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Palatul Sturdza va fi
consolidat şi renovat

Obiectiv turistic
major al comunei
Miroslava, Palatul
Sturdza se află pe
lista de priorităţi
a autorităţilor
locale, care
intenţionează să-l
consolideze şi
să-l utileze
cu fonduri
guvernamentale
şi europene.
În acest sens, a fost avizată
favorabil elaborarea studiului de
fezabilitate, urmând ca Biroul de
Integrare
Europeană
şi
Compartimentul Patrimoniu din
cadrul Primăriei Miroslava să
întreprindă demersurile necesare.
Construită de boierul Alecu
Balş, în 1796, cu scop de

reşedinţă, clădirea a fost
cumpărată ulterior de prinţul
Mihail Sturdza şi transformată în
ceea ce avea să fie prima şcoală
superioară de învăţământ cu profil agricol din România. Institutul
pentru Fiii de Nobili a luat fiinţă
în 24 octombrie 1831 iar printre
absolvenţii primii promoţii de aici

s-a aflat şi Mihail Kogălniceanu,
personalitate politică de prim
rang, care a contribuit la aducerea
regelui Carol I în România şi întemeietor al României moderne.
Istoria Palatului Sturdza e
lungă şi plină de evenimente
dintre cele mai dramatice iar
faptul că această clădire încă mai

Miroslava - despre locuri şi oameni
Gândită şi concepută ca o
invitaţie de nerefuzat pentru toţi
cei ce trec prin partea locului,
noua monografie a comunei
Miroslava merită citită, mai ales
că ai şi ce găsi în ea. Miroslava
e o comună interesantă din
multe puncte de vedere. E o
vatră de civilizaţie neîntreruptă,
a cărei vechime se pierde în
negura vremurilor până în urmă
cu şapte mii de ani, în perioada
precucuteniană (vezi descoperirile arheologice făcute la
Bârca şi la Balciu), o păstrătoare înfocată a tradiţiilor
populare, iar istoria ei, strâns
legată de cea a Iaşului, fostă
capitală a Moldovei, constituie
un reper important al culturii
româneşti. Miroslava a găzduit
nume mari precum Sturdza,
Mavrocordat, Balş, Kogălniceanu, Langa s.a. Aici au fost
puse bazele învăţământului
agricol românesc. Tot aici a
crescut şi şi-a scris primele versuri, Dimitrie Anghel poetul
florilor.
Dar, să nu uităm că
Miroslava e deţinătoarea unor
rezervaţii ale biosferei, cum ar

fi Pădurea de Stejar Roşu de la
Uricani sau Valea lui Ivan,
rezervaţie floristică de stepă
unică în lume, în care vieţuieşte,
de asemenea, o specie de viperă
minusculă care nu se mai
întâlneşte prin alte părţi. Toate
aceste şi multe altele pe care nu
le-am mai pomenit aici constituie tot atâtea obiective
turistice, ce merită să fie puse în
valoare şi, mai ales, vizitate.
Ca element de noutate, noua
monografie a comunei Miroslava prezintă publicului larg
documente în premieră, din
timpul primului război mondial,
documente şi mărturii din
timpul răscoalei de la 1907,
fotografii scoase de la arhivele
statului, hărţi, informaţii despre
bisericile monument istoric,
apoi mai cuprinde un capitol
extrem de interesant despre
colectivizare şi perioada comunistă. Nu lipsesc, de asemenea,
principalele
firme
care
activează în zonă.
Nu în ultimul rând, consemnăm că Monografia comunei Miroslava apare într-o
formă grafică excepţională,

calitatea hârtiei, a fotografiilor
şi a tiparului făcând din ea una
dintre cele mai reuşite din
România. “Editată de Sofia
Consulting şi prefaţată de Elena
Udrea – fost ministru al
Turismului şi Dezvoltării în
administraţia Boc – Monografia
comunei Miroslava se constituie într-o invitaţie deschisă
atât pentru turişti, cât mai ales
pentru investitori, să vină prin
aceste locuri într-un număr cât
mai mare”, a declarat Ştefan
Susai, director general al editurii Sofia. (F.A.)

este în picioare se datorează zidurilor sale groase de un metru.
În prezent, Palatul Sturdza
adăposteşte un muzeu etnografic
de mare valoare, cu exponate –
constând în porturi populare
adunate de prin lăzile de zestre
din Miroslava şi împrejurimi – de
o frumuseţe deosebită. În aceeaşi

clădire mai pot fi admirate
exponate din vremea când
funcţiona Institutul pentru Fiii de
Nobili, manuale ale vremii,
scrieri, colecţii de arme, precum
şi o colecţie impresionantă de
oale şi străchini de lut, aparţinând
culturii Cucuteni, începând cu
5000 î.e.n. şi până astăzi. (F.A.)

Taxă de salubritate, sau contracte
individuale cu Predemet?
Pentru că maşina de gunoi
nu poate ajunge la ei, cetăţenii
din Dancaş, Corneşti şi
Proselnici vor plăti o taxă de
salubritate de 10 lei/lună/
familie şi îşi vor duce gunoiul
la tomberoane în locuri special amenajate. Restul locuitorilor din comuna Miroslava
vor încheia, în continuare,
contracte individuale de
salubritate.
În altă ordine de idei,
compartimentul ecologic al
Primăriei Miroslava înştiinţează cetăţenii să nu ardă

resturile vegetale în grădină şi
să le depună în pubelele de la
Predemet pentru a fi preluate.
Detalii despre tot ce s-a

discutat în Consiliul Local pe
tema taxei de salubrizare şi a
preluării gunoiului menajer
citiţi în PAGINA 3.

Fonduri suplimentare pentru asistenţa socială
Având în vedere că Guvernul nu a virat încă
fondurile pentru plata indemnizaţiilor de
însoţitor la persoanele cu handicap, plata
acestor salarii fiind întârziată cu două luni,
compartimentul economic al Primăriei
Miroslava a solicitat Consiliului Local o
rectificare bugetară. Conform acesteia,

capitolul cheltuieli de asistenţă socială în caz
de invaliditate a fost suplimentat cu suma de
40.000 lei şi, tot la cheltuieli, s-a mai acordat
un supliment de 10.000 lei pentru ajutoare de
urgenţă. Suma totală este de 50.000 lei, iar
fondurile au fost acordate din veniturile înregistrate din concesiuni. (P.C.)
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Normative ale
Consiliului Local

La ultima şedinţă în plen a Consiliului
Local Miroslava, de joi, 29 august 2013, au
fost dezbătute şi adoptate următoarele:
• Hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al comunei Miroslava,
pe trimestrul III, anul 2013;
• Hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare;
• Hotărâre privind completarea şi actualizarea domeniului public al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind aprobare studiul de oportunitate SC Metro Cash& Carry, SRL Iaşi;
• Hotărâre privind aprobare studiu de oportunitate Niţă Bogdan;
• Hotărâre privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de Funcţii, conform, OUG
77/2013;
• Hotărâre privind aprobarea Planului de
Apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
poluării accidentale, pentru perioada 2014 –
2017;
• Hotărâre privind concesionarea suprafeţei
de 19.375 mp teren neproductiv, în T2 extravilan Uricani;
• Hotărâre privind elaborarea Studiului de
Fezabilitate al obiectivului “reparaţii capitale, consolidare şi utilarea Palatului Sturdza
Miroslava”;
• Hotărâre privind aprobarea şi completarea
inventarului domeniului privat al comunei
Miroslava;
• Hotărâre privind atribuire denumire străzi.

Serafim Popa face trei solicitări
în plenul Consiliului Local
“Vreau să dăm o atenţie mai
mare amărâţilor din comună
(...), teren pentru Gavrilescu şi
Pojar şi aş vrea să ştiu cine s-a
instalat pe pământul bisericii de
la Găureni”, a solicitat Serafim
Popa plenului Consiliului Local
Miroslava
La fix un an de la validarea sa pe funcţia de membru cu drepturi depline în
Consiliul Local Miroslava, pe lista USL,
consilierul Serafim Popa a ţinut să le mulţumească tuturor colegilor de şedinţă pentru sprijinul acordat şi votul lor de încredere. Apoi a profitat de ocazie pentru a ţine o
pledoarie pe tema raportului dintre săraci
şi bogaţi. Şi pentru a fi mai explicit în pledoaria sa a venit cu nişte propuneri concrete.
Prima dintre acestea îi are ca protagonişti pe calicii comunei, oameni aflaţi în
imposibilitatea de a se întreţine singuri.
Pentru ca aceştia să aibă un acoperiş
deasupra capului, Serafim Popa a propus
ca Primăria Miroslava să pună la dispoziţia lor nişte containere pentru sinistraţi, în
care să se instaleze. “Mă gândesc la Onciu
Neculai, Sângiu Dumitru şi Mărgelatu
(Roşu Constantin), care n-au nici de unele.
Mi se rupe inima când îi văd pe aceşti
amărâţi. Trebuie să facem ceva şi pentru
ei, că vine iarna şi nu au unde sta, decât în
frig. Un ajutor le-ar prinde bine şi lor”, a
spus Serafim Popa.
De asemenea, Serafim Popa a pledat
pentru împroprietărirea cu teren a lui
Constantin Gavrilescu şi Pojar Nicolae,
care au lucrat la fostul CAP Miroslava şi

