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Niciun sfanţ pentru
drumurile Miroslavei!
Consiliul Judeţean Iaşi, prezidat de
Cristian Adomniţei, a încheiat master
planul pentru perioada 2014 – 12020 şi
conform acestuia comuna Miroslava
nu va primi niciun leu pentru modernizarea de drumuri comunale, spre deosebire de toate celelalte comune din
judeţ. Singura investiţie de care ar
putea profita locuitorii comunei
Miroslava este doar reabilitarea
drumului judeţean spre Voineşti şi
nimic mai mult.
Potrivit master planului întocmit de
Consiliul Judeţean Iaşi – care e un
pilon de dezvoltare strategică a
judeţului Iaşi – modernizarea drumurilor se va face pe trei axe principale,
după cum urmează:
Axa 1: reabilitarea şi modernizarea
DJ 282, DJ 281 DB, DJ 281D, DJ 281
pe traseul Iaşi – Movileni, Gropniţa –
Coarnele Caprei – Belceşti – Scobinţi –
Sireţel – Lespezi – limita judeţului
Suceava. Lungime: 94 km, buget estimat 48,8 milioane euro.
Axa 2: Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii intrajudeţene DJ 248 A,
DJ 246 şi DJ 280 pe traseul Iaşi –
Miroslava – Ţibana – Ţibăneşti –
Tansa – Dagâţa. Lungime 68 km.

Buget estimat: 49,9 milioane euro.
Axa 3: Reabilitare DJ 248 B, între
DN 24 şi DN 28. Lungime: 59,4 km.
Buget estimat: 17,9 milioane euro.
Criteriile
de
prioritizare
a
investiţiilor în reţeaua de drumuri
judeţene au fost:
– starea tehnică a drumurilor
judeţene şi comunale;
– numărul de cetăţeni deserviţi şi
cost per capita;
– impactul previzionat asupra
reţelelor de drumuri judeţene şi
comunale, a viitoarelor autostrăzi,
drumuri exprese şi drumuri naţionale
modernizate
– prognoza traficului pentru
perioada 2013 – 2020;
– importanţa fiecărui drum judeţean

şi drum comunal şi a costurilor de
modernizare;
– analiza impactului proiectelor
propuse asupra mediului înconjurător,
asupra mediului social, a celui
economic şi asupra turismului.
Potrivit propunerilor de investiţii,
vor fi modernizate prin asfaltare
drumuri comunale în următoarele
localităţi: Şcheia, Sineşti, Al. I. Cuza,
Tătăruşi, Chicerea, Păuşeşti,Comarna,
Hiliţa,Ciorteşti, Focuri, Erbiceni,
Buhalniţa, Scobinţi, Româneşti,
Oţeleni, Bosia, Butea, Brăteşti,
Dolheşti, Mirceşti, Scânteia, Tungujei,
Deleni, Tomeşti, Cozmeşti, Aroneanu,
Blăgeşti, Ţuţora, Heci, Prisăcani samd.
Comuna Miroslava însă nu apare pe
această listă de modernizări, spre deosebire de celelalte comune limitrofe
Iaşului (Popricani, Aroneanu, Rediu,
Victoria şi Holboca) ale căror sate se
regăsesc pe lista de priorităţi a
Consiliului Judeţean pentru perioada
2014 – 2020. Să fie asta o răzbunare a
preşedintelui Adomniţei pentru faptul
că CL Miroslava a refuzat să facă o
pomană de 120 hectare pentru un parc
industrial pe şesul de la Metro?
Rămâne de văzut...

Pregătiri pentru iarnă

La mulţi ani,
România!
În aceste vremuri de maximă dezbinare,
ziua de 1 Decembrie trebuie să fie pentru fiecare dintre noi, românii, ocazia perfectă de a
medita, acolo unde ne aflăm, în ţară sau peste
hotare, la drumul pe care l-am parcurs ca popor
în această lume nu tocmai prietenoasă. Am
avut o istorie zbuciumată, dar nici prezentul nu
ne aşterne în faţă un viitor călduţ. E momentul
perfect pentru a ne aminti de înaintaşi, de
cultura care ne defineşte ca români, dar şi de
viitorul pe care suntem datori să-l aşternem
urmaşilor. Să fim mândri că suntem români! La
mulţi ani, România! La mulţi ani, români de
pretutindeni!

Oricât de grea ar fi iarna,
Primăria Miroslava are la dispoziţie toate utilajele necesare pentru
menţinerea drumurilor publice în
stare circulabilă, pentru că la acest
moment deţine: 2 tractoare cu
lamă, un buldoexcavator, un autogreder, o sărăriţă de 2,5 tone (pentru împrăştierea materialului antiderapant) şi o freză pentru deszăpezit trotuare. La dispoziţia
Cu prilejul Zilei Naţionale a României, un grup de
oameni inimoşi din Ciurbeşti, adunaţi de prof. Eugenia
Stan şi Adrian Ciubotaru a pus la cale un mic spectacol
în curtea şcolii din localitate. Au fost interpretate imnul
României, Tricolorul, Pui de Lei, poezii patriotice şi,
spre final, piese populare.

Sală de evenimente speciale
Valea Ursului - Moara de Porumb
Pentru cei interesaţi, punem la dispoziţie o sală
de evenimente speciale (nunţi, cumătrii etc)
dotată cu bucătărie proprie şi tot ce este necesar
pentru desfăşurarea unei petreceri de neuitat.
Rezervări la tel.: 0768 – 933.654
persoana de contact Gheorghe Cojocaru

Primăriei Miroslava sunt deja 332
tone de material antiderapant şi,
în funcţie de cantitatea de zăpadă
urmează a se achiziţiona material
suplimentar sau nu. “Consider că
cu utilajele de care dispunem ne
vom face treaba singuri, fără probleme, dar dacă va fi o iarnă foarte grea şi nu vom face faţă atunci
vom apela la forţe mecanice
suplimentare, închiriind de la

agenţi economici. Să vină mai
întâi iarna, apoi vom vedea...”, a
declarat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava.
(amănunte în pagina 2)

Secretara Elena Florea a ieşit la pensie
După 40 de ani de activitate
neîntreruptă, secretara Primăriei
Miroslava, Elena Florea, a ieşit
la pensie, începând cu data de 1
decembrie. Cu ce gânduri se
desparte de colegi şi meseria
căreia i-a închinat întreaga
viaţă? Cu emoţii, gânduri de
împlinire şi nostalgii. “Au trecut
40 de ani, ca un gând... Când am
venit aici, pe 22 noiembrie
1974, nici măcar nu eram
căsătorită. Acum am şi nepoţi. A
fost greu, am avut şi perioade

rele, mai ales în perioada cu
retrocedările la Legea fondului
funciar. Greu, dar şi frumos
pentru că mi-a plăcut ceea ce
fac... Indiferent cine a veni după
mine se va descurca pentru că
lucrurile merg acum pe un făgaş
normal. Iar conducerea e
superbă!”, a declarat Elena
Florea.
Până la ocuparea postului
prin concurs, activitatea de
secretar al Consiliului Local
Miroslava va fi preluată, cu titlu

interimar, de Ursanu Ancuţa,
jurist în cadru compartimentului
juridic al Primăriei Miroslava.
(F.A.)
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Pregătiri pentru iarnă

La şedinţa Consiliului Local din 21 noiembrie 2013, au fost supuse dezbaterii şi aprobării următoarele normative:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
Adiţional nr. 9 la Actul Constitutiv şi Actul
Adiţional nr. 10 la Statutul ARSACIS;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor
şi impozitelor pe anul 2014;
• Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu
de oportunitate SC Algina Electric SRL;
• Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu
de oportunitate Mocanu Dinu Liviu;
• Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu
de oportunitate Manea Gabriela;
• Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu
de oportunitate Bucur Ştefan;
• Proiect de hotărâre pentru avizare PUZ,
beneficiar Costin Grigore;
• Proiect de hotărâre pentru avizare PUZ,
beneficiar Primăria comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre pentru avizare PUZ,
beneficiar Benghiac Claudia Mihaela;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării şi completării Programului anual de achiziţii;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi
principalilor indicatori tehnico-economici pentru
investiţia “Extindere reţea canalizare în localitatea Miroslava”;
• Proiect de hotărâre pentru completarea şi
actualizarea inventarului domeniului public al
comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre pentru completarea şi
actualizarea inventarului domeniului privat al
comunei Miroslava.

