ţi-o şi dau!” Cam
asta înseamnă „Partener secun-
dar”, cam asta ne propune
Consiliul Judeţean să facă cu
Miroslava! Uită că pământul este
al nostru! 

Rep.: Îmi oferi, caisa, nu mi-
o dai, dar caisul e la mine în
ogradă!

I.A.: Exact. Uite, de-aia nu
merge aşa. Probabil că se va
ajunge la referendum.. Eu sper să
nu apară presiuni de altă natură.
În lunile următoare, în calitate de
preşedinte de şedinţă al

Consiliului Local voi face totul
ca toată lumea să-şi spună punc-
tele de vedere iar hotărârea fina-
lă să fie cea potrivită!

„Nu mi-am dorit 
o pădure de blocuri 
în centrul Miroslavei”

Rep.: Dacă tot sunteţi repre-
zentantul Opoziţiei din
Consiliu, ce aţi mai avea de
reproşat puterii locale?

I.A.: Nu am nimica cu spor-
tul, am fost sportiv în studenţie,
fac multă mişcare şi acum, dar
când văd că avem sală de sport,
stadion la Uricani şi mai facem
încă un stadion în Balciu, mi se
pare totuşi cam mult. Eu cred că
lumea ţipă mai tare după apă şi
canalizare, nu după terenuri de
sport. Mie asta mi se pare cea
mai importantă prioritate. Un alt
lucru care consider că se face
greşit e proiectul urbanistic de
lângă Primărie. Terenul ăla era
sortit pentru parc.. E înconjurat
de vile, Sala de sport, Primărie,
blocurile de la stradă... deci exis-
ta perspectivă pentru aşa ceva,
inclusiv pentru un spaţiu pietonal
acolo.

Rep.: Chiar aşa, v-aţi gândit
să vă consultaţi cu fiica dum-
neavoastră, care e arhitect, să
vă facă o schiţă de parc pe loca-
ţia de acolo, ca mai apoi să o
prezentaţi în Consiliul Local?

I.A.: De-acum, nu mai are
rost, că s-a votat deja. Voi încer-
ca să mai intervin pe parcurs
unde se mai poate, eventual să
mai reducă din numărul blocuri-
lor care se doreşte a fi făcute
acolo şi să fie mai mult spaţiu
verde. Asta mă deranjează de
fapt, că vor să ne umple acolo cu
o pădure de blocuri, adică să ne
bage betoane în mijlocul comu-
nei şi să pierdem din spaţiul
verde. Pe investitor îl înţeleg că e
investitor şi caută profit. Vinde
blocul, vinde parcarea, face parc
de joacă pentru copiii celor ce
vor cumpăra apartamente acolo
iar copiii din vecini, din
Concesiuni se vor uita peste
gard, că doar ce se construieste
acolo va fi proprietate privată!
Or, nu aş vrea să văd aşa ceva.
Ce mă surpinde însă e că, înainte
de povestea cu blocurile, acolo,
s-a discutat să se facă un parc.
Era ceva frumos, cu alei, cu un
amfiteatru, cu un monument cu
drapele, cu fântână arteziană,
deci o chestie frumoasă. Acum,
dacă se vor face blocurile alea,
unde să te mai plimbi în
Miroslava? Nici nu văd unde s-ar
mai putea face un parc în zona
centrală sau un loc de promena-
dă.

Rep.: Pe de altă parte ar fi şi
un câştig pentru Miroslava,
fiindcă oamenii care vin să se
instaleze în acest mic cartier vor
plăti şi ei taxe şi impozite...

„Avem bani, dar asta 
nu se vede în confortul
oamenilor”

I.A.: Treaba asta cu câştigul e
relativă, pentru că degeaba câş-

tigi un ban dacă nu ştii ce să faci
cu el. Uite, mi s-a întâmplat de
multe ori să aud că noi, la
Miroslava, suntem bogaţi, că
strângem bani de la Delphi,
Metro, Arabesque şi câţi or mai
fi... Foarte bine! Dar asta nu se
vede în nivelul de trai al oameni-
lor. Asta e şi o mare tristeţe a
mea. Cu alte cuvinte, avem mai
mulţi bani ca Mogoşeştii, Tansa
sau Ţibăneştii, dar miroslăveanul
trăieşte tot ca la Tansa şi Ţibă-
neşti sau poate mai rău.  Pe de
altă parte, sunt în judeţ comune
mai sărace decât Miroslava,
unde s-a încheiat trasul apei şi
asfaltarea. Întreb şi eu acum, ei
de ce au putut şi noi nu deşi
avem forţă financiara mai mare?
Pentru că au făcut proiecte ade-
varate! Groapa de gunoi din
Malduri, între Uricani şi
Brătuleni o ştiţi?