Date de la starea civilă
Căsătorii
În perioada 21 iulie – 28 august, la Oficiul de Stare
Civilă al Primăriei Miroslava au fost consemnate
următoarele căsătorii:
• Moroşanu Claudiu Liviu, cu Şandru Laura
Simona
• Gheorghe Iulian, cu Sava Diana Monica
• Gaşpar Florin, cu Savin Mihaela Nicoleta
• Dediu Gheorghe Relu, cu Savin Geta
Lăcrămioara
• Apostol Vasilică, cu Căluşeru Rodica
• Luchian Octavian, cu Ciobanu Măriuţa
• Popa Constantin, cu Neagu Georgeta Maria
• Tofu Valentin Emilian, cu Dima Loredana
• Grigorescu Nicolae Narcis, cu Pascariu
Alexandra
• Postolache Cristian, cu Imbrea Luiza
• Chira Bogdan Andrei, cu Ţibulcă Elena Roxana
• Marcu Robert, cu Avădănii Carina
Decese
În perioada 21 iulie – 28 august, la Oficiul de Stare
Civilă al Primăriei Miroslava au fost consemnate
următoarele decese:
• Scripcariu Constantin (85 ani)
• Horaicu Ileana (65 ani)
• Anton George Bogdan (27 ani)
• Teşu Constantin (71 ani)
• Pădurariu Elena (88 ani)
• Rabadan Dumitru (61 ani)
• Dudu Natalia (85 ani)
• Formagiu Vasile (67 ani)
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Vasile Bulbaşa

Serafim Popa
conform unei legi date imediat după revoluţie ar fi putut beneficia de 5.000 mp de
teren, în calitate de specialişti în agricultură. Chiar dacă aceştia doi au fost mecanizatori şi chiar au lucrat în agricultură, spre
deosebire de alţii care au fost împroprietăriţi, Gavrilescu şi Pojar nu au primit nimic.
“Cunoaştem situaţia domnului Gavrilescu
şi a domnului Pojar, dar din păcate noi nu
putem face nimic, justiţia pronunţându-se
definitiv şi irevocabil în cazul lor. Chiar
dacă am vrea să facem ceva pentru ei acum
nu putem, pentru că ar însemna să încălcăm legea”, a replicat viceprimarul Vasile
Bulbaşa.
Al treilea aspect supus atenţiei
Consiliului Local de consilierul Serafim
Popa îl constituie terenul bisericii din
Găureni. “Eu ştiu exact cât pământ avea
biserica acolo şi văd că pe pământul bisericii s-au instalat nişte oameni. Vreau să
ştiu cine sunt şi cum au ajuns acolo”, a
declarat Serafim Popa.
Interpelările consilierului Serafim Popa

nu au rămas fără replică din partea conducerii primăriei. “Ştim că domnul Serafim
este bine intenţionat şi că vrea să ajute, dar
Onciu, despre care zice el să-i asigurăm o
locuinţă, a mai avut apartament pe care l-a
vândut. Apoi a făcut puşcărie pentru viol şi
când a ieşit a împărţit averea cu fraţii, iar
lui i-a revenit casa părintească. Ştiu că fratele lui i-a spus atunci să nu vândă casa, că
va rămâne pe drumuri. Dar el a vândut-o.
Acum, noi ce să facem, să dăm casă la toţi
care au avut şi au vândut? Asta nu se poate.
Cât despre domnul Pojar, ca să fie pus în
posesie cu un teren, trebuia mai întâi să
facă o cerere, într-un anumit termen, iar
acea cerere trebuia validată de judeţ.
Domnul Pojar nu a depus nicio cerere în
termen, aşa că nu s-a validat nimic şi fără
validare nu ai ce căuta în comisia de fond
funciar, deci nu poţi fi împroprietărit. Asta
ca să nu mai spun că domnul Pojar a avut
un teren în concesiune de la primărie şi l-a
vândut”, a declarat viceprimarul Vasile
Bulbaşa. (F.A.)

Saiegh Vopsele nu a rezolvat încă
poluarea cu toluen din Miroslava
Un accident ecologic, de
factură relativ recentă a fost
adus în discuţia Consiliului
Local Miroslava, cu prilejul
prezentării planului de
măsuri de prevenire a inundaţiilor şi dezastrelor naturale. Concret, la fabrica de
vopsele Saiegh din localitate, un rezervor de 40 de

Noua
Organigramă
a Primăriei
Miroslava
În sfârşit, noua propunere de
Organigramă a Primăriei comunei
Miroslava a trecut prin Consiliul
Funcţionarilor Publici, conform legii, şi a
fost aprobată de Consiliul Local. Potrivit
acesteia, la Primăria comunei Miroslava
sunt 72 de posturi, din care 6 de conducere
şi 66 normale. Reamintim că rectificarea
Organigramei vechi a fost impusă de
Guvern, prin OUG 77/26 iunie 2013, care
prevede restrângerea cheltuielilor bugetare
şi a personalului din administraţia publică.

tone, plin cu toluen, s-a răsturnat şi s-a spart, substanţa
chimică fiind absorbită în
pământ şi ajungând în pânbza freatică a comunei. “Neam trezit într-o dimineaţă,
toţi oamenii din Miroslava,
din apropierea fabricii de
vopseluri, că apa din fântână
miroase a petrol şi chimica-

le. Ştiu că a fost acolo un
inspector de la garda de
mediu, dar cum a venit aşa a
plecat şi problema a rămas
nerezolvată. De atunci şi
până acum nu s-a mai întâmplat nimic”, a remarcat consilierul Viorel Tunza, în plenul Consiliului Local. (P.C.)
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Taxă de salubritate, sau contracte individuale cu Predemet?

Mihai Tanana
Departe de a fi rezolvată
definitiv într-o manieră care
să mulţumească pe toată
lumea, problema salubrizării
comunei incită discuţii
aprinse în Consiliul Local.
Primul aspect – dealtfel şi
cel mai important – este
scumpirea preţurilor pentru
serviciile
prestate
de
Predemet la consumatorii
individuali. Al doilea, nu
mai puţin important, este că
acolo unde maşina de salubritate nu poate intra pentru
a prelua pubelele individuale
sau în zone unde oamenii nu
au posibilitatea financiară de
a încheia contracte individuale, Consiliul Local a
hotărât să se amenajeze
puncte comune de colectare
a gunoiului, prevăzute cu
containere mari. În acest caz,
Primăria este cea care va
plăti de la bugetul local contravaloarea preluării deşeurilor menajere de către
Predemet, la metru cub,
urmând ca sumele să fie
recuperate de la cetăţeni prin
instituirea unei taxe de salubritate, în valoare de 10
lei/lună/familie.
De aici şi beleaua cea mai
mare: dacă unii cetăţeni
încheie contracte individuale

Dan Niţă

Iftimie Gheorghiţă

şi pe lângă aceştia mai sunt
alţii care nu plătesc, sau nu
vor să plătească, dar aşteaptă
să plătească Primăria pentru
ei, ce-i de făcut? Lucrurile nu
sunt atât de simple cum ar
părea la prima vedere...
“Sunt mulţi care nu plătesc taxa pe gunoi, că nu vor
ei, nu că n-ar avea cu ce.
Impunerea unei taxe colective de salubritate, valabilă
pentru toată lumea, ar rezolva definitiv problema. Dar,
ce vorbim noi aici de taxe pe
salubritate, când sunt destui
care nu plătesc nimica, nici
taxe, nici impozite?! Şi ar
mai trebui ca atunci când vin
să-şi plătească impozitul pe
casă să li se ceară oamenilor
să prezinte şi contractul de
salubritate” - Viorel Tunza,
consilier local (Miroslava)
“În Voroveşti sunt locuri
în care chiar nu se poate
intra cu maşina de gunoi,
cum ar fi în deal la Boja...
Dacă le impui oamenilor să
facă contracte individuale şi
maşina nu intră la ei să le
golească pubelele, ei ce să
facă? Unde să-şi ducă gunoiul?” - Mihai Tanana, consilier local (Voroveşti)

Străzi noi în Miroslava
Dezvoltarea demografică şi apariţia unor noi căi
de acces în localităţile
componente ale comunei
Miroslava au impus de la
sine completarea nomenclatorului stradal. Conform
listei prezentate spre avizare
Consiliului
Local
Miroslava, noile străzi sunt
următoarele:
Valea Ursului
• Str. Codrilor
Brătuleni
• Str. Legăturii
Horpaz
• Str. Petalelor
• Str. Primăverii
• Str. Izvoarelor
• Str. Liliacului
Valea Adâncă
• Str. Câmpului
• Str. Trandafirilor
• Str. Pomicultorilor
• Str. Apelor
• Str. Apicultorilor
• Str. Armoniei
• Str. Brazilor
• Str. Bujorilor
• Str. Busuioc