Vasile Bulbaşa.
Aceleaşi norme prevăd ca utilajePotrivit planului de măsuri întoc- le să fie solicitate când stratul de
mit de departamentul pentru situaţii zăpadă depusă depăşeste 15 cm, iar
de urgenţă, intervenţia cu utilaje se dacă viteza vântului depăşeşte 30
va face prioritar pe drumurile publi- km/h acestea vor fi oprite.
ce aflate în patrimoniul Primăriei
Miroslava. “Chiar ţin să menţionez “Nu mai parcaţi
că pe drumurile judeţene, naţionale autoturismele în drum!”
şi europeane nu avem voie să intervenim, acestea fiind în responsabili“Indiferent că iarna va fi grea sau
tatea deţinătorilor. Spun acest lucru uşoară, ţin să le reamintesc propriepentru că s-a mai întâmplat iarna tarilor de autoturisme să nu-şi mai
trecută să primim plângeri de la ţină maşina parcată în drum, pentru
diverşi cetăţeni că nu am deszăpezit ca serviciul de deszăpezire să-şi
căi de acces aflate în administrarea poată face treaba. În caz contrar,
Consiliului Judeţean”, a mai spus vom ridica maşinile parcate neregu(CONTINUARE DIN PAGINA 1)

lamentar iar posesorii vor avea de
plătit atât o amendă nu tocmai uşoară cât şi serviciul de ridicare/depozitare, dacă vor să şi le recupereze. De
asemenea, comandamentul de iarnă
va asigura o permanenţă, 24 ore din
24, la care cetăţenii vor putea apela
în caz de necesitate”, a mai spus
viceprimarul Bulbaşa. Nu în ultimul
rând, autorităţile locale reamintesc
atât persoanelor fizice, cât şi posesorilor de magazine sau firme private, că, potrivit legii, sunt obligate să
cureţe şi să îndepărteze zăpada de
pe trotuarele şi din dreptul imobilelor pe care le deţin. (H.B.)

Date de la starea civilă
Căsătorii
În perioada 28 octombrie - 29 noiembrie, Oficiul de
Stare Civilă al comunei Miroslava a înregistrat următoarele:
• Livenschi Alexandru Iulian – Chirică Alina
Petronela (Valea Adâncă)
Decese
În perioada 28 octombrie – 29 noiembrie, la Oficiul
de Stare Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele decese:
• Purcărea Virginiea (90 ani, Iaşi);
• Cocoveică Maria (80 ani, Voroveşti);
• Dumitrescu Ion (82 ani, Iaşi);
• Samoilă Gheorghe (93 ani, Ciurbeşti)
• Mahu Mihai (76 ani, Miroslava)
• Bălăceanu Ioan (77 ani, Miroslava)
• Chiriac Gheorghe (45 ani, Voroveşti)
• Orzu Neculai (89 ani, Ciurbeşti)
• Iftimi Ştefan (85 ani, Brătuleni)
• David Petru (58 ani, Horpaz)
• Aron Elena (74 ani, Dancaş)
• Constantinescu Constantin (77 ani, Voroveşti)
• Asaftei Ioan (71 ani, Miroslava)

CASETA REDACŢIONALĂ
Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Email: redactia.mesagerul@gmail.com
Contact: 0745.934.769

Folosiţi platformele de gunoi menajer!
Compartimentul
de
mediu
al
Primăriei
Miroslava reaminteşte cetăţenilor comunei Miroslava
să folosească cu încredere
platformele ecologice pentru gunoi de grajd, amenajate la Balciu şi Uricani. De
asemenea, familiile care au
încheiat contracte de salubrizare cu Predemet sunt
rugate să-şi plătească în
timp util facturile, altfel
riscă să rămână fără pubele
şi cu gunoiul în curte.
“Oamenii trebuie să înţeleagă că Predemet este un

agent economic privat care,
dacă nu îşi recuperează
investiţia, se poate retrage
din zonă şi nu va mai fi
nimeni care să preia gunoiul
menajer”, a declarat Corina
Darabană, inspector de
mediu, în cadrul compartimentului de specialitate al
Primăriei Miroslava.
Acelaşi serviciu de
mediu le reaminteşte cetăţenilor să-şi desfunde şanţurile de dren din dreptul curţilor personale, precum şi trotuarele, altfel riscă amenzi
usturătoare. (M.A.)

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.

Mesagerul
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LUMEA ÎNTREABĂ, PRIMARUL RĂSPUNDE

Probleme curente în Valea
Adâncă, Proselnici şi Voroveşti

Mocanu Mihai

Odobaşu Constantin

Vieriu Costel

Andriescu Leonid

Continuăm rubrica de dialog cu cetăţenii, stând de vorbă cu locuitorii din Valea Adâncă, Proselnici şi
Voroveşti. Reamintim cititorilor că prin această rubrică încercăm să dezvoltăm o mai bună comunicare între
contribuabili şi administraţia locală. Aşa că invităm, pe această cale, pe toţi cei care au de făcut sugestii sau
reclamaţii la adresa Primăriei Miroslava să ni se adreseze la adresa redactia.mesagerul@gmail.com, sau la tel.
0745.934.769. De asemenea, sugestii şi reclamaţii se mai pot primi în cutiile special amenajate în zona centrală
a fiecărui sat din componenţa comunei Miroslava, sau la secretariatul primăriei. Răspunsurile la întrebările
publicului, care vor fi verificate în teren, vor fi publicate în următorul număr al publicaţiei Mesagerul. Injuriile
nu vor fi luate în considerare. Reamintim, de asemenea, că Mesagerul publică anunţuri de mică publicitate gratuit iar acestea se pot depune la biroul unic.

„Vreau să ştiu dacă
se dau locuri de casă
în Valea Adâncă”

luna ianuarie pentru terenuri în zonele Corneşti,
Dancaş, Proselnici. În
Valea Adâncă nu avem terenuri disponibile pe proprietate publică. Parcul pentru
copii este achiziţionat şi va
fi amplasat în această iarnă
lângă proprietatea domnului Vieru Alexandru. Vom
verifica anchetele sociale.
Am sesizat Garda de Mediu
în problema câinilor şi pisicilor şi am constatat că
doamna Nacu respectă
legea. Vom lua măsuri dacă
domnul Pichiu a încălcat
legea” - Dan Niţă, primarul comunei Miroslava

„Ne-a zis primarul în
campania electorală că va
da la oameni locuri de casă.
Ştiu că se scot la concesiune
locuri de casă în Corneşti,
Miroslava şi Proselnici dar
de Valea Adâncă nu am auzi
nimic. Am înţeles că la
Miroslava s-au dat nişte
locuri mai la vale de cimitir.
Tot aşa, ni s-a mai promis în
campanie că se va face un
parc pentru copii, la Valea
Adâncă, dar nu s-a făcut. Ce
să vă mai spun... suntem
sătui de promisiuni. Ni s-au
scos ajutoarele sociale iar
doamna Nechifor îşi face
anchetele sociale din birou.
Alte nemulţumiri? Uite,
Pichiu Dumitru, care stă
mai încolo, îşi goleşte fosa
în drum iar Nahu Corina,
vecina de peste drum, ţine
în ogradă vreo sută de câini
şi pisici. Vine un miros
dinspre ei de nu-ţi vine să
mai stai aici! Din cauza lor
ni s-a stricat apa la fântână,
că nu mai e bună de băut!
De-ar fi să cresc şi eu vreo
doi porci la mine în curte, să
vezi ce scandal se lasă! Mocanu Mihai, Valea
Adâncă

„Şanţul de dren la stradă
a fost început, dar nu s-a
mai terminat. Aici, pe
Strada Veche, drumul asfaltat e mai sus de curţile noastre şi când plouă toată apa
vine spre noi. O altă problemă ar fi iluminatul public
spre grădiniţă. În rest, e
bine. Aşteptăm să ajungă
canalizarea şi pe la noi” Odobaşu Constantin, Valea
Adâncă

„Am promis în campania
electorală teren pentru construcţia de locuinţe şi mă ţin
de cuvânt. Vom organiza
licitaţie de concesionare în

