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T iraj 6000 exemplare

Sărbători fericite, alături de familie şi
cei dragi, cu sănătate şi împliniri, şi un
an nou cât mai bun!

Aho, aho, oameni cu stare,
Mirosloveni cu rânza tare,
Gospodari şi gospodine,
Aho şi ţie, măi vecine!
Daţi-vă colea, în poartă,
Să v-arăt colea, pe hartă
Într-un an câte-am făcut
La buget cât ne-a durut
Să avem acum de toate,
S-adunăm miere şi lapte,
Chiar şi pentru cârcotaşi
Acei oameni drăgălaşi
Care-n loc să dea exemplu
Îşi fac în ogradă templu
Apoi dau, în veselie,
Cu noroi în Primărie
C-aşa-i pe la noi năravu
Să ne judece trândavu'!
Mânaţi măi.... Hăăăăăi! Hăăăi!

Din păcate nu putem
Pe toţi să-i euthanasiem,
Că au blana protejată,
De o lege îngălată.
Uite-aşa-ntr-o săptămână
Ne-am trezit c-am pus de-o stână
Cu potăi nenumărate,
De prin târguri adunate...
Dar treaba nu va dura
Promitem c-o vom rezolva
***

***
Noi tot ne vedem de treabă
Iar pe cine ne întreabă
O să-l lămurim degrabă
Cum se face pe aici,
Dintr-o mămăligă bici!
Da, dintr-o avere-ntreagă,
Fix doi lei şi-o dungă bleagă,
Dintr-un sat, oraş moţat
Crede-mă, i-adevărat!
C-ai să vii la Miroslava
Să trăieşti ca-n Costa Brava.
Într-o mare veselie
Cu tot Iaşul, suburbie
Suburbie de Horpaz,
De Corneşti şi de Ciurbeşti
Unde toată ceapa-i praz
Şi tot Iaşul... Bucureşti!
Apoi, laudă-mă gură,
C-am să-i dau apoi friptură
Doi colaci şi-o udătură
O fragă de Voroveşti
Cum doar Boja are-n beci
Şi-apoi frate, poţi cânta
Până nu ai mai putea
Şi pe toţi ne-ai lăuda!
Ia mai mânaţi, măi!
Hăăăăăăăi, hăăăi!
***
Uite colea pe centură,
Am pornit la urătură
De-am urat în lung şi-n lat
Ca boierii, pe asfalt
Pe asfalt european
Nu uliţă de ţigan
Unde glodu-i pân la brâu

Şi canalizarea râu,
Un Bahlui plin cu de toate
Gunoaie şi animale moarte,
Şi de aia vă rugăm,
Nu vrem să vă amedăm!
Dacă vreţi un sat curat
Păstraţi şanţul de la gard
Să nu curgă apa-n stradă,
Să nu curgă în ogradă
Altfel, e ca în Horpaz
Unde ai dat de necaz
De la fosa scursă-n şanţ
Că nimeni nu plăteşte-un sfanţ!
Şi-aşa ţine veselia
Până vine Primăria
Şi l-o amenda pe ăla
De şi-o vinde şi căciula.
Să scape basma curată?
Nu mai merge de-astă dată!
Pune mâna frăţioare
Fă-ţi, colea, canalizare
Că ai şanţu' pân la gard
Unde eşti mai leopard...
Ţi-am tras şi ţeavă zincată
Ca să ai apă curată
Doar un robinet să-ţi pui
La chiuvetă, sau în cui,
Să nu mergi în fundul curţii
Când te-or prinde ale burţii...
Păstrează loc curat în jur
Să nu te mai doară-n... zgaibă
Altfel ai să dai de naiba!
Fii, deci, mai civilizat!
Trăieşte cât mai curat
Şi-ai să vezi ce bună-i apa
Chit că n-o primeşti degeaba!