• Str. Crângului
• Str. Dimineţii
• Str. Foişor
• Str. Fragilor
• Str. Gladiolelor
• Str. Grădinii
• Str. Macilor
• Str. Magnoliei
• Str. Narciselor
• Str. Văii
• Str. Mierlei
Balciu
• Str. Mioriţa
• Str. Morii
• Str. Măcin
• Str. Urcuşului
Voroveşti
• Str. Măceşilor
Miroslava
• Str. Castanilor
• Str. Colinei
Găureni
• Str. Pârâului
• Str. Agronomului
• Str. Amurgului
• Str. Coacăzelor
Uricani
• Str. Amfiteatru
Proselnici
• Str. Crângului

Gheorghe Vicol

“Acolo unde într-adevăr
nu există posibilitatea de a
intra maşina de gunoi, cum e
cazul de la Voroveşti, vom
amenaja la capătul fiecărei
uliţe sau căi de acces, la
intrare şi la ieşire un loc unde
să-şi aducă fiecare pubela, ca
să fie preluată de maşina
Predemetului. Altă soluţie nu
văd...” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava
“Eu propun o taxă de
salubritate unică pentru toată
lumea, aşa nu vor mai fi discuţii că unul plăteşte mai mult
că-i chiabur şi altul mai
puţin, că-i calic. Iar cu locurile de adunat pubele în capul
uliţei va ieşi sigur gălăgie.
Nimănui nu-i va conveni să se
adune gunoiul de prin vecini
tocmai la el la gard” - Iftimie
Gheorghiţă, consilier local
Brătuleni
“La noi, în Valea Adâncă
unde este o densitate mai
mare de case, ar trebui să se
încheie contracte individuale
de preluare a gunoiului
menajer, pentru că reamenajarea unor tomberoane cum
le-am mai avut pe cele de la
Salubris, ar umple toată zona
cu mizerie. Şi nu ne trebuie

Având în vedere că
toate aceste străzi, fiind
noi, ar putea pune în dificultate nu doar factorii
poştali sau furnizorii de
utilităţi, cât şi locuitorii
din zonă, consilierul
local Alexandru Vieru a
propus elaborarea unei
hărţi complete cu toate
localităţile comunei, cu
denumirea fiecărei străzi
în parte, şi publicarea
acesteia pe net. “Cei de la
serviciul de cadastru au
oricum aceste hărţi aşa că
publicarea lor pe site-ul
primăriei, cu denumirea
completă a străzilor nu ar
presupune un efort
deosebit din partea noastră, dar ar putea fi deosebit de utilă oricui ar
încerca să o consulte”, a
remarcat
Alexandru
Vieru. Propunerea acestuia a fost agreată şi de
alţi consilieri.
(M.A.)

Constantin Mertic

aşa ceva. Să se pună tomberoane mari acolo unde sunt
zone sărace, dar în zonele
aglomerate soluţia trebuie să
rămână contractele individuale” - Alexandru Vieru,
consilier local Valea Adâncă

Radu Lupu

nilor 30% dintre locuitori nu
au încheiat nici acum contract de salubritate” - Florin
Frunză, consilier local
Miroslava

“Eu unul, în Horpaz, am
avut mai multe discuţii cu
vecinii şi cu oamenii care sunt
nemulţumiţi şi mă întreabă de
ce unii să plătească gunoiul şi
alţii nu? Eu zic să plătească
abonamentul la gunoi toţi, la
fel” - Gheorghe Vicol, consilier local Horpaz

“Dacă aşteptăm ca oamenii să încheie singuri contracte de salubritate o să aşteptăm mult şi bine. Părerea mea
e că ar trebui să mergem noi,
la fiecare om la poartă, să-i
spunem despre ce-i vorba şi
să-l convingem să încheie
contractul de salubrizare” Radu Lupu, consilier local
Corneşti

“Dacă unii plătesc gunoiul la comun şi alţii individual, există riscul să nu mai
facă nimeni contract individual cu Predemet. Câte familiii sunt în Miroslava? 5.000.
Vedem cât costă, facem socoteala pe familie şi impunem o
taxă de salubritate pe care să
o plătească fiecare, la fel” Constantin Mertic, consilier
local Uricani

“Poate că ar trebui să ne
facem propriul nostru serviciu de salubritate. Aşa vom
tăia răul de la rădăcină.
Luăm o maşină în leasing,
angajăm oameni şi-i dăm
drumul la treabă. Nu vom mai
avea discuţii nici cu Salubris,
nici cu Predemet şi vom
vedea exact cum merg lucrurile” - Ilie Apostol, consilier
local Miroslava

“Colegul meu, Tunza are
dreptate când spune că sunt
oameni care nu vor să plătească. Din informaţiile pe
care le am, numai în
Miroslava, în zona concesiu-

“Ne-am gândit şi noi să ne
facem propria firmă de salubritate, dar acest lucru nu
este posibil pentru că nu
avem unde duce gunoiul.
Problema nu e să iei o maşi-

Ilie Apostol
nă de gunoi în leasing, cât
gunoiul în sine, care trebuie
vărsat undeva. Or, mumai ca
să descarci o maşină cu gunoi
la groapa ecologică a Iaşului
trebuie să plăteşti 2.500 lei.
Nu mai vorbesc de autorizaţii
de la mediu pe care trebuie să
le obţii şi altele pe care nu le
mai pomenesc aici. Să facem
groapă de gunoi în Miroslava
nici nu poate fi vorba!
Predemet rămâne varianta
cea mai ieftină”, - Vasile
Bulbaşa,
viceprimarul
comunei Miroslava
Luări de poziţie pe această temă au mai fost, dar au
fost încheiate cu un vot care
a stabilit că se merge în continuare pe contracte individuale de salubritate iar în
Corneşti, Proselnici şi
Dancaş se vor amenaja puncte comune de colectare a
gunoiului menajer. Pentru
cetăţenii acestor sate se va
institui o taxă de salubritate
de 10 lei/lună/familie.
Noile tarife au caracter
temporar şi sunt valabile
până la organizarea licitaţiei
în vederea concesionării serviciului de salubrizare.
Florin Antohi

Drumuri de exploatare preluate
în domeniul public
Ca urmare a creşterii
demografice şi a trecerii mai
multor suprafeţe de teren din
extravilan în intravilan, diferite căi de acces şi drumuri de
exploatare au fost trecute în
domeniul public al comunei
Miroslava.
Aşa se face că la ultima
şedinţă de Consiliu Local, din
29 august, au fost preluate şi
inventariate următoarele drumuri:
• DE 3771/1, în T 81, cu
lungimea de 135 m şi lăţimea
de 6,3 m, situat în sat Ciurbeşti
(la solarii, lângă centură);
• DE 3771/2 în T 81, cu
lungimea de 130 m şi lăţimea
de 4 m, situat în sat Ciurbeşti
(la solarii, lângă centură);
• DE 3771/3, în T 81, cu
lungimea de 125 m, şi lăţimea
de 5,3 m, situat în sat Ciurbeşti
(la solarii, lângă centură);
• DE 3769 în T 81, cu lungimea de 135 m şi lăţimea de
7 m, situat în sat Ciurbeşti (la
solarii, lângă centură);
• DE 3769/1 în T 81, cu

lungimea de 265 m şi lăţimea
de 3,3 m şi maximă de 5 m,
situat în sat Ciurbeşti (la solarii, lângă centură);
• DE 3769/2, în T 81, cu
lungimea de 245 m şi lăţimea
de 4 m, situat în sat Ciurbeşti
(la solarii, lângă centură);
• DE 3767/2, în T 81, cu
lungimea de 105 m şi lăţimea
de 3,5 m şi maximă de 6,5 m
în sat Ciurbeşti (la solarii,
lângă centură);
• DE 3767/1, în T 81, cu
lungimea de 125 m şi lăţimea
minimă de 12 m, situat în sat
Ciurbeşti (la solarii, lângă centură);
• DE 286/1, în T 6, cu lungima de 310 m şi lăţimea de 5
m, situat în sat Brătuleni (în
spate la Toyota, lângă
Leţcani);
DE 286/2, în T6, cu lungimea de 145 m şi lăţimea minimă de 5 m, situat în sat
Brătuleni (în spate la Toyota,
lângă Leţcani);
• DE 286/3 în T6, cu lungimea de 175 m şi lăţimea mini-

mă de 5 m, situat în sat
Brătuleni (în spate la Toyota,
lângă Leţcani);
• DE 1443/1, în T 29 intravilan, conform PUG sat
Miroslava, cu lungimea ed 117
m şi lăţimea minimă de 5 m,
situat în sat Miroslava (la
Gavrilescu, strada ce intră în
str. Pădurii);
• DE 1449/1 în T 29 intravilan, conf, PUG sat
Miroslava, cu lungimea de 38
m şi lăţimea minimă de 5 m.
situat în sat Mirslava (la
Gavrilescu, strada ce intră în
str. Pădurii);
• actualizarea poziţiilor 155
şi 156 a denumirilor drumurilor din DE 2047/1 şi DE
2047/2 în DE 2536/1 şi DE
2536/2, situat în sat Miroslava
(la Soci);
actualizarea poziţiei 198 a
lungimii
drumului
DE
2724/18/2 din 163 m în 12 m,
situat în Valea Adâncă Nouă.
(P.C.)
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Eveniment