„Cunoaştem situaţia din
zona dumneavoastră. Vom
interveni pentru a o rezolva” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava

Oamenii din Valea
Adâncă vor şanţul de
dren pluvial, iluminat public şi loc de
joacă pentru copii

„Ni s-a promis la alegeri
că se va amenaja undeva un
parc de joacă pentru copii,
ca să nu mai iasă în stradă şi
să fie expuşi la accidente. Iam amintit de această problemă şi consilierului local
Vieru să transmită acest
aspect conducerii primăriei
Miroslava. Eventual, nu ar
strica să monteze în zonă şi
nişte limitatoare de viteză,
că sunt unele locuri în care
vizibilitatea e mică şi există
pericolul ca un şofer grăbit
să accidenteze grav un
bătrân sau copil care trece
pe acolo. Chiar de curând
un copil a fost lovit mortal
aici. Cred că ar trebui făcut
ceva în acest sens” - Vieriu
Costel, Valea Adâncă
„În anul 2014 vom
monta limitatoare de viteză
şi va fi amenajat şi parcul
de joacă pentru copii” Dan Niţă, primarul comunei Miroslava
„Strada e mai sus şi curtea mea e în vale. De-aia,
când plouă, totul curge pe
noi. Aş face eu un şanţ de
dren, ca să nu-mi mai intre
apa-n curte, dar nu pot pentru că pe aici am înţeles că
urmează să tragă şi canalizare, aşa că am rămas blocat. În rest, nu am de ce să
mă plâng...” - Andriescu
Leonid, Valea Adâncă
„În satul Valea Adâncă
(satul vechi) este o proble-

mă cu apele pluviale datorită construcţiilor care s-au
făcut fără a lua în calcul
colectarea acestora. Vom
apela la specialişti pentru a
găsi o soluţie şi la această
problemă” - Dan Niţă, primarul comunei Miroslava

„Am trei probleme
cu care am fost la
viceprimar”
„După cum mă vedeţi,
iaca, sap cu hârleţu-n şanţ!
Am trei reclamaţii pe care
le-am făcut la primărie,
viceprimarului Bulbaşa. Nu
zic, e băiat bun, dar treaba
mea nu a rezolvat-o. Prima
mea reclamaţie e să pună
becuri şi pe strada Pădurii
(Proselnici – n.r.). Pe
Theodor Palade poţi circula
noaptea, pe Pădurii nu. Ar
trebui să pună lumină şi
aici, că sunt mulţi hoţi prin
zonă şi se fură mult. A doua
reclamaţie e şanţul ăsta la
care sap eu acuma. Au făcut
drumul, l-au asfaltat, dar nu
au terminat şanţul şi ca să
nu-mi intre apa în curte îl
curăţ eu. Iar a treia reclamaţie o am cu tubul asta pătrat
din beton pe care mi l-au
proptit drumarii drept în
gardul meu. Aş vrea să vină
şi să-l ia de aici, altfel îl mut
eu la mine-n curte şi-mi fac
din el suport pentru găleţi la
fântână” - Vizu Virgil,
Proselnici
„Dacă nu suntem anun-

Vizu Virgil

Frunză Elena

ţaţi că nu funcţionează iluminatul public nu avem de
unde şti. La începutul lunii
decembrie vor fi verificate
instalaţiile de iluminat
public în toate satele. Acum,
că s-a terminat asfaltarea în
Proselnici, urmează să
amenajăm rigolele şi podeţele. Un pic de răbdare vă
cerem. Tubul pentru pod îl
vom lua de pe strada
Pădurii” - Dan Niţă, primarul comunei Miroslava

lii, dar deocamdată nu vine
nimeni aici fiindcă nu este
profitabil, vânzările estimate fiind mici. Vom insista în
continuare pe la diverse
firme farmaceutice să vină
şi în satele din Miroslava” Dan Niţă, primarul comunei Miroslava

Farmacie, nu baruri!
„Acum, dacă avem
asfalt, chiar nu văd ce ar
mai trebui să ne facă
Primăria, că doar n-or veni
să ne pună aur în faţa porţii!
Suntem mulţumiţi. O farmacie zic eu că ar fi bine să
avem pe aici, ca să nu mai
mergem până în oraş după
medicamente. Şi să mai
rărească barurile, că m-am
săturat de beţivi în sat. Dacă
ar fi după mine, le-aş desfiinţa pe toate, că de aici
numai de scandaluri şi bătăi
aud tot timpul...” - Frunză
Elena, Proselnici
„Încercăm să amenajăm
o farmacie în satul
Proselnici, în clădirea şco-

Ziarul local şi şcoala
„Aici, pe deal, la
Voroveşti, nu primesc tot
timpul ziarul. Dar m-aş
bucura să-l primesc regulat
pentru că lucrez la şcoală şi
mă interesează să văd cum
se reflectă activitatea noastră în ziarul local. Alte
nemulţumiri nu aş avea.
Sigur, mi-ar plăcea să avem
asfalt şi aici, pe strada
Militari, ca să nu mai merg
cu noroi pe tocuri, la şcoală.
Dar probabil că, în timp,
când s-or mai înmulţi casele
în zonă, se va realiza şi
asta” - Vlăduţ Daniela,
Voroveşti
„Aşa cum am promis, în
satul Voroveşti vom asfalta
în anul 2015 inclusiv strada
Militari” - Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.

Dan Niţă, primarul comunei Miroslava
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Bursă de studii şi ajutoare băneşti pentru studenţi
Încă doi studenţi vor
primi ajutoare băneşti
de la Primăria
Miroslava, ţinând cont
atât de rezultatele bune
pe care le au la
învăţătură, cât şi de
situaţia materială în
care se află.
Este vorba de Andrei Neculai,
student la Informatică şi Carmen
Dobre, studentă la Academia de
Arte Plastice. Primul va primi o
bursa de 500 lei/lunar iar
Carmen Dobre va primi un ajutor bănesc de 500 lei/lună, până
la sfârşitul anului în curs,
urmând ca din ianuarie să primească sau nu bursă în funcţie
de rezultatele pe care le are la
învăţătură.
Până acum, Consiliul Local
Miroslava a mai acordat 4
(patru) asemenea burse de merit

pentru Cârţan Elena Gabriela
(studentă la facultatea de
Zootehnie
a
Universităţii
Agricole “Ion Ionescu de la
Brad”) şi elevilor Panţîru
Gabriel (colegiul Negruzzi),
Popa Elena Lidia (Liceul
Economic) şi Ciobanu Eena
Laura (colegiul Gheorghe
Asachi).
Reamintim că aceste burse de
merit se acordă elevilor şi studenţilor rezidenţi ai comunei
Miroslava în baza unor criterii
de performanţă, cum ar fi: medie
generală peste 9, nicio absenţă
nemotivată samd.
Nerespectarea acestor criterii
atrage după sine retragerea bursei.
Premiu pentru un
vicecampion mondial
la fitness
La propunerea consilierului
local Ilie Apostol Consiliul
Local Miroslava a
aprobat

acordarea unui premiu de merit,
în valoare de 500 lei, tânărului
Popa Lucian, din Uricani, care a
obţinut medalia de argint la
Campionatul mondial de fitness

pentru juniori, desfăşurat în
această toamnă la Kiev. “Nu e
puţin lucru să avem un vicecampion mondial la un sport şi consider că merită din plin să răsplă-

tim cumva eforturile acestor
copii talentaţi, care fac reclamă
frumoasă comunei Miroslava”, a
declarat consilierul Ilie Apostol.
(M.A.)

Intabulări de drumuri Extinderi la reţeaua de canalizare în Miroslava

Ca să nu mai apară situaţii nedorite în care cetăţenii îşi montează garduri în drum, făcând ulterior
imposibilă mai apoi amenajarea unor căi de acces
normale, Primăria a intabulat toate drumurile din
comună. “Intabularea pentru drumurile publice s-a
făcut în aşa fel încât toate să aibă o lăţime de 11 m.
Aşa avem garanţia că nu ne vom mai trezi cu persoane fizice care intabulează proprietăţi peste căile de
acces”, a explicat primarul Dan Niţă. Cele mai multe
cazuri de proprietăţi care limitează căile de acces,
multe dintre acestea ajungând şi la 5 metri lăţime,
pot fi întâlnite în Valea Adâncă Nouă. (F.A.)