Mânaţi măi! Hăăăăăăi, Hăăăăi!
***
Apă este şi-n Ciurbeşti
Mai puţină la Corneşti,
Care e şi mai la vale
Unde cheltuiala-i mare,
Ca să tragi pe lângă drum,
Ţeavă şi canal acum.
Dar drumul e asfaltat
Nu-i din balegi ridicat
Din Balciu până-n Corneşti
În Proselnici, să trăieşti!
De ţi s-a stricat căruţa,
Poţi să vii cu teleguţa
Ori să vii cu limuzina
De ţi s-a stricat maşina!
Dar aveţi un pic răbdare,
Că la anul care vine
Vom face lucrare mare
Şi atunci va fi mai bine!
Ia mai dă-te-n-coa' vecine
Şi sună din zurgălăi
Să se-audă peste văi
Din Dancaş în Găureni
Unde am pierdut doi reni
Din Balciu, la Uricani
Unde toţi mi-s plini de bani!
Mânaţi măi! Hăăăăăi, Hăăăăi!
***
Celor care-i doare-n noadă
Le-om da câini cu covrigi în coadă,
C-avem şi de-ăştia destui,
Pielea-n băţ să le-o tot pui.

Sfintele sărbători ale
Crăciunului şi Anul Nou îmi oferă
fericitul prilej de a vă adresa cele
mai sincere urări de sănătate,
noroc, prosperitate, împlinirea
tuturor dorinţelor atât
dumneavoastră cât şi celor dragi.

La mulţi ani!
Primar Comuna Miroslava,
Dan Niţă

Frunză verde de tutun
Avem transport în comun,
Avem apă şi canal
Unii au pietonal,
Cât o fi comuna mare
Avem asfalt sub picioare
Iar unde nu am putut,
Multă piatră am bătut
Avem şi sală de sport,
Cu turismul nu stăm prost,
Iar în şes la Uricani
Avem fabrică de bani,
Iar în şes la Brătuleni,
Mulţi investitori vicleni
Ce îndată ne-au propus
Parc industrial, de sus.
Adomniţei şi ai lui
Floarea USL-ului
Credeau că or izbândi
Şi Consiliul l-or prosti
Dar uite că nu le merse
Cum veni, aşa o şterse
Aşa că ne-om face singuri
Parc industrial şi linguri
Iară colea-n bătătură
Mai tragem o arătură
Şi strigăm o urătură,
Că doar nu ne doare-n gură!
Hăăăăăăăi, hăăăăi!
***
Aho, Aho, venim cu nava
De la Giurgiu-n Miroslava
Unde e primar, bădiţă
Unul pe nume Dan Niţă
Unu' nalt şi mustăcios
Care-i cam supărăcios
Cu lumea din primărie
Dacă face somn, bădie!
Altfel vine de la cinci
De te scoate din opinci
Te împinge de la spate
Şi nu poţi scăpa, măi frate
Nici când îţi calcă hotarul
Nici când semnează ca primarul
C-aşa este marinarul

De pe navă când îl scoţi
Şi îl pui pe patru roţi
De te vede că ai stat
Imediat te-a curentat!
De-aia, noi ne-am scos cămaşa
Cu nea Vasile Bulbaşa
Om din fire mai milos,
Ce ne vorbeşte frumos.
Să le zicem şi noi, frate
Una de sănătate
Doar ca să ne ţină minte
Să ne cheme la şedinţe
Şedinţe cu clopoţei,
Mânaţi măi! Hăăăăăi, Hăăăăi!
***
Apoi, ca un fapt banal,
De vii în Consiliul Local,
Zici că eşti la tribunal,
Că aproape toţi se ceartă
Pe un articol banal.
Dar cearta e cu folos
Când mai lasă garda jos
Câte unul mai clonţos.
Şi-apoi treaba merge bine
Şi la mine şi la tine...
Dăte-ncoace nea Mihai
Şi mai trage de buhai
Şi matale, nea Ilie
N-o mai ţine-n veselie
Singurel cu vadra plină
Dă-o-ncoace, la lumină
Să hăim, la urătură
Să se-audă-n arătură
Să avem un an mai bun
Cu mai multă veselie
Şi tot ce-o mai fi să fie!
Mânaţi măi! Hăăăăi, hăăăi!
***
De urat am mai ura
Până nu ne-aţi mai răbda,
Dar mai sunt destui la uşă,
Care sunt cu capsa pusă.
Aşa că n-o mai lungim,
Înc-o dată, vă hăim,
Şi vă spunem ca din tun
Să aveţi un an mai bun!
Să vă fie masa plină,
De belşug şi de lumină!
Să aveţi copii frumoşi
Să fiţi cu toţii sănătoşi
Să vă fie casa, casă!
Să aveţi şi punga groasă!
Pacea să nu vă lipsească
Bucurie şi mulţi bani,
La anul şi la mulţi Ani!