Rep.: Aia din dreptul stânii
lui Plămădeală?

I.A.: Da, aia... s-a făcut pe un
proiect european! Cred că au tre-
cut vreo cinci ani de când au
inaugurat-o, dar nu s-a dus acolo
o roabă de gunoi. Deci e o inves-
tiţie falimentară. 

„Avem nevoie de o piaţa
agroalimentară, în Balciu,
lângă Centură”

Rep.: Numiţi un proiect pe
care aţi vrea să-l vedeţi pus în
aplicare în acest mandat.

I.A.: O piaţă agroalimentară.
Nu numai eu m-am gândit la
asta, s-au mai gândit şi alţi colegi
din Consiliu. Avem marele avan-
taj că suntem la o azvârlitură de
băţ de Iaşi,  mai avem şi Centura
lângă noi. Avem şi producători
destui atât pe vegetal cât şi ani-
mal. Un aplasament foarte bun ar
fi între Balciu şi Corneşti lângă
centură. Cu nişte dotări cores-
punzătoare, acolo s-ar putea face
o piaţă adevărată, cu tot ce trebu-
ie, inclusiv amenajari pentru
sacrificat animale. Ar fi şi o
alternativă foarte bună la pieţele
Iaşului, foarte aglomerate.
Ieşeanul de rând ar conduce pe
centură şi în 10 minute ar ajunge
la piaţa noastră. Ar găsi acolo tot
ce are nevoie. Dacă vede un miel
sau un purcel într-un ţarc, îl
alege şi-i dă comandă producăto-
rului să-l sacrifice. Cât mai caută
prin jur sau mai stă la o bere,
numai bine se întoarce şi-şi ia
animalul gata pregătit. Proaspat
şi ecologic, nu ca la supermar-
ket! Asta s-ar lega foarte bine şi
cu ideea aia a mea de întreprin-
dere socială, că ne-am putea des-
face produsele acolo...

Rep.: Într-adevăr, ideea cu
piaţa nu e rea şi cred că s-ar
găsi destui producători şi cum-
părători care să o pună în miş-
care... Altceva, dacă aţi mai fi
vrut să spuneţi ceva şi nu am
apucat să vă întreb?

I.A.: Nu. Cred că s-au vorbit
destule...Ne-a ajutat şi vinul pe
care mi l-aţi tot lăudat!

Rep.: Vă mulţumim pentru
interviu.

I.A.: Şi eu vă mulţumesc şi
sper ca unele din ideile enunţate
aici să fie puse cât mai grabnic în
practică! Şi dacă nu, le voi pune
eu în momentul când voi ajunge
primar!

A consemnat 
Florin Antohi
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Palatul Sturza Miroslava,
adăpost pentru cel mai 
mare muzeu etnografic 
şcolar din România



Horpaz Nou Mistreanu C. 26
Horpaz Nou Bl naru Vasile 24,22
Horpaz Nou Apetrei 20
Horpaz Nou Ilie Maria 18
Horpaz Nou Hoidreag
Horpaz Nou Ilie Constantin, Ilie Georgeta 16
Horpaz Nou Mih ilescu 16 A
Horpaz Nou Macovei Gheorghe, Macovei 

Elena
14

Horpaz Nou Cozma 14
Horpaz Nou Cufner 12
Horpaz Nou Matei, Petrescu A. Ioana 35
Horpaz Nou Stegaru Elena 37
Horpaz Nou Butnariu Constantin Elena 39
Horpaz Nou Pan iru Robert 41
Horpaz Nou Dumitriu Cre u Gheorghe
Horpaz Nou Potop Aurelia 45
Horpaz Nou Grigorescu tefan-Cristinel, 