Continuă lucrările de
extindere a reţelei de canalizare în Miroslava. Au
fost racordate la reţea blocurile din Miroslava, precum şi locuinţele din str.
Şcolii (300 m), Iancu Vodă
(156 m), Aron Vodă (164
m). Valoarea totală investiţiei se ridică la 1.893.230
lei.
În cursul anului 2014
mai urmează a se extinde
lucrările de canalizare pe
următoarele străzi: str. col
Constantin Langa (736 m),
str. Fermei (432 m), str.
Anton Niţu (165 m), str.
Pădurii (765 m), str.col.
Constantin Langa (stânga
675 m), str. Col Constantin
Langa (625 m), str. general
Emanuel Dascălu (743 m),
str.
Constantin
Mavrocordat (674 m), str.
Biserica Sf. Nicolae (519
m), str. Elias Şaraga (163

m), str. Vasile Alecsandri
(107 m), str. Dimitrie
Butculescu (261 m).
“În acest caz fiind
vorba de o investiţie derulată din fonduri proprii nu
a fost dat un termen de
finalizare clar. Pe măsură
ce se vor identifica fonduri, lucrările se vor scoate la licitaţie”, spune
Violeta Iftimie, inspector
în cadrul compartimentului achiziţii al Primăriei
Miroslava.

Întârzieri la Horpaz
din cauza gardurilor
De asemenea, continuă
lucrările de extindere la
reţeaua de canalizare din
Horpaz. Aici, lucrările au
fost întârziate datorită
unor cetăţeni care au refuzat să-şi retragă gardurile
din drum pentru a face loc

la utilităţi. Din cei 1.442 m
de canalizare care trebuiau
daţi în exploatare au fost
executaţi doar 723,5 m,
urmând ca pe măsură ce
vor retrage gardurile
amplasate aiurea să se execute diferenţa rămasă.
Nu în ultimul rând, se
află în faza de execuţie şi
lucrările de extindere a

reţelei de canalizare din
Ciurbeşti: str. Principală
1002 m, şi încă 1835 m de
la staţia de pompare până,
la Horpaz. Staţia de pompare va fi amplasată în
incinta şcolii de la Horpaz
şi va pompa apă în
Ciurbeşti. Valoarea totală a
investiţiei este de 461.000
lei. (M.A.)

Căminul cultural Uricani rămâne în picioare
 în schimb grajdul

părăginit de la
Ciurbeşti va fi dat jos
Având în vedere starea
avansată de degradare în
care se găsesc două clădiri
aflate în patrimoniul
Primăriei Miroslava, faptul că nu pot fi utilizate
fără a prezenta risc pentru
persoanele din incinta lor,
faptul că reabilitarea lor ar

costa mai mult decât ridicarea unor clădiri noi, serviciul de urbanism a propus Consiliului Local
demolarea
Căminului
Cultural din Uricani şi a
anexei (grajd) fostă proprietate a CAP Miroslava,
de pe coama dealului
Ciurbeşti.
Propunerea serviciului
de urbanism a provocat vii
discuţii în Consiliulul

Local, foarte mulţi dintre
consilieri fiind legaţi afectiv de această clădire pe
care o consideră una de
patrimoniu. Opoziţia cea
mai mare a venit din partea
consilierilor
Constantin Mertic şi Ilie
Apostol, aceştia apreciind
că fiind mai uşor de dărâmat decât de construit
există riscul ca sătenii din
Uricani să rămână pe ter-

men lung fără un loc de
adunare. În cele din urmă,
votul consilierilor a fost
unul de respingere a
demolării căminului cultural Uricani. Aici urmează
să se facă expertiză care să
stabilească exact costurile
de reabilitare. În ce priveşte magazia de la Ciurbeşti,
aceasta va fi demolată,
fără alte discuţii. (F.A.)
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A fost inaugurat Centrul de Informare Turistică
Pe 27 noiembrie, a fost
inaugurat Centrul de
Informare Turistică Miroslava, parte componentă
a unui program cu finanţare europeană, intitulat
“Promovarea Produselor
Turistice Naturale şi
Antropice din comuna
Miroslava, prin Acţiuni
Integrate de marketing şi
Comunicare”, al cărui
scop este crearea de plusvaloare pentru turismul
românesc şi pentru turismul Regiunii de Dez-voltare Nord Est.
Amplasat în centrul
comunei, în imediata vecinătate a Şcolii generale
“col. Constantin Langa”,
Centrul Turistic Miroslava
dispune acum de o clădire
nouă, de circa 80 mp cu
două camere, grup sanitar
şi centrală termică pe gaz,
precum şi o curte în care
se pot amenaja spaţii
expoziţionale sau găzdui

chiar evenimente artistice.
Valoarea totală a investiţiei este de 682.910 lei iar
construcţia a fost realizată
de SC Into SRL Tg
Frumos.
Revenind la programul
guvernamental care a dus
la realizarea acestei investiţii, Centrul de Informare
Turistică Miroslava va
avea ca obiect de activitate:
– 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 anual;
– sprijinirea creşterii cu
peste 5% a numărului de
turişti sosiţi la Miroslava;
– contribuţia la creşterea numărului de turişti,
fapt care va avea ca rezultat creşterea cererii pentru
o gamă largă de produse

furnizate de alte sectoare
economice (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 numărului 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 destinaţie turistică europeană,
prin promovarea potenţialului turistic existent şi a
culturii specifice comunei
Miroslava;

Obiective turistice în Miroslava
 Rezervaţia Pădurea Uricani – rezervaţie forestieră de interes ştiinţific
naţional, în care poate fi întâlnită
specia de stejar roşu;
 Rezervaţia Biosferei Valea lui David
– rezervaţie floristică unicat;
 Rezervaţia Arheologică “Dealul
Bârca” - aici au fost dezgropate vestigii ale unei aşezări din epoca fierului şi artefacte datând din 106 – 271

Oamenii fără adăpost provoacă
discuţii contradictorii în plenul CL
Problema oamenilor
fără adăpost, acum, în
prag de iarnă, a făcut din
nou obiectul unor dezbateri în ultima şedinţă de
plen a Consiliului Local
Miroslava. Variante de
rezolvare au fost multiple, dar Consiliul Local
nu a optat încă pentru
niciuna dintre ele. Prima
popunere, a consilierului
Serafim Popa, a fost considerată costisitoare şi a
constat în achiţionarea
unor module (barăci) în
care aceste persoane
defavorizate să se poată
adăposti permanent, pe
cheltuiala Primăriei. A
doua a venit din partea
primarului Dan Niţă care
se gândeşte la amenajarea unei camere în primă-

ria veche (Balciu), special pentru aceste persoane, dar are o reţinere:
“Ştiţi că am mai făcut o
dată asta şi erau cât pe ce
să-şi dea foc. E clar că
dacă amenajăm acea
cameră pentru ei va trebui să-i şi supraveghem
permanent, altfel, pentru
orice eveniment nedorit

care se va petrece acolo
noi vom fi cei traşi la răspundere, nu Sângiu şi
nici Mărgelatu”, a observat primarul Dan Niţă.
Persoanele vizate sunt
Sângiu Dumitru, Sângiu
Ionuţ, Roşu Constantin,
Onciu Neculai, toţi din
Miroslava, oameni care
nu deţin mijloace mate-

riale şi dorm pe unde
apucă. Situaţia lor de fapt
a făcut obiectul mai multor
interpelări
în
Consiliul Local din partea consilierului Serafim
Popa. “Eu îi cunosc pe
toţi. Sunt oameni ai locului, care nu au nici de
unele. Ştiu că unii dintre
ei au avut casă şi au pierdut-o, dar vine iarna şi
tare mă tem că dacă vor fi
friguri mari nu o vor
scoate la capăt. Poate
reuşim să facem ceva şi
pentru aceşti oameni
necăjiţi”
a
insistat
Serafim Popa. Consiliul
Local a luat act de propunerea colegului lor şi
urmează ca până la următoarea şedinţă de plen să
ia o decizie. (F.A.)