Şezătoare literară cu muzică, poezie şi... umor
Invitaţi speciali: Horia
Zilieru, George Petrone,
Liviu Călcâi, Vasile Larco
şi Vasile Vajoga
Organizată din scurt şi cam în
pripă – lumea neapucând să fie
anunţată pentru a umple sala, cum
de regulă se întâmplă pe la astfel
de manifestări – şezătoarea literară ţinută în prima sâmbătă a lunii
august în sala primăriei vechi din
Balciu a adunat nume grele ale
poeziei şi epigramei ieşene, precum: Horia Zilieru, George
Petrone, Vasile Larco, Vasile
Vajoga şi Liviu Călcâi. Dar chiar
dacă nu a fost publicul de pe lume,
asta nu înseamnă însă că a fost o
acţiune mai puţin reuşită.
Dimpotrivă, atmosfera a fost una
lejeră, de sărbătoare am spune, la
asta contribuind, din plin, nu doar
versurile invitaţilor, cât şi gustările puse la dispoziţie de gazde,
îmbrăcate, din cap până-n opinci,
în superbe costume naţionale.
Fiind în postul Sfintei Maria,
toţi au putut gusta bucate de post,
plăcinte cu dovleac, mere, sau vărzări făcute pe reţeta clasică iar cei
mai puţin bisericoşi au putut servi
totuşi nişte sarmale în viţă, coapte
bine în oală de lut, cum numai la
ţară se fac. Dacă la început s-a
oferit câte un rachiu pentru dezlegare la limbă şi apetit, la urmă fiecare şi-a putut stinge setea ori cu
vin din producţie locală, ori cu apă
sau suc de la hypermarket.
Gazdă principală, moderator şi
amfitrion al şezătorii a fost Vasile
Alexiu, numit recent pe postul de
consilier cultural al Primăriei
Miroslava, căruia prietenii şi
cunoscuţii îi mai spun Pavarotti.
Fireşte, intrarea a fost liberă,
iar acest lucru a fost suficient pentru ca sala să se umple pe parcursul manifestării până la refuz, cu
oameni atraşi de sunetul muzicii
folk şi populare.
Şezătoarea a debutat cu o ple-

doarie închinată ţăranului român
de către marele poet şi filolog contemporan Horia Zilieru: “Eu cred
în ţăranul român, pentru că ţăranul
român vorbeşte cu stelele. Am
venit cu drag aici, pentru că şi eu
m-am născut într-o familie de
ţărani în zona Muscelului. Nu miam uitat niciodată condiţia, locul
de unde am plecat şi menirea pe
care o avem. Sper şi cred în naţia
noastră”. Pe parcursul manifestării, Horia Zilieru a făcut o evocare
asupra operei marelui patriot
Grigore Vieru. “Era acel poet rar,
care însufleţeşte masele cu versul
lui. Îmi amintesc cum cu puţin
înainte de a fi omorât într-un accident rutier, lângă Huşi, am stat cu
el o noapte întreagă şi am depănat
multe. Atunci a scris Grigore
Vieru o poezie despre limbă, din
care am să vă recit acum:
Sărut vatra şi-al ei nume
Care veşnic ne adună,
Vatra ce-a născut pe lume
Limba noastră cea română.
Cânt a Patriei fiinţă
Şi-a ei rodnică ţărână
Ce-a născut în suferinţă
Limba noastră cea română.
Pre pământ străvechi şi magic
Numai dânsa ni-i stăpână:
Limba neamului meu dacic,
Limba noastră cea română.
În al limbilor tezaur
Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur,
Limba noastră cea română!
Grigore Vieru, oameni bun, a
fost şi rămâne pe veci un mucenic
al limbii române”, a remarcat poetul Horia Zilieru.
Dând o notă mai veselă întâlnirii, ceilalţi invitaţi, au recitat epigrame, printre acestea Pavarotti
pigmentând atmosfera cu câte o
piesă cu voce şi chitară, făcând
deliciul publicului. A fost chiar şi
un număr de iluzionism, improvizat ad-hoc de Vasile Vajoga, poet
şi epigramist pe peste Prut, stabilit

la Iaşi. Au fost epigrame despre
fotbalişti, despre politică şi şefii
administraţiei locale, recitate de
fiecare autor în parte.

Reînvie tradiţia portului
popular
Aflate în dublă calitate de
gazdă şi invitate speciale, membrele cercului etnografic din
Ciurbeşti au dat acea notă specială, specifică şezătorilor din
bătrâni, prin ţinuta tradiţională
populară
specifică
zonei
Miroslava-Ciurbeşti, de o frumuseţe deosebită, unele dintre acestea având o vechime de aproape
un secol. Grupul, condus de profesoara Eugenia Stan şi Violeta
Butnaru, a contribuit la succesul
acţiunii nu doar cu prezenţa cât şi
cu bucatele puse pe masa invitaţilor, cu snoave, cântece şi poezii.
Merită să consemnăm strădania
acestor femei deosebite în prezervarea valorilor tradiţionale româneşti, în aceste vremi când tineretul e atras mai mult spre consumismul de tip occidental. “Am
strâns mai multe modele populare

vechi, pe care le-am copiat într-un
caiet şi am mai copiat aletele pe
care le-am găsit pe internet. Vreau
să atragem cât mai mulţi copii
spre această artă a cusăturii populare şi împreună cu mai multe
femei din Miroslava, Balciu şi
Ciurbeşti vreau să înfiinţez în
toamnă un cerc de cusut şi ţesut
motive populare. Avem chiar şi
război de ţesut vechi, tradiţional,
cum se făceau pe vremuri!

Bineînţeles, întâlnirile noastre vor
îmbrăca şi forma clasică de şezătoare. Va fi foarte frumos!”, a
declarat Eugenia Stan.
Spectacolul a fost încheiat cu
un recital de muzică populară
interpretat de o formaţie locală
condusă de Ciubotaru Adrian,
învăţător şi îndrumător al clubului
de muzică pentru copii, în
Ciurbeşti.
Florin Antohi

Unui fotbalist
Ca fotbalist îşi foloseşte bine capul
Şi străluceşte în teren ca soarele,
Însă în viaţă, precum nimeni altul,
Gândeşte şi vorbeşte "cu picioarele".
(G. Petrone)
Vinurile româneşti
Faima lor a dat ocoale
Peste nouă mări şi ţări;
(O afirm pe-această cale
Şi-o confirm pe trei cărări!)
(G. Petrone)
Politicienii şi mirajul puterii
Cu preşul cum ades ne-au dus,
E musai să gândim oleacă
Şi la ce fac s-ajungă sus,
Şi ce ajung apoi să facă...
(G. Petrone)

Nu se mai fac spectacole
în septembrie
Intenţia înfiinţării unui ansamblu folcloric la Miroslava,
ai cărui instrumentişti şi dansatori să fie fii ai satului nu
este nouă. Ea a făcut, la un moment dat şi obiectul unei

propuneri de Hotărâre prezentată de consilierul Ilie
Apostol în plenul Consiliului Local Miroslava, dar care a
fost respinsă pe motiv de austeritate şi de priorităţi investiţionale mult mai importante. Consecvent acestei idei, consilierul Apostol, care a şi condus lucrările ultimei şedinţe
de plen a Consiliului Local Miroslava, l-a invitat pe Mihai
Buhuş (instructor de muzică şi dansuri folclorice) să facă o
prezentare sumară a unui proiect pe care îl are în vedere

pentru perioada 7-8 septembrie a.c., estimat la o valoare
aproximativă de 6.000 lei. Din păcate pentru iniţiatorii proiectului, plenul Consiliului Local a respins propunerea,
mai ales că nu cu mult timp în urmă populaţia Miroslavei
a avut parte de spectacole complete, atât cu muzică populară, cât şi uşoară, cu prilejul Zilelor Turismului la
Miroslava. (F.A.)
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Hram la Uricani
Chiar dacă anul acesta
ziua de 15 august a picat
într-o zi de joi, sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului, care e şi hramul bisericii din Uricani, a adunat la
cimitirul din localitate
potop de lume venită, cu
mic, cu mare pentru a participa la slujbă. Biserica a
fost neîncăpătoare iar cântările bisericeşti au răsunat cu
participarea întregii asistenţe.

La finalul slujbei, unii
enoriaşi au mai rămas să
ţină câte o mică slujbă de
pomenire a morţilor, cu
bucate, lumânări şi pomeni,
fiecare la mormintele familiei lui. Alţii au plecat spre
casă iar o parte s-au aşezat
la masa pusă în prăznicar.
Printre invitaţi l-am remarcat la masa preotului
Cristian Vasile pe Ion
Apostol, manager general la
Salubris, împreună cu soţia.

Fiecare a putut servi câte o
zamă de găină, tradiţionalele sarmale şi câte o friptură
de pasăre, iar ca desert s-au
servit poale-n brâu şi fructe.
Care nu a putut mânca tot a
primit o sacoşă de nailon
pentru a-şi lua mâncarea
acasă.
Nu au lipsit colacii, ţuica
şi vinul, fragă roşie şi albă
de producţie locală, aduşi
de oameni special pentru
această ocazie.