Fără petarde şi pocnitori, de sărbători!
Poliţia Locală Miroslava
atenţionează cetăţenii că în
conformitate cu pevederile art.
3, din Legea 61/1991, utilizarea
de petarde, artificii şi pocnitori
este strict interzisă şi se
sancţionează cu amendă de la
200 la 1.000 lei. “Chiar dacă
sărbătorile Crăciunului predispun oamenii la asemenea
activităţi, legea este foarte clară,
acestea fiind strict interzise.
Rog, de asemenea, cetăţenii
comunei Miroslava să o lase
uşurel cu băutura pentru a nu
avea parte de incidente
neplăcute. În rest, le urez tuturor

sarbători fericite şi un călduros
«la mulţi ani!»”, a declarat Ioan
Căliman, coordonator al Poliţiei
Locale Miroslava. (P.C.)

Nu mai lăsaţi maşinile
în stradă!
De asemenea, Poliţia Locală
Miroslava atenţionează că parcarea autovehiculelor în alte
locuri decât cele special
amenajate şi semnalizate corespunzător se sancţionează cu
amendă de la 100 la 500 lei,
conform HCL 47/2009. ”Facem

această atenţionare pentru că din
cauza maşinilor lăsate aiurea în
drum utilajele de deszăpezire
nu-şi pot face treaba”, a declarat
Ion Căliman, coordonator al
Poliţiei Locale Miroslava.
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Administraţie

Normative ale
Consiliului Local

Gropile din DJ 248A aparţin
Consiliului Judeţean
* Primăria Miroslava a
început reabilitarea drumurilor din localitate

În cadrul şedinţei de Consiliu Local din 19
decembrie, vor fi supuse dezbaterii următoarele proiecte de hotărâri:
• proiect de Hotărâre privind actualizarea,
completarea, şi însuşirea inventarului domeniului
public al comunei Miroslava;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al comunei Miroslava;
• proiect de Hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind un teren situat în extravilan Miroslava, T 62, în suprafaţă de 2.500 mp;
• proiect de Hotărâre privind atribuirea denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul
naţional de învăţământ preuniversitar;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
• proiect de Hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind procedura de înfiinţare a transportului public local de persoane, prin curse regulate, din comuna Miroslava;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea
Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2014;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 163 mp teren, în sat Brătuleni, cvartal 2,
parcela A 58/10;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 163 mp teren, în sat Brătuleni, cvartal 2,
parcela A 58/11;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 163 mp teren, în sat Brătuleni, cvartal 2,
parcela A 58/12;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 163 mp teren, în sat Brătuleni, cvartal 2,
parcela A 58/13;
• proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 5.000 mp, teren situat în Horpaz, T 67;
• proiect de Hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013;
• proiect de Hotărâre pentru introducerea în
inventarul domeniului public a reţelei de canalizare executată pe str. Aron Vodă, str. Iancu Vodă
şi str. Şcolii din sat Miroslava şi darea în administrare către SC Apa Vital.