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

Steaguri noi, legitimaţii
şi... parazăpezi
Trei propuneri inedite au
fost făcute conducerii
Primăriei Miroslava de către
consilierul local Constantin
Mertic. Prima are în în vedere achiziţionarea de steaguri
noi care să poată fi arborate
în comună cu prilejul sărbătorilor naţionale, cele vechi
fiind puţine şi deteriorate. A
doua are în vedere confecţionarea de legitimaţii, cu însemnele distinctive ale
comunei Miroslava, care să fie atribuite consilierilor
locali. Iar a treia e una cu caracter utilitar: amplasarea de
parazăpezi în zonele în care drumurile locale sunt expuse
viscolului. Nefiind vorba de cine ştie ce cheltuială,
Consiliul Local a fost de acord cu achiziţionarea de steaguri şi confecţionarea unor legitimaţii pentru consilieri.
Cu parazăpezii, însă, lucrurile nu sunt la fel de simple.
“După cum foarte bine ştiţi, multe dintre terenurile unde
vrem să montăm aceste parazăpezi – cum e şi porţiunea
dintre rond Uricani şi gârla Soci – sunt proprietate privată. Ca să intrăm acolo va trebui mai întâi să obţinem acordul oamenilor”, a declarat primarul Dan Niţă. Problema
parazapezilor a rămas deocamdată în lucru. (P.C.)

Mai mare atenţie la eliberarea de PUZ-uri
Eliberarea Planurilor
Urbanistice Zonale (PUZ)
nu ar trebui să se facă oricum, ci doar luându-se în
considerare gradul de
acces la utilităţi. În caz
contrar, Primăria riscă să
fie pusă mai târziu în
situaţia de a suporta cheltuieli nejustificat de mari.
Acest aspect, aparent
banal, a fost prezentat consilierilor locali la ultima

şedinţă de plen. “Vă rog să
acordaţi o mai mare atenţie când discutăm PUZ-uri
pentru că dacă solicitantul
are casa pe o coamă de
deal sau la o margine de
pădure foarte greu vom
mai reuşi să tragem utilităţi. Cel mai greu va ajunge acolo energia electrică
iar energia electrică este şi
foarte scumpă să o aduci”,
a precizat Dan Niţă, pri-

marul comunei Miroslava.
Pe de altă parte, însă, pentru a nu respinge din start
asemenea solicitări, consilierul local Gheorghe
Cojocaru a propus ca şi în
situaţii de acest gen să se
acorde aviz favorabil, dar
cu o condiţie: solicitantul
să scrie în cerere “nu am
pretenţie la utilităţi”.
Propunerea consilierului
din Voroveşti a fost consi-

derată o soluţie bună de
compromis, aşa că a fost
aprobată.

Casele în zona de risc
În altă ordine de idei,
aleşii locali au luat în discuţie şi problema caselor
aflate în zone de risc.
Toate aceste case au fost
ridicate fără autorizaţie,
deoarece serviciul de urba-

nism al Primăriei nu dă
autorizaţie pentru construcţia unei clădiri în
zonă de risc, iar dacă o
persoană fizică a apucat

deja să-şi ridice o construcţie în zonă de risc
nicio firmă de asigurări nu
încheie poliţă de asigurare,
obligatorie, conform legii.
Practic, cei care şi-au
făcut case în aceste zone
nu sunt doar pe riscul lor
în caz de inundaţii sau alte
fenomene naturale, dar
sunt permanent pasibili şi
de amenzi. Pentru o clarificare a situaţiei vom prezenta într-un număr viitor
zonele de risc din comună.
(P.C.)
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Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu”
Miroslava - 182 ani de tradiţie în educaţie
În perioada 23 noiembrie –
30 noiembrie au avut loc Zilele
Liceului Agricol Miroslava,
dedicate aniversării a 182 ani
de tradiţie în educaţie, această
unitate de învăţământ fiind una
dintre cele mai vechi din ţară şi
un contribuabil important la
întemeierea învăţământului
agricol românesc. Beneficiară
în cadrul Programului PHARE
2004 – 2006 a unei sume de
peste 600.000 euro pentru reabilitări, dotări şi formare,
această unitate de învăţământ
este una reprezentativă pentru
învăţământul ieşean şi se bucură
de o bază tehnico-materială şi
didactică impresionantă. Rămâne doar ca elevii să profite de ea
şi să obţină rezultate la învăţătură pe măsura aşteptărilor.

tică, am deschis parteneriate cu
firme private, cu profil de activitate specific disciplinelor pe care
le predăm aici, îndeosebi pe cel
de tehnicieni veterinari. Pot să
vă spun că programul merge iar
elevii sunt foarte implicaţi în
ceea ce fac”, a punctat
Constantin Timu, director
adjunct al liceului. În completarea celor afirmate de conducerea
liceului, decanul Facultăţii de
Medicină Veterinară din Iaşi şi-a
manifestat deschis sprijinul pentru o viitoare colaborare elevistudenţi, acolo unde există oportunităţi de practică şi a sugerat
accesarea de fonduri europene.
La sesiunea de prezentare a
activităţilor Liceului Agricol a
mai fost prezent şi primarul
comunei Miroslava, Dan Niţă.

Nostalgii, perspective...

Institutul de Educaţie
pentru Fiii de Nobili

Prezent la manifestările prilejuite de zilele liceului, Liviu
Miron, decanul Facultării de
Medicină Veterinară din Iaşi şia exprimat profunda admiraţie
pentru tot ceea ce face personalul didactic în acest liceu,
împreună cu Viorel Ionescu,
preşedinte al Colegiului
Medicilor Veterinari din Iaşi.
“Mă număr printre foştii elevi
ai acestui liceu şi-mi amintesc
cu câtă emoţie aşteptam deschiderea anului şcolar în careu.
Au trecut mulţi ani de atunci,
dar nu pot uita că aici m-am
format în primul rând ca om,
nu doar profesional”, îşi aminteşte profesorul Miron.
Dintre proiectele pe care elevii Liceului Agroindustrial
“Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava le au în derulare consemnăm unul foarte original,
dar în acelaşi timp cu bătaie
lungă, anume: deschiderea de
parteneriate cu firme private în
domeniul agro-zootehnic în
temeiul cărora elevii să poată
face practică. “Ştim cu toţii că
teoria e importantă, dar practica
e cea care te ajută pe mai târziu
să-ţi faci un drum în viaţă.
Conştienţi că elevii noştri vor
avea nevoie de experienţă prac-

Liceul Tehnologic Agricol
“Mihail Kogălniceanu” Miroslava îşi află începutul în
Institutul de Educaţie pentru Fiii
de Nobili, deschis la Miroslava
la 24 octombrie 1831, în palatul
marelui boier moldovean Vasile
Beldiman, situat pe un “deal
romantic”, aşa cum îl prezenta
în cartea sa “Tainele Inimii”
unul din elevii primei promoţii,
Mihail Kogălniceanu.
Suntem îndreptăţiţi să susţinem că în acest institut îşi
găseşte originea învăţământul
agricol din Moldova, întrucât
printre toate obiectele care se
predau aici, la mare cinste
(având în vedere că toţi elevii
erau fii de mari moşieri) era
Istoria Naturală, în care plantele erau grupate şi studiate după
sistemul agronomic şi fiotehnic şi nu după cel propus de
biologie.