“Sărbătoarea Adormirii
Maicii Domnului este zi de
hram în parohia Uricani şi
prilej de mare bucurie pentru noi şi enoriaşi, care s-au
adunat la biserică în număr
mai mare decât în mod obişnuit. Au fost două zile grele
pentru noi, dar împlinite,
pentru că am ţinut slujba cu
biserica plină şi oamenii au
închinat imnuri Maicii
Domnului împreună cu noi.
Ce-aş putea să le mai spun
credincioşilor din Uricani
cu această ocazie? Să fie

8 septembrie - Naşterea Maicii Domnului
Prăznuită de Biserică pe 8
septembrie, naşterea Maicii
Domnului este prima mare
sărbatoare din anul
bisericesc.
A fost fixată în a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează
ziua veşniciei, viaţa fără de sfârşit.
Datorită ei, Fiul cel Veşnic al lui
Dumnezeu S-a întrupat, a biruit moartea
şi a dăruit oamenilor viaţă veşnică în
Împărăţia Cerurilor. Sfânta Scriptură nu
ne oferă informaţii despre Naşterea
Maicii Domnului. Acest eveniment este
relatat
în
scrierile
apocrife.
Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare
iudeo-creştină din secolul al II-lea, oferă
mai multe amănunte despre originea şi
copilăria Maicii Domnului. Potrivit cercetătorilor, fragmentul care face referire
la Fecioara Maria a fost scris în jurul
anului 140. Deşi nu sunt considerate o
scriere canonică, informaţiile oferite pot
fi veridice, cu rezervele de rigoare.

Firea lui Ioachim
şi a Anei este biruită de har
Tatăl Fecioarei Maria se numea
Ioachim şi era din seminţia lui Iuda.
Soţia lui Ioachim era Ana, fiica preotului Matthan. Erau în vârstă şi fiind lipsiţi de copii erau priviţi de ceilalţi ca
blestemaţi. Astăzi, atât de mult şi-a
schimbat lumea "fizionomia", încât
consideră ca eşti blestemat dacă ai prea
mulţi copii. Lumea e întoarsă şi asta
pentru că nu mai vede dincolo de ea.
Ioachim şi Ana nu sunt resemnaţi, nu-şi
spun "nu mai avem ce face", ci îndrăznesc să-i ceară lui Dumnezeu, ceea ce
noi definim a fi imposibil: să fie părinţi
la o vârstă înaintată.

Arhanghelul Gavriil aduce
vestea cea bună
Evanghelia apocrifă a vieţii Maicii
Domnului spune că Ioachim a zis către
soţia sa, Ana: "Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa mea. Mă
duc la munte şi acolo voi posti şi mă
voi ruga lui Dumnezeu, să ne dăruiască un copil". Ceea ce este minunat e
faptul că Ioachim nu spune cât va sta.
Nu se duce să-i ceară lui Dumnezeu cu
jumătăţi de măsură.
Iar Ana devenind una cu soţul ei, nu
rămâne indiferentă faţă de gestul lui
Ioachim, ci începe şi ea să se roage lui
Dumnezeu cu durere şi multe lacrimi,
zicând: "Doamne, Atotţiitorule, Cel ce
numai cu cuvântul ai făcut cerul şi
pământul şi toate câte se văd; Cel ce ai
zis făpturilor Tale să trăiască şi să se
înmulţească; Cel ce ai binecuvântat pe
Sara, femeia lui Avraam şi a născut pe
Isaac la bătrâneţe şi ai dăruit Anei fiu,
de a născut pe Samuel prorocul, dă-mi
şi mie roada pântecelui meu şi nu lăsa
să fiu de ocară între oameni, că de voi
naşte fiu, sau fiică, îl voi închina Ţie
cu toată inima şi-l voi da să slujească
în biserica slavei Tale" (I Regi 1, 11).
Îngerul Gavriil se va arăta fiecăruia, spunându-le că rugăciunea lor nu a
fost trecută cu vederea şi că
Dumnezeu le va trimite binecuvantarea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc
se va umple de Duh Sfânt din pântecele mamei sale şi că va fi un vas ales lui
Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).

Tâlcuirea numelui Maria
Provenind din ebraicul "Aia",
Maria se tâlcuieşte "Doamna", dar
numele evreiesc Maryam sau Miryam

ar putea fi şi de străveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, "a
iubi", cu sufixul afectiv ebraic - am,
deci "cea dragă", "cea iubită".

Maica Domnului are în
calendarul ortodox
9 zile de pomenire
Maica Domnului are în calendarul
ortodox 9 zile de pomenire: 8 septembrie - Naşterea Maicii Domnului, 1
octombrie - Acoperământul Maicii
Domnului, 21 noiembrie - Intrarea în
biserică a Maicii Domnului, 9 decembrie - Zămislirea Sfintei Fecioare de
către Sfanta Ana, 26 decembrie Soborul Maicii Domnului, 25 martie Buna Vestire, 2 iulie - Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în
Vlaherne, 15 august - Adormirea Maicii
Domnului şi 31 august - Punerea în
raclă a brâului Maicii Domnului.
Adrian Cocoşilă

uniţi şi să se implice în
bucuriile şi necazurile
semenilor, să se cunoască
între ei şi să se ajute la
necaz pentru că e o mare
durere pentru comunitate ca
oamenii care o compun să
ajungă să nu se cunoască
între ei. Din acest motiv am
şi organizat această agapă,
închinată Maicii Domnului
şi celor care o cinstesc.
Doamne ajută!” - a declarat
cu acest prilej preotul paroh
Vasile Cristian. (F.A.)

14 septembrie - Ziua Crucii
Creştinii ortodocşi sărbătoresc în fiecare an, pe 14 septembrie, Înălţarea Sfintei Cruci, în popor cunoscută dub
denumirea de Ziua Crucii, zi de post şi nelucrătoare.
Sărbătoarea Înălţarea Sfintei Cruci preacinsteşte descoperirea de către împărăteasa Elena, pe Muntele Golgota, a
crucii pe care a fost răstignit Iisus. Ca multe alte sărbători
religioase şi Ziua Crucii este marcată pe lângă post şi rugăciune prin o serie de tradiţii populare. Credincioşii nu au
voie să lucreze pe 14 septembrie pe câmp sau prin casă şi
li se impune şi o restricţie culinară. În această zi nu se
mănâncă usturoi, nuci, prune sau pepeni, alimente al căror
miez se aseamănă cu crucea. Ziua Crucii este considerată
în popor vestitoarea toamnei şi e cea mai indicată zi în
zonele viticole pentru a începere culesul viilor. Nu trebuie
culeşi însă şi strugurii din utlima tufă de vie, aceştia fiind
consideraţi „Strugurii lui Dumnezeu", ca o ofrandă.
Tot tradiţia spune că pentru ca anul care vine să aducă o
recoltă bogată este bine ca preotul paroh să sfinţească via
şi butoaiele cu vin. De Ziua Crucii se bat nucii şi se adună
ramurile de alun din păduri despre care se spun că au puteri
miraculoase dacă sunt culese în această zi şi le aduce beneficii în special fântânarilor care vor să găsească izvoare
subterane. 14 septembrie are şi efect curativ în popor, fiind
un leac pentru pomii care nu mai sunt rodnici. Bătrânii
spun că gospodarii trebuie să atârne de rândul copacilor
cruci făcute din busuioc sfinţit la biserică, dar şi tulpini
târâtoare de castraveţi şi pepeni, iar rodul se va aduna în
aceşti pomi neroditori. Dacă pe 14 septembrie cocorii se
pregătesc de plecare înseamnă că vremea se răceşte, dacă
tună rezultă că va fi o toamnă lungă. Dacă sunt cârduri de
ciori gălăgioase se anunţă căderea brumei.

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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Ei ne reprezintă

„Lipsa apei în Uricani mă
disperă, pur şi simplu!”
- interviu cu Ilie Costin, consilier local, pe lista USL, în Uricani Când l-am cunoscut pe
Ilie Costin, ţin minte că neam luat la harţă. Asta a fost
în urmă cu ani, pe când se
sfinţea cabinetul parlamentar al deputatului Relu
Fenechiu. Mi-a reproşat
atunci că ridic în slăvi pedeliştii
şi
conducerea
Primăriei Miroslava, dar că
de liberali nu prea aduc
vorba. Mi s-a părut cam
arţăgos atunci, dar între
timp am apucat să-mi dau
seama că, în realitate, e
genul de om care nu are răbdarea de a vorbi mult şi fără
rost. Ilie Costin e liberal
vechi şi e la al treilea mandat de consilier local, reprezentând alegătorii din
Uricani.. S-a născut în 24
iunie 1951, în sat Uricani,
comuna Uricani şi locuieşte
în Uricani. Este căsătorit cu
Viorica Costin, împreună cu
care are doi băieţi, mari
amândoi: Ştefăniţă şi Radu
Tudorel, rezidenţi tot în
Uricani. Este bunic deja iar
pe nepoţel îl cheamă
Maximilian Filip.
Reporter: Sunteţi liberal...
Ilie Costin: PNL e singurul partid în care am fost.
Nu am fost nici în PCR şi
nici într-un alt partid...
Reporter: De ce?
I.C.: Pentru că nu am
fost un element bun.
Rep.: Cum adică, nu aţi
fost element bun?
I.C.: Pentru că tata a fost
legionar şi... de-asta n-am
fost un element bun. Aveam
dosar acolo...
Rep.: Înţeleg... a făcut
puşcărie pentru asta?
I.C.: Nu, nu a făcut pentru că între timp s-a căsătorit cu mama, care era membră de partid şi a ajuns
secretar de partid. Aşa a
scăpat...
Rep.: Mai aveţi fraţi?
I.C.: Nu.