Date de la starea civilă
Căsătorii
În perioada 28 noiembrie – 16 decembrie, la Oficiul
de Stare Civilă al Primăriei Miroslava, au fost consemnate următoarele:
• Chirilă Cristian – Dumitraşcu Mihaela (ambii
din Miroslava)
Decese
În perioada 28 noiembrie – 16 decembrie, la Oficiul
de Stare Civilă al Primăriei Miroslava, au fost consemnate următoarele decese:
• Stoica Vasile (82 ani), din Miroslava
• Vicol Petru (68 ani), din Ciurbeşti
• Năstasă Viorel (47 ani), din Iaşi
• Zaharia Constantin (61 ani), din Voroveşti
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Având în vedere numeroasele reclamaţii privind calitatea
drumului care străbate localitatea dinspre Iaşi spre Voineşti,
Primăria comunei Miroslava
precizează că DJ 248A este
drum judeţean iar responsabilitatea privind reparaţiile şi întreţinerea
acestuia
revine
Consiliului Judeţean Iaşi. “Ne
înjură lumea degeaba! Chiar
dacă am dori să intervenim şi să
astupăm acele gropi din asfalt
prn care-şi rup oamenii maşini-

le, legea nu ne permite, pentru
că acel drum nu se află în proprietatea noastră. Noi nu intervenim decât pe drumurile
comunale şi căile de acces care
se află în proprietatea Primăriei
Miroslava. Aşa că îi rugăm pe
cetăţenii nemulţumiţi de calitatea acestui drum să se adreseze
Consiliului Judeţean. Noi neam făcut treaba şi am semnalat
forurile competente, dar mai
mult de atât nu putem face”, a
declarat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei. Pe de altă parte,
Primăria comunei Miroslava a
demarat lucrările de reparaţie şi
întreţinere la căile de acces din
localitate. (P.C.)

Lucrări îngheţate pe
termen nedefinit la şcoala
nouă din Voroveşti

Ai luat vreo amendă în
afara localităţii de domiciliu?
Plăteşte-o acasă!
* Contravenţiile, indiferent unde sunt încheiate
procesele verbale, sunt
trimise, fără excepţie, la
localitatea de domiciliu,
din Cartea de Identitate

* Pe acest caz,
primăria Miroslava
nu are o bază legală
pentru a rezolva
problema
Spre nemulţumirea sătenilor din Voroveşti, lucrările de
construcţie la şcoala nouă din
localitate au fost întrerupte cu
ceva timp în urmă şi cer
explicaţii autorităţilor locale.
“Oamenii au dreptate, dar din
păcate pe acest caz nu putem
face mare lucru. Şcoala din
Voroveşti a fost făcută cu fonduri de la Banca Mondială iar
licitaţia pentru atribuirea
lucrării nu s-a făcut la noi, la
Primăria Miroslava, ci la
Ministerul Educaţiei. În urma
licitaţiei, lucrarea a fost acor-

dată unei firme din Bucureşti
care, la rîndul ei a dat-o în
sub-antrepriză unei firme din
Bacău. S-ar părea că firma
din Bacău nu şi-a mai primit
la un moment dat banii şi din
acest motiv a întrerupt lucrările”, explică Vasile Bulbaşa,
viceprimarul
comunei
Miroslava. De vreme ce atât
finanţarea cât şi executarea
nu depind de primăria
Miroslava situaţia şcolii din
Voroveşti rămâne încurcată şi
la stadiul de zidărie plus planşeu de beton. “Este clar că nu
putem lăsa această situaţie la
nesfârşit, aşa că vom insista
pe lângă Inspectoratul Şcolar
Judeţean să vedem ce rezolvare se poate găsi”, a concluzionat viceprimarul Vasile
Bulbaşa. (H.B.)

Decât să plăteşti amenzi prin
alte părţi, mai bine le plăteşti
acasă. Este o regulă simplă, care te
poate scuti de mari bătăi de cap şi
mai ales de umblături – atenţionează compartimentul financiar
contabil al Primăriei Miroslava.
“Spre exemplu, ai luat o amendă
radar la Vaslui sau la Neamţ.
Odată ce a completat procesulverbal de contravenţie, organul
emitent trimite originalul la noi, la
Primărie, pentru a fi luat contravenientul în debit, la localitatea de
domiciliu. Dacă a apucat să plătească amenda la Vaslui sau
Neamţ, unde a fost înregistrată
contravenţia, fiscul de acolo nu-şi
mai bate capul să trimită înştiinţare şi la noi cum că debitul s-a plătit şi respectiva persoană sancţionată se poate trezi ca figurează în
continuare cu debit. Mai apoi, ca
să-l stingă, va trebui să vină la noi
cu chitanţa care să ateste că debitul a fost stins”, atenţionează Ionuţ
Rusu, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil al
Primăriei Miroslava. Cu alte