Sericicultura de la
Miroslava face furori la
expoziţia Universală de la
Paris
După ce în 1834 absolvenţii
primei promoţii pleacă împreu-

Programul manifestărilor
- 23 noiembrie – Târgul firmelor de exerciţiu;
- 23 noiembrie - “Şi tu ai drepturi – Întâlniri cu avocatul
Poporului”- Teatru forum susţinut de trupa Kamadeva a liceului, în cadrul programului “Drepturi fundamentale şi cetăţenie”
- Căminul cultural Golăeşti;
- 25 noiembrie – “Cupa aniversară Mihail Kogălniceanu” - activităţi sportive – Sala Polivalentă Miroslava;
- 25 noiembrie – Balul Bobocilor LMK – 2013, Dublin PUB Iaşi;
- 26 noiembrie – “Cupa aniversară Mihail Kogălniceanu” - activităţi sportive – Sala Polivalentă Miroslava;
- 27 noiembrie - “Prietenii Şcolii – beneficiari ai educaţiei din
şcoală” - Întâlnire cu autorităţi locale şi judeţene, împreună cu
agenţi economici;
- 28 noiembrie – Dimensiunea europeană a personalităţii lui
Mihail Kogălniceanu” - simpozion;
- 28 noiembrie – Slujbă de pomenire a lui Mihail Kogălniceanu –
Biserica “Naşterea Maicii Domnului”;
- 28 noiembrie – “Parcul Sturdza – model concret de ecologie tradiţională” - simpozion;
- 29 noiembrie - “Şi eu sunt urmaş al lui Mihail Kogălniceanu” întâlnire cu foştii absolvenţi ai şcolii – Muzeul şcolii;
- 30 noiembrie - “Amprente peste timp” - întâlnire cu foştii profesori ai şcolii – muzeul şcolii.

nă cu profesorii lor francezi săşi continue studiile la Paris,
aici, la Miroslava, ia fiinţă în
1865 Stabilimentul Sericicol
“M.Vitlimescu”, ce va funcţiona în chiliile din curtea
Mănăstirii Galata. Scopul stabilimentului era acela de a pregăti lucrători pentru creşterea
sistematică a viermilor de
mătase. Pregătirea deosebită a
elevilor, priceperea de care ei
au dat dovadă în execuţia acestei munci nu rămâne fără ecou.
Astfel, în 1867, când şcoala se
prezintă cu produsele ei la
Expoziţia Universală de la
Paris primeşte medalia de
bronz. Tot în acest an, în 1867,
şi tot aici, la 15 septembrie ia
fiinţă Şcoala de Agricultură de
la Galata Miroslavei, cu o
fermă de 300 pogoane pe
moşia Miroslavei. Este prima
şcoală agricolă medie de stat
din Moldova şi a doua (după
Pantelimon)
din
ţară.
Iniţiatorul şi organizatorul ei a
fost savantul agromnom Ion
Ionescu de la Brad, profesor de
agronomie la Academia
Mihăileană din Iaşi. Scopul
şcolii era acela de a forma specialişti în domeniul agricol,
care să înlăture sistemul anacronic existent în agricultura
românească şi să încerce aici,
experimental, realizarea unei
agriculturi intensive şi eficiente. Pe lângă ferma model, care
cuprindea 11 sectoare, cum ar
fi cultura mare, furaje, zootehnie, pepiniere, livadă, grădinărie, horticultură, plantaţie de
duzi, vie, prisacă, grădină botanică, şcoala avea şi două ateliere în care se fabricau unelte
agricole şi se executau lucrări
de reparaţii.

Şcoala agricolă
de la Miroslava
începe să dea roade
Directorul şcolii, Gheorghe
Drăghici, în scopuri educativ-

formative utiliza culturi comparative, realiza o gamă largă
de soiuri de cereale şi se preocupa foarte mult de selecţionarea acestora, aşa încât la
Concursul
Naţional
de
Producţii Agricole din 1869
Şcoala Agricolă de la
Miroslava obţine o medalie de
argint pentru grâu roşu de
toamnă, două de bronz pentru
porumb şi orz şi o menţiune
pentru fasole.
În 1895, după ce Şcoala de
Agricultură se desfiinţează, se
redeschide aici Şcoala de
Sericicultură, iniţiată în 1865
de “M Vitlimescu”, de data
aceasta cu o programă şcolară
mult îmbogăţită, elevii fiind
instruiţi nu numai în domeniul
strict al creşterii viermilor de
mătase şi extragerii şi prelucrării firelor de borangic, ci şi în
arta ţesătoriei şi a cusăturilor
artistice realizate cu acestea.
Elevii mai primeau şi noţiuni
sumare de economie domestică, ortografie, igienă şi desen
pentru brodat.
Această instituţie de învăţământ este cunoscută sub numele de Şcoala de Sericicultură
“Vitlimescu – Mironeanu” şi a
jucat un rol deosebit de important, prin structura ei, la dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi s-a remarcat
printre şcolile particulare cele
mai armonios constituite în
ceea ce priveşte îmbinarea elementului educativ cu cel
instructiv şi practic. În 1900,
şcoala de sericicultură se prezintă din nou la Expoziţia
Universală de la Paris şi primeşte de astă dată bronz pentru
“coconi şi fire de mătase naturală”.

Principesa Olga Sturdza
şi orfanii de război
În 1918, principesa Olga
Sturdza, preşedinta Societăţii
Ocrotirii Orfanilor de război,
înfiinţează în fostul palat Vasile

Beldiman, acum proprietatea
sa, un orfelinat a cărui şcoală
capătă în 1919 un profil agricol
profesional.
În 1923, Şcoala Agricolă
Miroslava
primeşte
la
Expoziţia Agricolă a României
medalia de aur pentru pomi şi
viţe altoite, cât şi medaii de
bronz şi argint pentru creşterea
animalelor. După 7 ani, în
1930, la expoziţia naţională
organizată de Ministerul
Agriculturii, Şcoala Agricolă
de la Miroslava câştigă o a
doua medalie de aur pentru
oile ţigăi crescute aici. În 1937,
la 1 februarie, în paralel cu
Şcoala Agricolă se deschide şi
Şcoala
Superioară
de
Agricultură, curs scurt la care
se înscriu agricultori din toate
regiunile ţării pentru a fi iniţiaţi
în principalele elemente ale
profesiei de lucrător al pământului.
Între 1934 şi 1940, Şcoala
Agricolă de la Miroslava se
distinge printr-o fermă model,
cu numeroase sectoare de producţie, în care se aplică cea mai
avansată tehnică economică a
vremii. În 1946, Olga Sturdza
donează statului palatul, terenul agricol (peste 200 hectare),
parcurile şi toate dependinţele,
devenind astfel proprietatea
Şcolii Agricole.

Liceul Agricol Miroslava
În august 1948, ca urmare a
reformei învăţământului, Şcoala Agricolă va fi organizată
după alte principii şi se va
numi Şcoala Profesională
Agricolă, care şi-a desfăşurat
activitatea până în 1974, când,
la 1 septembrie, ia fiinţă Liceul
Agricol Miroslava, care va
avea în primul an ca profile:
zootehnie, îmbunătăţiri funciare, cadastru, şi construcţii agricole, rămânând apoi doar zootehnie, la care se va adăuga în
1976 şi profilul veterinar. În
perioada 1974 – 1990, Liceul

Agroindustrial Miroslava realizează mari succese în pregătirea elevilor, evidenţiindu-se ca
şcoala cu cel mai mare număr
de elevi reuşiţi în învăţământul
superior din toate liceele agricole din Moldova şi chiar din
ţară.

Şcoala astăzi
În prezent, Liceul Agroindustrial Miroslava deţine 20
săli de clasă, 8 laboratoare, 4
cabinete, 2 ateliere, bibliotecă
(peste 26.000 volume), cămin
(80 locuri), cantină (100
locuri), teren sportiv amenajat,
parc dendrologic, 3 laboratoare
de informatică, un laborator
simulator auto (6 posturi), o
fermă didactică, muzeu etnografic, club sportiv, trupă de
teatru şi un club de echitaţie.
Ferma didactică “Principesa Olga Sturdza” deţine
actualmente un sector vegetal
de 107 hectare şi unul zootehnic în care se regăsesc: taurine,
porcine, ovine şi caprine, canine, apicol, avicol, cabaline,
precum şi un laborator veterinar aferent.
În cadrul Muzeului Etnografic “Bunea Dumitru” pot fi
admirate piese de mare valoare
şi interes etnografic, artistice şi
utilitare, specifice ţăranului
român din centrul Moldovei.
Realizarea expoziţiei permanente a fost făcută cu concursul specialiştilor de la
Muzeul Etnografic al Moldovei, complexul Iaşi şi s-a
concretizat în şase secţii distincte: “Unelte agricole pentru
cultura mare”, “Zootehnia în
Moldova”, Industrie casnică în
Moldova”, “Port popular în
zona Iaşi”, “Istoria şcolii şi a
învăţământului agricol românesc din Moldova”.