„Agricultură, fără
utilaje, nu fac!”
Rep.: Deci, sunteţi singur la părinţi, ceea ce
înseamnă că aţi moştenit
ceva avere...
I.C.:
Eee,
avere...
Problema care mă interesează acum pe mine e sănătatea. Ce să fac cu pământul?
Că dacă aş investi în pământ
ar trebui utilaje. Or, decât
să-l muncesc cu mâna, mai
bine las să crească pe el
buruianul cât mine de mare.
Agricultură serioasă faci
numai cu utilaje.
Rep.: Utilaje s-ar găsi de
închiriat...
I.C.: Da, dar acuma nu
merită, câştigurile fiind
foarte mici. Rişti chiar să
scoţi mai puţini bani decât
ai băgat. Sau la grădină,
dacă vreau să fac ceva, nu
se poate, pentru că nu am
apă. Uite, mi-am făcut,
acasă în Uricani, două
puţuri la 50 m adâncime fiecare. M-au costat 120
milioane lei puţurile astea şi
am apă foarte puţină. Abia
de scot ceva pentru consumul casnic...
Rep.: Dar, măcar, e
bună de băut?
I.C.: Nu, nici pe departe!
O folosesc numai pentru
gospodărie, pentru spălat
sau pentru WC-uri.

De la Politehnică,
în afaceri
Rep.: Din câte ştiu, aţi
lucrat în afaceri. Dar pe
vremea comuniştilor ce
făceaţi?
I.C.: Am fost tehnician la
Institutul Politehnic din
Iaşi. Erau acolo nişte ateliere de microproducţie. Eu
am fost şeful unui asemenea
atelier.
Rep.: Apoi a venit revo-

luţia şi v-aţi făcut firmă
imediat?
I.C.: Am mai lucrat doi
ani la Politehnică, apoi miam făcut o societate de
comercializare a materialelor de construcţii. Am vrut
să mă îmbogăţesc şi apoi mam dus în Valea Jiului. Era
cât pe ce să pierd casa de la
Uricani dacă mai continuam..
Rep.: Ce s-a întâmplat
de a mers aşa rău?
I.C.: E o poveste lungă...
Am vrut să fac o fabrică de
confecţii acolo. Am cunoscut un englez care îmi aducea de lucru din Anglia, în
sistem lohn. Am început cu
o fabrică aici, la CFS, am
văzut că merge treaba. Apoi
am vândut fabrica lui
Michel, care a rămas aici şi
a cumpărat Masele Plastice
şi ce mai era de luat de pe la
CFS.

Fabrica de confecţii
din Valea Jiului – o
afacere ratată
Rep.: Dar cum de n-aţi
rămas cu Michel care
acum e departe?
I.C.: Am fost încăpăţânat. Doar eu eram cel mai
mare acţionar acolo, apoi
Michel şi încă cineva cu
mai puţin. Am vrut să
rămân singur aşa că atunci
când a apărut englezul şi
mi-a propus să facem fabrica din Valea Jiului, am vândut arabului apoi am plecat.
M-am dus acolo, că era
zonă defavorizată şi mă
aşteptam la nişte facilităţi
pentru investitori. Ţin minte
că prim ministru era pe vremea aceea Radu Vasile, care
mi-a dat un consilier – acelaşi care a privatizat şi
Sidex-ul – ca să mă ajute.
Spre final nu m-am ales cu
nimic, decât cu o pagubă de
300.000 dolari. Am făcut
hala, am utilat-o şi când săi dau drumul la treabă, să
calific şi să angajez oameni,
totul s-a oprit. Aveam nevoie de 1.800 de angajaţi.
Angajasem deja 1.200. Dar,
aşa cum toate s-au făcut pe
la noi, m-am ales doar cu
paguba... Noroc că nu miam pierdut casa.

Stresul şi-a spus
cuvântul
Rep.: Mare păcat... Şi
după afacerea pierdută cu
lohn-ul?
I.C.: Am venit la Iaşi şi
am rămas cu familia. Am
rămas cu casa, apoi am vândut casa, mi-am luat un

apartament, am vândut şi
apartamentul şi în cele din
urmă mi-am făcut casă în
Uricani.
Rep.: Aţi avut ceva
încercări în viaţă...
I.C.: Da, am avut..
Rep.: Acum mai aveţi o
afacere, ceva?
I.C.: Nu. Trăiesc dintr-o
pensie pe caz de boală, că
am făcut şi trei infarcturi.
Atunci, când am fost în
Valea Jiului, am făcut primul infarct. Apoi am venit
la Iaşi şi am mai făcut încă
două. Acum aştept să fac 65
de ani ca să ies normal la
pensie.
Rep.: E clar că trebuie
să vă feriţi de stres şi
nervi...
I.C.: De stres, de nervi şi
multe altele, că am făcut şi
diabet, dar viaţa merge
înainte.

„Cam tot ce am
vrut să fac, a făcut
primarul”
Rep.: Păi, dacă tot ar
trebui să evitaţi stresul şi
nervii, cum de aţi mai
intrat în politică?
I.C.: Fostul primar
Lăpuşneanu mi-a spus să
candidez, că eram liberal ca
şi el. M-a pus pe loc eligibil,
am candidat şi am ajuns
consilier local, în 2004, apoi
am tot candidat şi am fost
ales în 2008 şi 2012. Dar
când m-am înscris la liberali
m-am înscris în Podu Roş.
Preşedinte era atunci profesorul Oprea, cu care mă
cunoşteam încă de la
Politehnică, nu Fenechiu.
Fenechiu mi-a fost chiar
student.
Rep.: Aici, la Miroslava,
cine e preşedinte de organizaţie?
I.C.: Mişu Popescu.
Rep.: A, da, aşa-i! Bun,
şi când aţi hotărât să fiţi
consilier
local
la
Miroslava, de ce aţi făcuto, v-aţi propus ceva
anume?
I.C.: Domnule, ce să zic,
toate proiectele la care mam gândit eu văd că le-a
făcut deja primarul. Până şi
ideea înfiinţării unei echipe
de fotbal a preluat-o şi a
făcut echipă de fotbal. Dar
mă bucur că primarului i-a
plăcut fotbalul cum mi-a
plăcut şi mie, că am jucat
până la 32 de ani. E bine că
s-a făcut.

Apa, cea mai mare
prioritate
Rep.: Prioritatea cea

mai mare pentru comună,
din punctul domneavoastră
de vedere, care ar fi?
I.C.: Singurul lucru pe
care vreau să-l facă primarul - şi îmi doresc foarte
mult să-l văd realizat – este
să aducă apă în Uricani.
Lipsa apei mă disperă. Că
s-a făcut un drum asfaltat
sau nu e mai puţin important, dar apa, fără ea nu poţi
trăi. Pe drumuri mai poţi
merge şi dacă sunt din piatră. Au fost vremuri când
faceam naveta şi din
Păcurari până la Uricani,
prin spate pe la Antibiotice
şi n-am crăpat.

Vreau parc
industrial,
dar nu oricum!
Rep.: Că tot veni vorba
de Antibiotice, ştiu că v-aţi
opus înfiinţării parcului
industrial în zonă.
I.C.: Nu m-am opus.
Dimpotrivă, sunt pentru ca
să se facă ceva aici, dar nu
în condiţiile pe care ni le-a
propus Adomniţei. Ei,
Consiliul Judeţean cu 90%
şi noi cu 10%, când de fapt
noi venim cu ce e mai
important, cu terenul! Am
avut discuţii cu el şi la partid pe această temă, dar nu
am ajuns la un numitor
comun. Ei sunt la Iaşi, eu la
Uricani, nu pot să trec aşa
peste interesul oamenilor.
Am vrea să ştim şi noi ce se
face acolo, că şi asta e
important. Am stat ani de
zile cu mirosurile de la
Fabrica de Antibiotice. Nu
ne-ar conveni să se facă
acum acolo ceva care iarăşi
să facă poluare sau zgomot.

„Iliescu ar trebui să
stea la puşcărie
lângă Stănculescu!”
Rep.: Cu USL-ul cum
merge treaba?
I.C.: Eu n-am fost de
acord cu USL-ul nici când
s-au înfiinţat! Dacă ar fi
după mine, l-aş băga pe
Iliescu lângă ăştia care au
fost închişi pentru că au
împuşcat oameni la revoluţie. Toate relele de la el ni se

trag. El a fost primul care a
recunoscut independenţa
Basarabiei. Tot el e cel care
a desfiinţat CAP-urile. Şiacum să fac alianţă cu partidul lui?!
Rep.: Ca fost întreprinzător privat, ce credeţi că
ar trebui să facă Primăria
Miroslava pentru a încuraja investitorii sau economia
locală?
I.C.: Să încurajeze crescătorii de animale şi mica
industrie, asta ar trebui să
facă Primăria. Iar măsuri se
găsesc începând cu taxarea
şi terminând cu concesiunile.
Rep.: Aveţi un cabinet
parlamentar în comună, al
deputatului
Fenechiu.
Puteţi să ne spuneţi ce face
acest cabinet?
I.C.: Nu pot să vă spun
mare lucru pentru că nu am
mai trecut pe acolo de multă
vreme. Am fost o dată acolo
când s-a sfinţit şi a doua
oară la ultimele alegeri. De
atunci nu am mai fost. Ştiu
doar că este o angajată
acolo de la partid, care ar
trebui să preia sesizări şi
plângeri de pe la oamenii
din zonă. Câte cereri au fost
preluate şi rezolvate chiar
nu am de unde să ştiu.