Grigorescu Elena L cr mioara
1

Horpaz Nou Parfenie 1
Horpaz Nou Irod Adrian Paul
Horpaz Nou Dorohoi I. Ortansa-Dana 49
Horpaz Nou Ungureanu Maria Florica 51
Horpaz Nou Meteleanu Maria, Simionic  

Dumitru
53

Horpaz Nou Baharniceanu Maria 55
Horpaz Nou Stolniceanu Vasile, Ghe u Iova 57
Horpaz Nou Bustiuc Ioan 59
Horpaz Nou Scrab Iulian, Scrab Geanina 61
Horpaz Nou Dud u Dumitru, Dud u Maria 63
Horpaz Nou Balan Constantin
Horpaz Nou Buema Alexandru
Horpaz Nou Tibirna ... Andreescu I. 65
Horpaz Nou Alexandrescu Constantin, 

Alexandrescu Nicu
67

Horpaz Nou Ichim 67

Atmosferă incendiară la
Sala de Sport Miroslava.
Atrași într-o competiție de
zile mari, prilejuită de sărbă-
torirea Zilei Internationale a
Copilului,  nu mai puțin de
150 de copii din satele com-
ponente ale comunei
Miroslava s-au adunat în
Sala de Sport pentru a-și
măsura forțele într-o
competiție din care nu a lip-
sit publicul, reprezentat de
colegi de școală, frați, părinți
și chiar reprezentanți ai
autorității locale. Meciurile
au fost de-a dreptul specta-
culoase iar în unele cazuri
departajarea s-a făcut prin
lovituri de la 11 m. Să
vedem, așadar, care au fost
rezultatele. Competiția s-a
desfășurat pe trei grupe de
vârstă, după cum urmează:

- Copii născuți între 1999

și 2000, care au format echi-
pele Chelsea Miroslava,
Steaua Uricani, Barcelona
Cornești, Real Cornești,
Borusia Horpaz și Benfica
Cornești. Câștigători au fost
copiii de la Chelsea
Miroslava, care au bătut
Steaua Uricani, în finală, cu
4-2.

- Copii născuți între 2001
și 2002, care au format
echipele: Argentina Voro-

vești, Știința Miroslava, Real
Uricani, Inter Miroslava.
Câștigători au fost copiii din
Uricani, care au bătut
Argentina Vorovești cu 3-1.

- Copii născuți între  2003
și 2004, care au format
echipele: Steaua Ciurbești și
Rapid Vorovești. La această
grupă, cea mai mică dintre
cele trei, câștigători ai
competiției au fost copiii de
la Steaua Ciurbești. 

La finalul competiției,
indiferent de scor și
rezultatele de la meci, toți
jucătorii au primit din partea
organizatorilor câte o

diplomă de participare,
dulciuri și câte un tricou cu
însemnele echipei locale de
fotbal seniori, Știința
Miroslava.

“A fost o acțiune frumoa-
să, de care ne-am bucurat cu
toții, atât cei care au fost pe
teren, cât și publicul din
galerie. Pe parcursul meciu-
rilor, am remarcat câteva
talente reale, care mă aștept
să completeze firesc echipa
de juniori a Clubului Sportiv
Știința Miroslava”, a
declarat Mihai Darabană,
antrenor și arbitru. (M.A.)

* citiţi în dreapta paginii lista cu
adresele persoanelor din Valea
Adâncă şi Horpaz, care trebuie să-şi
retragă urgent gardurile

Programul de racordare a cetăţenilor
din Valea Adâncă şi Horpaz la reţeaua
de apă potabilă şi canalizare a ajuns în
impas. Motivul? S-a construit haotic,
fără respectarea normelor impuse de
legislaţia urbanistică în vigoare iar
acest lucru a făcut practic imposibilă
crearea unei infrastructuri de utilităţi
din lipsa spaţiului necesar.

“Practic, avem nevoie de minim un

metru de la stradă şi până la gard ca să
putem trage ţeava de apă potabilă, dar
sunt foarte mulţi cetăţeni care nu au
lăsat liber acest spaţiu şi din această
cauză nu putem începe lucrările”, a
declarat Violeta Iftimie, inspector al
serviciului de investiţii din cadrul
Primăriei Miroslava.