Mesagerul

7

Infracţional/Educaţie

POLIŢIA LOCALĂ, ÎN ACŢIUNE

Noiembrie, sub semnul tulburelului...
O lună destul de agitată, din care nu
au lipsit evenimente extreme – aşa
poate fi caracterizată perioada dintre
sfârşitul lunii octombrie şi acest început de decembrie, timp în care Poliţia
Locală Miroslava a avut de intervenit
la 37 apeluri “112” şi 8 sesizări directe
la 0751-25.15.13.
În total, au fost aplicate
amenzi însumând 13.600
lei, din care 6.600 lei reprezintă sancţiuni în domeniul
urbanismului (clădiri fără
autorizaţie de construcţie).

L-a trădat
o roată spartă
În ordine cronologică,
primul care a fost sancţionat
de Poliţia Locală Miroslava
a fost Zaharia Lucian, din
Balciu, care a fost prins în
seara de 26-27 ocombrie,
conducând sub influenţa
consumului de alcool, la
volanul autoturismului IS05-UUM. Şoferul a fost
depistat din propria prostie:
nu a văzut că are un cauciuc
spart şi a circulat aşa, cu
roata pe jantă, până l-a oprit
poliţia sesizată de dâra de
scântei pe care o lăsa pe
asfalt. Odată oprită maşina,
agenţii de poliţie au remarcat şi “starea de spirit” în
care se afla şoferul. Acesta a
fost dus la Spitalul “Sf.
Spiridon” pentru recoltarea
de probe biologice...

Amenzi pe mediu
Oamenii continuă să
arunce gunoaie pe domeniul
public
al
comunei
Miroslava. Prima amendă în
acest sens (500 lei) a fost
aplicată pe 28 octobrie unui
cetăţean care arunca gunoaie în câmp. Alte două
amenzi pe mediu au fost
aplicate la jumătatea lunii
noiembrie, una de 1.300 lei
Marianei Nour, care a fost
depistată aruncând gunoaie
în rigola de scurgere pluvială din dreptul propriei curţi
şi o alta de 1.500 lei unui
cetăţean din Lunca Cetăţuii,
care arunca deşeuri de zidărie, în spatele padocului de
câini din Miroslava. Chiar
dacă argumentele omului au
fost acelea că l-ar fi trimis
şeful să arunce deşeurile la
Miroslava, amenda i-a fost
atribuită personal.

Criminalul din căpiţă
Băutura, întunericul şi
felul agresiv de a fi au făcut
din Constantin Iuşcă (35
ani, din Mogoşeşti) un can-

didat la ani grei de puşcărie
pentru tentativă de omor. În
seara de 5-6 noiembrie, de
bine ce se împrietenise cu o
damigeană de tulburel, i s-a
părut că aude zgomot afară.
Primul lui gând a fost că
cineva are de gând să-i fure
porcul din coteţ, aşa că a
pus mâna pe un par şi a lovit
cu sete. Văzând că l-a lăsat
lat şi fără suflare pe respectivul, Constantin Iuşcă a
intrat în panică apoi a luat-o
la fugă. Sesizată să intervină, poliţia a constatat că
victima lăsată fără suflare
de Iuşcă era nimeni altcineva decât unchiul acestuia,
care voia să-i facă o vizită.
Bănuind că acesta s-ar
ascunde la fratele său, în
Proselnici, Poliţia rurală
împreună cu cea locală au
făcut o descindere la fratele
lui Iuşcă. A fost depistat –
cine ar fi crezut? – într-o
căpiţă de fân!

Doi fraţi, doi morţi la o
zi distanţă unu de altul
Tragedie în lanţ în familia Chiriac din Voroveşti. În
seara de 8-9 noiembrie,
Gavril Mihai (30 ani) a băut
cu Constantin Chiriac mai
multe pahare împreună.
Nimeni nu ştie care a fost
motivul, cert este că cei doi
s-au luat la bătaie... Chiriac
a încasat-o atât de rău încât
medicii de la spital nu au
mai avut ce-i face şi au terminat intervenţia consem-

nând decesul. Acum pe
numele lui Gavril Mihai s-a
întocmit dosar penal pentru
omor. O seară mai târziu,
Gheorghe Chiriac, fratele
lui Constantin Chiriac, a
fost găsit în casă mort, tot
de la băutură, din care a tot
dat pe gât până i s-a stins
lumina. Definitiv. În cazul
lui moartea nu a mai avut
nevoie de intermediar ca săi dea paşaport spre dincolo...

Costin şi era cât pe ce să-l
lase pe bietul om fără o ureche. Din fericire pentru
Costin, mâna lui Mihăiţă a
tremurat şi urechea a scăpat.
La fel şi Costin care s-a ales
cu o spaimă de toată frumuseţea, dar şi cu o tăietură
uşoară pe obraz. Cercetările
continuă cu zmeul în stare
de libertate...

Cuţitar la Valea
Adâncă

Poliţia Locală a comunei
Miroslava continuă să se
implice în activitatea de
strângere a câinilor comunitari de prin locurile publice,
dar în lipsa unor măsuri
administrative mai hotărâte
nu prea poate face mai mult.
“Am primit reclamaţii din
mai multe părţi şi am ajuns
la concluzia că aceşti câini

Un zmeu rural, din Valea
Adâncă, va avea de dat
socoteală în faţa oamenilor
legii pentru talentul de a
mânui cuţitul, fireşte, la
beţie. În seara de 17 noiembrie, Feraru Mihăiţă l-a atacat cu cuţitul pe Constantin

Câinii comunitari,
vechea problemă

pe o parte sunt prinşi, pe
alta eliberaţi. Ne chinuim cu
ei degeaba. Majoritatea câinilor care fac obiectul reclamaţiilor la secţia noastră nu
sunt din sat, ci aduşi de prin
oraş sau alte părţi”, a remarcat Bogdan Milea, şeful
Poliţiei Locale Miroslava.

A sunat la “112”,
degeaba!
Mihai Gabriel Gavriluţă,
din Horpaz se plictisea. Şi
singura idee care i-a venit
pentru a ieşi din amorţeala
cotidiană a fost aceea de a
suna la “112” şi sesiza un
jaf în derulare. Deplasânduse la faţa locului, poliţia nu
a găsit nimic. În schimb l-a
găsit pe “telefonist” pus pe
glume şi i-a aplicat o amendă de 500 lei.

Spectacole de teatru educativ: Complex sportiv în Balciu
întâlnire cu Avocatul Poporului
Cetăţenii din mediul
rural sunt invitaţi la o serie
de evenimente interactive,
care au ca scop cunoaşterea
şi promovarea drepturilor
fundamentale, prin intermediul pieselor de teatru
forum. Piesele de teatru
forum vor fi inspirate din
cazuri reale de încălcare a

unor drepturi fudamentale,
publicul participant având
posibilitatea de a interveni
activ pe durata pieselor şi
de a schimba finalitatea
acestora.
Data, ora şi locaţiile primelor spectacole:
– 28 octombrie 2013,
Miroslava, Sala de Sport a

Primăriei, ora 17:00
– 7 decembrie 2013,
Uricani, Sala de Sport a
şcolii Uricani, ora 17:00
– 14 decembrie 2013,
Corneşti,
Şcoala
din
Corneşti, ora 17:00
Evenimentele sunt organizate
de
Societatea
Română pentru Educaţie
permanentă, în cadrul proiectului
“Întâlniri
cu
Avocatul Poporului – Să
dăm putere comunităţilor
rurale, prin cunoaşterea
drepturilor fundamentale”
co-finanţat de Uniunea
Europeană, în cadrul programului “Drepturi fundamentale şi cetăţenie”.
Spectacolele de teatru
forum sunt realizate cu ajutorul trupei de teatru
Kamadeva, a Liceului
Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava.