„Fenechiu a făcut
pentru PNL Iaşi mai
mult decât alţii”
Rep.: E foarte posibil să
pierdeţi cabinetul şi să vă
pregătiţi de alegeri, la cum
arată şansele deputatului
Fenechiu. Personal, eu nu
cred că scapă de puşcărie...
I.C.: O să ne pregătim şi
de alegeri, dacă trebuie. Tot
ce pot să vă spun despre
Fenechiu e că, spre deosebire de alţii, el chiar a băgat
bani în partid. Cine va veni
în locul lui nu ştiu dacă va
mai face pentru PNL Iaşi cât
a făcut el...
Rep.: Mulţumim pentru
interviul acordat!
I.C.: Să auzim de bine!
A consemnat
Florin Antohi
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Învăţământ

Pregătiri finale pentru
începerea noului an şcolar
Cu excepţia unor mici inconvenienţe generate de faptul că pentru trimestrul III nu au fost alocate fonduri, Şcoala Generală “col.
Constatin Langa” este pregătită în proporţie de 90% pentru a începe
noul an şcolar
Ce a fost mai important
de rezolvat pentru ca elevii
să-şi înceapă cursurile în
bune condiţii s-a făcut.
Igienizarea şcolilor din
Miroslava,
Uricani,
Voroveşti şi Horpaz a fost
încheiată. S-au spălat pereţi,
s-a făcut curăţenie în WCuri, s-a dat cu var acolo unde
era nevoie. Acolo unde nu
sunt amenajate WC-uri interioare, s-a făcut curat la cele
exterioare. Acolo unde nu

sunt WC-uri interioare,
urmează să se facă în viitorul
apropiat. Autozaţiile sanitare
de funcţionare au fost emise
atât pentru şcoli cât şi grădiniţe. Din punct de vedere al
căldurii pentru la iarnă,
lucrurile stau bine, şcolile şi
grădiniţele fiind dotate cu
centrale termice pe gaz sau
electrice. Singura problemă
care rămâne în suspensie e
transportul copiilor cu
microbuzele şcolii. “Am

ajuns în această situaţie pentru că la trimestrul III alocaţia bugetară a fost zero şi neau dat peste cap prezumările
făcute de E.on la consumul
de energie electrică. Dar, una
peste alta, am gestionat aceste probleme cum am putut.
Sperăm ca autorităţile locale
să ne înţeleagă şi să ne ajute
ca să le depăşim”, a declarat
Maria Ursu, directoarea Şcolii “col. Constantin Langa”
din Miroslava.

Lipsa de spaţiu
impune cursuri în
două schimburi
Ca o particularitate a
învăţământului primar din
Miroslava, lipsa de spaţiu a
impus conducerii şcolii ca
programul orar al elevilor să
se desfăşoare în două
schimburi: unul de dimineaţă şi unul după-amiază.
Elevii de la clasele pregătitoare şi I-IV vor învăţa
după-amiază, iar cei de la
clasele V -VIII, dimineaţa.
“Iniţial, cei mici erau repartizaţi pentru cursurile de
dimineaţă, dar am remarcat
că aşa învaţă mai greu.
Mulţi dintre ei nici nu mai
apucau să-şi facă temele şi
veneau la şcoală doar cu ce
prindeau în clasă, fără a mai
deschide caietele de lucru
sau manualele. Aşa că i-am
mutat după ora 12 şi rezultatele au fost mai bune”, a
mai observat directoarea
şcolii, Maria Ursu.
La momentul actual, în
evidenţele Şcolii “col.
Constantin Langa” Miroslava figurează 795 elevi
înscrişi iar acoperirea cu
cadre didactice calificate
este de 100%.
În ce priveşte promovabilitatea, cu un procentaj de
85% elevi care au absolvit
cursurile în vară, aceasta e

una normală. Sesiunea de
corijenţe se ţine în perioada
2 – 6 septembrie şi atunci se
vor cerne rezultatele finale.
Cele mai multe corijenţe au
fost consemnate la disciplinele: matematică, urmată de
engleză, istorie şi geografie,
majoritatea cazurilor fiind
elevi din Uricani. Au mai
fost înregistrate şi 6 cazuri
de abandon şcolar.

“Copiii de la
Miroslava sunt mai
descurcăreţi decât
cei de la oraş!”
O explicaţie pentru
această stare de fapt ne
oferă directoarea şcolii: “Naş spune că la noi rezultatele sunt mai proaste ca în alte
părţi, dar tendinţa de scădere a performanţelor elevilor
este o tendinţă a societăţii în
ansamblu. Într-adevăr, e şi
lipsa asta de spaţiu care ne
afectează, pentru că lucrul
cu elevii în două schimburi
face imposibile orele suplimenare şi nu poţi să-i mai ţii
pe profesori peste program.

PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN ŞCOLAR LA CIURBEŞTI

„Anul trecut am avut o promoţie de elevi foarte buni!”
* spune Mihaela
Beatrice Iosub,
directoarea şcolii
“Dimitrie Anghel”
din Corneşti
Ca şi în cazul Şcolii de la
Miroslava, pregătirile pentru începerea cursurilor la
Şcoala “Dimitrie Anghel”
din Corneşti sunt spre final.
Igienizarea a fost încheiată
şi până la 14 septembrie va
fi gata şi WC-ul interior, la
amenajarea căruia se lucrează acum. “Nu am făcut
lucruri spectaculoase şi neam limitat la strictul necesar
pentru că, după cum se ştie,
a fost o problemă cu fondurile. Ca să meargă treaba
mai bine, ne-ar trebui o
femeie de serviciu cu normă
întreagă. Cea care lucrează
acum la noi e cu jumătate de
normă şi nu face faţă pentru
că avem spaţiu mult aici, la
Corneşti. Şi ne-ar mai trebui
un om la întreţinere, dar ce
decizie va lua Primăria în
această privinţă vom încerca să ne descurcăm cu ce

avem”, spune Mihaela
Beatrice Iosub, directoarea
şcolii.

Centrul de Zi
Corneşti – o instituţie realmente utilă
La momentul actual, în
evidenţele Şcolii “Dimitrie
Anghel” din Corneşti, în
componenţa căreia intră şi
şcolile din Proselnici şi
Ciurbeşti, sunt înscrişi 330
de copii. În ce priveşte
cadrele didactice, conducerea şcolii din Ciurbeşti are
cadre didactice tinere şi
foarte bine pregătite, care au
fost
repartizate
de
Inspectorat. Ca şi promovabilitate, lucrurile stau bine,
iar la acest lucru a contribuit
şi Centrul de Zi, înfiinţat cu
fonduri europene şi susţinut
cu fonduri proprii de
Primăria
Miroslava.
“Colaborăm foarte bine cu
Centrul de Zi şi pot spune că
rezultatele acestuia sunt
vizibile. Elevii care vin aici
sunt mai disciplinaţi, mai

îngrijiţi decât înainte de
existenţa Centrului şi vin
mai pregătiţi la şcoală. Din
câte am înţeles, Primăria
Miroslava intenţionează să
mărească Centrul şi să
aducă aici mai mulţi copii,
ceea ce iarăşi este foarte
bine”, a remarcat directoarea Beatrice Iosub.

De la Corneşti, la
licee de prestigiu din
Iaşi
Potrivit informaţiilor furnizate de conducere, promoţia din vară a Şcolii “Dimitrie
Anghel” din Corneşti a dat
absolvenţi cu rezultate foarte
bune, care datorită mediei
mari au putut intra la licee de
prestigiu din Iaşi, cum ar fi
Panţîru Gabriel Alexandru
(Proselnici), care a intrat cu
media 9.80 la Colegiul
Naţional “Negruzzi” din Iaşi,
Tătaru Mădălina (Proselnici), care a intrat la Colegiul
“Miron Costin” din Iaşi,
Văleanu Bianca şi Frecăţeanu Iulian, ambii din

Dancaş, care au intrat la
Liceul Economic, dar care sau înscris la Liceul Agroindustrial “Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, pentru
că situaţia financiară de
acasă nu le permite să facă
naveta la Iaşi.

La polul opus, aceeaşi
şcoală se prezintă la sesiunea din toamnă cu 5 cazuri
de corijenţi (clasa a VIII-a)
la matematică, română şi
engleză, precum şi 3 cazuri
de abandon şcolar. (F.A.)