“Situaţia este gravă, pentru că din
cauza unora mai căpoşi care nu vor să-
şi mute gardul din drum, suferă toată
lumea de lipsa apei, ceea ce nu e nor-
mal! Aşa că am luat decizia de a publi-
ca în ziarul local lista cu adresele şi per-
soanele care trebuie să-şi mute gardul

mai în spate şi le-am dat termen ca până
la 1 august să rezolve această proble-
mă. În caz contrar,  vom întreprinde
măsurile legale care se impun în astfel
de situaţii, îi vom expropria şi le vom
demola gardurile cu buldozerul”, a
declarat Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava. (F.A.)
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Cupa 1 iunie - spectacol absolut!

Până la 1 august

Mutaţi-vă gardul din
drum, altfel va fi demolat!

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 rezer-
vări, sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache
Adrian).

Sport la preţuri
accesibile

Firma Roxy Com Man anunţă posesorii de
autoturisme din Miroslava şi împrejurimi că a 
deschis o spălatorie auto, în Balciu, peste drum 
de Primăria Veche, colţ cu strada care duce 
spre Valea Adâncă. Preţul unei spălari complete,
interior/exterior este de 15 lei.

Roxy Com Man mai prestează servicii de 
vulcanizare, echilibrat roţi, schimb cauciucuri, 
la preţuri ce bat orice concurenţă!

Spălatorie auto
şi vulcanizare

Sat Strada Nume Proprietar Nr.po tal
Valea Adânc Principal Tauia 144
Valea Adânc Principal Fronea Constantin 140
Valea Adânc Principal R zmeri 140
Valea Adânc Principal Fronea Costic 132
Valea Adânc Principal Fronea Dumitru 130
Valea Adânc Principal Ichim Gheorghe 130,128
Valea Adânc Principal Matei V. Elena 121
Valea Adânc Principal Cocea 123
Valea Adânc Principal Potop Ioan, Potop Mariana 125
Valea Adânc Principal Munteanu 127
Valea Adânc Principal Sohorianu Viorica 129
Valea Adânc Principal Cozmescu Gheorghe, Cozmescu 131
Valea Adânc Principal Chiperi Vasile, Chiperi Maria 133
Valea Adânc Principal Moro anu Viorica 135
Valea Adânc Principal Sofrone 135
Valea Adânc Principal Moro anu Ion 137
Valea Adânc Principal Moro anu 139, 140
Valea Adânc Principal Neculai Gina 64
Valea Adânc Principal Funda ia Iosif 62
Valea Adânc Principal Pavel Costic , Pavel Cecilia 60
Valea Adânc Principal Gherc  Ironim, Gherc  Lenu a 1
Horpaz Nou Baharniceanu Maria 54
Horpaz Nou Dr gan Mihai 2
Horpaz Nou Alexandrescu Eufenia 2
Horpaz Nou Alexandrescu Constantin 52
Horpaz Nou B lan Sofica
Horpaz Nou Costin Ana 48
Horpaz Nou Bârleanu Crstian-Gabriel, 

Bârleanu Francesca Mirela
46

Horpaz Nou Ursu Ecaterina 44
Horpaz Nou Ursu Constantin 40
Horpaz Nou Ciobanu Sorin 1
Horpaz Nou Baba Ciprian, Baba Ana-Maria
Horpaz Nou Danilov Gheorghe
Horpaz Nou oldan 38
Horpaz Nou Cotoman M.
Horpaz Nou tefan 1
Horpaz Nou Cotoman Jecu Gheorghe, Neam u 

Elena, Cotoman Dorel, Cotoman 
Neculai

Horpaz Nou Mistreanu Cornelia, Mistreanu 
Toader

30

Horpaz Nou Camer Ioan, Viorica 28
Horpaz Nou Ciob na u Cristinel, Ciob na u 

Mihaela, Stolnicianu Iosif
28

Horpaz Nou Popovici Toader, Popovici 
Iord ni a

• 40 lei schimb complet cauciucuri
+ echilibrat R13

• 50 lei schimb complet cauciucuri 
+ echilibrat R14, R15, R16

• 60 lei schimb complet cauciucuri 
+ echilibrat R18, R19, R20

Vă aşteptăm!