Începând cu luna noiembrie a acestui an, a fost dat startul lucrărilor de
amenajare a unui vast complex sportiv, destinat practivării sporturilor de
masă. Amplasat pe o suprafaţă de
2.715 mp complexul sportiv va
cuprinde un teren de fotbal, cu gazon
(68 x 105 m), cu 421 locuri, vestiare,
parcări şi iluminare nocturnă. Pe
lângă acest teren vor mai fi amenajate
două terenuri de fotbal, cu gazon sin-

tetic, unul mare (65 x 104 m) şi un
altul mic, pentru juniori şi copii, pe
care se pot juca competiţii oficiale
până la divizia B. Complexul va mai
cuprinde trei terenuri (zgură) pentru
tenis de câmp, vestiare şi camere pentru cantonament, o sală de protocol.
Valoarea totală a investiţiei este de
1.915.259 lei şi urmează a fi dată în
folosinţă în primăvara anului 2014.
(F.A.)
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ÎNCĂ O VICTORIE PENTRU AI NOŞTRI

Aerostar Bacău - Ştiinţa Miroslava: 0 - 1!
Ştiinţa Miroslava continuă
seria victoriilor din Liga a IIIa, după ce vineri, 29 noiembrie, a bătut Bacăul acasă, cu
1-0!
Antrenorii
Cristi
Ungureanu şi Irinel Ionescu
Loc

Echipa

1

(1) D
Dorohoi

2

(4) P
Petrotub Rom
man

3

(3) Stiinta Mirosla
ava

4

(5) C
CSM Moinestii

5

(6) P
Pascani

6

(2) C
Cetatea Targu
u Neamt

7

(7) B
Bucovina Pojo
orata

8

(8) C
Ceahlaul Piatrra Neamt 2

9
10

au introdus în teren aceeaşi
echipă ca şi în victoria cu
Cetatea Tg. Neamţ (2-0) din
etapa trecută, pe parcursul
reprizei secunde mai intrând
Paul Tincu, Ionuţ Miron,

(9) Sporting Suceava
(10) A
Aerostar Baca
au

11

(11) A
ACS Bucovina
a Radauti

12

(12) F
FCM Bacau

M
14
13
14
14
13
14
14
14
13
14
13
0

V
7
7
8
8
7
7
5
3
3
3
1
0

E
4
4
1
1
3
3
4
3
3
1
5
0

Alex Stafie şi Sergiu “Bănel”
Barbu. Partida a fost dominată în mare măsură de
Miroslava, însă şi Bacăul a
avut o ocazie importantă de a
înscrie. Unicul gol al partidei

I GM GP
P +/- Pctt
3 28 16
6 12 25
2 20 10
0 10 25
5 22 13
3 9 25
5 28 21
1 7 25
3 26 12
2 14 24
4 21 16
6 5 24
5 15 23
3 -8 19
8 15 26
6 -11 12
7 17 29
9 -12 12
10
0 9
19
9 -10 10
7 10 26
6 -16 8
0
0
0
0
0

Forma

a fost marcat de vârful Adrian
Caragea, jucător care a evoluat în trecut în Divizia
Naţională din Republica
Moldova şi care a venit în
această vară la Miroslava, de
la echipa de ligă secundă –
Rapid CFR Suceava. Petrea a
dat o pasă excelentă pe culoar
şi Caragea, scăpat singur cu
portarul, nu l-a iertat pe acesta şi a adus o iarnă liniştita la
Miroslava (min. 88). Cu acest
succes, Miroslava încheie
anul pe locul 3, primele 4
locuri având câte 25 de puncte, însă sunt despărţite de
golaveraj!
(Remus Mustăţea –
asmagna.info)

Cupa „1 decembrie” la minifotbal

* toţi participanţii au fost
recompensaţi cu dulciuri
Sâmbătă dimineaţa, începând cu ora
9, la sala Polivalentă din Miroslava s-a
desfăşurat Cupa 1 decembrie la minifotbal, manifestare sportivă la care au
participat copii din cadrul grupelor
pregătitoare, ale Clubului Sportiv Ştiinţa Miroslava. Meciurile din cupă s-au
desfăşurat în câte două reprize a câte
15 minute la copiii din generaţia 1999

– 2000 şi două reprize a câte 10 minute la cei mici. Meciurile au fost aprig
disputate într-o sală din care nu a lipsit
publicul, în mare parte alcătuit din
copii şi părinţi ai jucătorilor implicaţi
în competiţie. Câştigători au fost nu
doar cei din echipa care şi-a adjudecat
cupa, ci toţi copiii, pentru că au făcut
mişcare, s-au distrat şi au primit la
sfârşit, fiecare, câte o sacoşă cu dulciuri. ”Au fost nişte teste de verificare
atât pentru selecţie, cât şi pentru între-

girea loturilor la grupe. Jocul a fost
frumos şi am avut cu toţii parte de
spectacol”, a declarat la final prof.
Mihai Darabană.
La momentul actual, clubul Ştiinţa
Miroslava are trei grupe la fotbal;
– generaţia 1999 - 2000, pregătită
de prof. Darabană Mihai;
– generaţia 2001- 2002, pregătită de
prof. Dulceanu Silviu;
– generaţia 2003 -2004, pregătită de
prof. Marian Moldovan. (F.A.)

Prea multe goluri în poarta Miroslavei
Meci simplu pentru Ştiinţa II
Bacău în etapa a X-a a turului Seriei
A, mai ales că i-a avut în componenţă
pe M.Bujor, Şipoş, Tărâţă şi Butuapu
de la prima formaţia a clubului. De
altfel, M.Bujor a înscris paisprezece
goluri, iar Tărâţă - 11, gazdele profitând şi de absenţele lui Vulpe şi Czari
din formaţia ieşeană. Cea mai mare
parte din meci s-a desfăşurat pe contraatac, gazdele înscriind în acest fel
circa 80 la sută din goluri, în timp ce
jucătorii ieşeni pregătiţi de antrenorii

Florin Spiridon şi Ioan Zepciuc s-au
întrecut în greşeli. Pentru Poli Ştiinţa
Miroslava au înscris Sabău 9 goluri,
Negru 6, Albu 6, Caciuc 3, I.Ciocoiu 2
şi Sărăcilă 1. „Toţi au greşit. Le-am şi
spus după meci că din iarnă o să ne
cam rărim. Şi aşa joacă doar 9-10 dintre băieţi... În privinţa unora ne-am şi
decis deja, doar Dil mai are şanse să
ne demonstreze în ultimele trei
meciuri din tur că vrea să rămână alături de noi”, a declarat Spiridon.
(D.Gaşpar)

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).

Volei, Divizia A2 (feminin)
SCM Piteşti - Ştiinţa Miroslava 0-3

Lider de toamnă
în doar câteva luni
de la înfiinţare!

Probabil că nici antrenorul Cătălin Ştirbu nu ar fi crezut
în vară că echipa pe care urma s-o încropească va ajunge la
jumătatea sezonului regulat pe primul loc al clasamentului.
Şi chiar aşa s-a întâmplat, pentru că foarte tinerele jucătoare ale formaţiei din Miroslava s-au autodepăşit în toamnă, în
ciuda faptului că unele meciuri au fost foarte echilibrate,
însă le-au câştigat pentru că au ştiut să gestioneze mai bine
situaţia. Echilibrată a fost şi partida disputată sâmbătă, în
faţa unei formaţii bunişoare, din etapa a V-a, însă meritul
Ştiinţei este că a evoluat foarte bine pe finalurile de set, în
faţa unui adversar dezordonat în joc, care a încercat să se
agaţe cu disperare de orice minge. Scor final: 0-3 (23-25,
19-25, 21-25). Formaţia care îşi desfăşoară activitatea la
Miroslava a evoluat în formula: Petrescu - Poboroniuc,
Pichiu, Diaconiţa, S.Filip, Arhip şi Handrache (libero).
Chiar dacă a încheiat turul şi a făcut-o cu fruntea sus, în
postura de lider al ierarhiei, Ştiinţa îşi continuă activitatea
până în jurul datei de 20 decembrie, după care fetele lui Ştirbu vor avea parte de o vacanţă, până pe 3-4 ianuarie 2014.
(L.Suceveanu)

Când cineva necunoscut bate la poarta ta...
• Fii atent la cei care vin să îţi vândă diverse bunuri (pături, lenjerie etc.)
• Unii se oferă să cumpere tichete de transport sau alte produse pe care le vinzi

ATENŢIE!
Printre ei se pot afla indivizi rău intenţionaţi, care vor să afle unde ascunzi banii şi
apoi încearcă să îi fure, profitând de neatenţia ta!
Campanie de prevenire a furturilor din locuinţe, comise prin distragerea atenţiei, derulată prin
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.

POLIŢIA LOCALĂ MIROSLAVA
APEL DE URGENŢĂ: 0751-251.513