Poate că ar mai sta cu elevii,
dar nu au efectiv timp.
Trebuie să mai ajungă şi pe
acasă. Ăsta ar fi un aspect.
Altul e apropierea de oraş.
Părinţii mai cu stare au tendinţa de a-şi trimite copiii la
învăţătură în Iaşi, unde
competitivitatea este mult
mai mare şi acst lucru se
vede şi în carnetul de note.
Pe de altă parte, însă, am să
vă mai spun ceva. În cei 29
de ani de când activez la
şcoala din Miroslava, am
observat că nu nota de
absolvire este cea care dă
valoarea reala a unui elev.
Mulţi au terminat la noi cu
note medii, nu mari, şi au
ajuns acum să câştige într-o
lună mai mult decât fac eu
într-o jumătate de an, ca
directoare. Mă credeţi sau
nu, dar copiii din Miroslava,
chiar şi cei fără rezultate
extraordinare la învăţătură,
sunt foarte descurcăreţi şi
reuşesc uşor să-şi facă un
rost în viaţă. Iar eu îi admir
pentru asta”, a mai spus
directoarea Maria Ursu.
Florin Antohi

Bursă de studii
pentru Panţîru
Gabriel
Veste foarte bună pentru Panţîru Gabriel, absolvent al Şcolii “Dimitrie
Anghel” din Corneşti,
care, după ce a fost admis
la prestigiosul Colegiu
“Costache Negruzzi” din
Iaşi, cu media generală
9.80, a primit acum din
partea Consiliului Local
Miroslava o bursă lunară
de studii, în valoare de
500 lei. Propunerea acordării acestei burse de studii a venit din partea conducerii şcolii la care a
învăţat, aceasta fiind la
curent cu situaţia materială precară în care se află
familia acestui copil cu
rezultate deosebite la
învăţătură. “Ştim că baiatul are o situaţie grea
acasă şi merită să-l încurajăm în ceea ce face.
Poate i-or urma şi alţii
exemplul”, a remarcat cu
acest prilej viceprimarul
Vasile
Bulbaşa.
Propunerea a fost aprobată de consilierii locali în
unanimitate. (P.C.)
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ŞTIINŢA MIROSLAVA RĂMÂNE ÎN LIGA A III-A

Obiectiv major - promovarea în play-on!
Veste extraordinară
pentru microbişti:
Ştiinţa Miroslava
rămâne în Liga a III!
Acest lucru a fost posibil
datorită numeroaselor memorii trimise de conducerea clubului la Federaţia Româna de
Fotbal, care a luat în calcul
atât punctajul realizat de Ştiinţa în campionatul trecut, cât
mai ales faptul că echipa şi-a
plătit la timp toate datoriile.
“Zece memorii am trimis şi sar părea că argumentele noastre au fost luate în considerare. Ba aş zice că pe mâna
noastră au rămas în Liga a IIIa – pe aceleaşi considerente –
şi cei de la Ceahlăul Piatra
Neamţ. Oricum important
este ca am rămas la nivelul
competiţional pe care ni-l
doream şi vă asigur că ne vom
îndeplini toate obiectivele”, a
declarat Cristian Ungureanu,
selecţionerul echipei de fotbal
Ştiinţa Miroslava.
Care sunt obiectivele echipei e fotbal? Promovarea în
primele 6 echipe din play-on

şi evitarea plasării în playoff. “Acest sistem de cernere
a echipelor din campionat
este unul nou, specific campionatului belgian sau elveţian, de exemplu, şi a fost
introdus acum şi la noi. Este
un sistem modern, foarte
obiectiv de apreciere a valorii
echipelor implicate în cam-

pionat. În ce constă acest sistem? Sunt 12 echipe şi se
joacă în 22 etape. După cele
22 etape se face un clasament
şi primele 6 clasate joacă în
play-on iar următoarele 6 în
play-off. Apoi urmează ale
meciuri, cu tur şi retur. La
apecierea punctajului contează foarte mult punctele pe

care le-ai făcut cu echipele
din play-off, pentru că acestea se scad. Bineînţeles, ultimele două echipe clasate în
play-off retrogradează şi în
funcţie de punctajul realizat
poate retrograda şi antepenultima”, a declarat Cristian
Ungureanu.
Pentru atingerea obiective-

lor propuse, Cristian Ungureanu a mai adus nişte jucători noi: Maxim George (fundaş stânga, de la Dorohoi),
Caragea Adrian (Rapid
Suceava), Cornea Cornel
(Baia Mare), Talpan Ilie
(Ciurea), Stafie Alexandru
(Ciurea), Bolboceanu Bogdan
(Ciurea), Avram Raul Octav

(portar foarte bun, Bistriţa).
Dintre titularii de la
Miroslava au plecat Tincu
Paul (în Republica Moldova),
Pofireanu Andrei (Germania),
Andrei Stan (liber de contract). Lascarache Costel este
în discuţii cu o echipă de Liga
a II-a, dar e posibil să revină.
(P.C.)

LIGA III – SERIA 1

POLIŢIA LOCALĂ ÎN ACŢIUNE

Bucovina Rădăuţi – Ştiinţa
Miroslava 1-3 (1-2)!

Multe scandaluri
şi furturi mărunte

Vineri, 30 august – ora
18:00, Ştiinţa Miroslava a
debutat în noul sezon de
ligă III pe terenul celor de la
Bucovina Rădăuţi, echipă
care s-a întărit în această
vară şi cu foşti jucători ai
Miroslavei: Stan şi Popa.
Salvată de FRF, Ştiinţa s-a
pregătit intens în această
vară sub comanda lui Cristi
Ungureanu (A1) şi Irinel
Ionescu (A2), iar pregătirile
dar şi noutăţile din lot, au
făcut ca Miroslava să fie la
un nivel mult mai ridicat
faţă de sezonul trecut.
Tracul revenirii în competiţiile oficiale şi-a spus
cuvântul în startul partidei,
ambele echipe preferând o
tatonare la mijlocul terenului. Abia în min. 20 s-a spart

monotonia, iar gazdele au
deschis scorul prin Sabie,
care a marcat cu un şut la
colţul
lung.
Totuşi,
Miroslava nu a capitulat şi a
reuşit egalarea în min. 30,
când Petrea a executat perfect o lovitură liberă de la
20 m.
Ştiinţa Miroslava avea să
intre în avantaj la pauză,
după ce Gheorghiu primeşte
o centrare foarte bună de la
Maxim şi trimite o lovitură
de cap imparabila (min. 43).
Scorul final avea să fie
stabilit de băcăuanul din
curtea Miroslavei – Petrea,
acesta marcând iarăşi dintro lovitură liberă de la 17 m
(min. 52).
Până la final nu s-a mai
întâmplat nimic notabil,

singurul lucru care merită
amintit fiind accidentarea
destul de gravă a lui Petrea,
care s-a lovit puternic la
cap, după ce s-a ciocnit cu
un adversar, fiind nevoie de
intervenţia ambulanţei pentru a-l stabiliza. Din acest
motiv, partida a şi fost prelungită cu 8 minute.
Victorie foarte frumoasă
pentru Miroslava, care
debutează cu dreptul şi gândindu-ne la lotul şi seriozitatea cu care se fac antrenamentele, ne putem aştepta
ca Ştiinţa să fie una din
echipele care se vor califica
în Play-off, evitând astfel
emoţiile cu retrogradarea în
acest sezon!
Remus Mustăţea

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).

Luna august a fost una
relativ obişnuită pentru
poliţia locală, care a împărţit mai multe amenzi la
Legea 61, privind ordinea şi
liniştea publică – 20 de
toate – a căror valoare însumată este de 4.700 lei, dar a
fost dată şi o amendă, la
HCL 47/2009, unui cetăţean
care a fost surprins aruncând moloz pe domeniul
public.
- În colaborare cu serviciul de urgenţe 112 şi poliţia
rurală,
poliţia
locală
Miroslava a contribuit la
prinderea unor hoţi mărunţi,
cum ar fi Irimia Vasile (58
ani) din Miroslava, care a
fost surprins furând porumb
din
curtea
vecinului,
Gheorghe Prisecaru. La fel,
a fost prins şi Cocea
Costică, la furat roşii din
grădina vecinului, Albu
Vasile, din Proselnici.
Acestora li s-a întocmit
dosar penal pentru furt calificat şi sunt cercetaţi în
stare de libertate.
- Tot prin serviciul 112,
poliţia locală a intervenit în
noaptea de 5 spre 6 august
şi l-a reţinut pe Gogu
Benone, din Ţibana, pentru
o tentativă de viol şi tâlhărie
asupra unei bătrâne din
Balciu. Acesta a lucrat

acolo o perioadă şi, nemulţumit de cum a fost plătit a
încercat să se “răsplătească”
singur. A fost arestat pentru
o perioadă de 29 de zile iar
pentru fapta lui riscă ani de
puşcărie.
- O tentativă de furt (un
laptop) şi un început de
incendiere s-a produs în
noaptea de 4 august, dar
autorul încă nu a fost depistat.
- Un copil din Găureni
(Stan Gheorghe) a fost găsit

pe stradă, pe 17 august, şi a
fost înapoiat tatălui.
- Conform obiceiului,
Grigoraş Gheorghe (zis şi
Balaur), din Uricani, iar a
făcut-o lată şi s-a ales cu o
amendă pentru tulburarea
ordinii şi liniştei publice.
- Nu în ultimul rând,
poliţia locală a contribuit la
izolarea zonei în care au
fost detonată muniţie din
timpul celui de-al doilea
război mondial. (T.D.)

POLIŢIA LOCALĂ MIROSLAVA
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