cuvinte, dacă ai luat o amendă
contravenţională în altă localitate
decât cea de domiciliu, e mai bine
ca de la bun început să o plăteşti
acasă.
Cât priveşte amenzile propriuzise, nimeni nu poate scăpa de
plata acestora, debitele urmând a
fi lichidate prin deschiderea procedurilor de executare silită,
potrivit legi. Iar în cazul în care
debitorul nu are mijloace materiale pentru plata datoriilor, cuantumul acestor poate fi transformat
de instanţă în muncă în folosul
comunităţii. (P.C.)

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
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„Sper ca anul 2014 să fie unul mai bun”
De parcă timpul şi-a pierdut răbdarea de a mai sta în
rând cu oamenii, iată că a mai trecut un an, foarte
repede. A fost unul bun, a fost rău? Greu de apreciat!
Cu siguranţă însă că s-au făcut destule, cu resurse mult
sub aşteptări, motiv suficient de satisfacţie, dar şi prilej
de frustrări pentru administraţia locală a comunei
Miroslava. Să tragem aşadar linie şi să facem aprecieri
corecte de bilanţ, în acest prag de sărbători, stând de
vorbă cu Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.
Reporter: Ei, cum a fost?
Dan Niţă: A fost un an greu şi
agitat. Am contat pe investiţii
europene şi guvernamentale, dar
rezultatele au fost mult sub aşteptări. Am strâns şi noi cureaua aşa
cum a făcut toată lumea de 12 luni
încoace, pentru că bani nu s-au
mai dat ca-n alte dăţi. Dar, chiar şi
aşa, tot am făcut ceva.
Rep.: Drumuri?
D.N.: Mă bucur că am reuşit să
asfaltez din resurse proprii porţiunea de drum dintre Balciu –
Corneşti şi Proselnici. Sunt 4,7 km
de drum. Practic, i-am scos pe acei
oameni din noroi, ceea ce înseamnă că ne putem gândi pe viitor şi la
altele, la apă şi canalizare şi tot ce
mai trebuie unui trai normal şi
civilizat.
Rep.: Apă am văzut că s-a
tras la Horpaz, am dat asta în
ziar...
D.N.: Am alimentat cu apă
potabilă toată Valea Adâncă, apoi
am continuat în satele Horpaz şi
Ciurbeşti. Sper ca până la sfârşitul
anului viitor să racordez la reţeaua
de apă potabilă absolut toate satele componente ale comunei
Miroslava pentru că, după cum
ştim cu toţii, apa noastră de la fântână nu e recomandată consumului
uman, fiind plină de nitraţi şi

nitriţi. Cât priveşte canalizarea,
aici lucrările fiind mult mai scumpe, cam de două ori preţul aducţiunii, am dezvoltat reţeaua în
Miroslava sat şi o parte din Balciu.
Ne-am propus ca în 2014 să continuăm în Valea Adâncă şi Horpaz...
Rep.: Cu proiectul transfrontalier pe apă, pe zona Corneşti –
Proselnici cum a rămas?
D.N.: Aici a intervenit o problemă care nu mai ţine de noi. Pe
acel proiect transfrontalier mai
sunt prevăzute localităţi din
Republica Moldova şi Ucraina.
Lucrurile s-au oprit la ucraineni,
deţinătorii principali ai proiectului
şi nu întrevăd să se găsească foarte curând o soluţie, date fiind
recentele evenimente politice de
acolo. Foarte probabil, va trebui să
găsim o altă soluţie şi o vom găsi.
Trebuie doar să identificăm fondurile necesare.
Rep.: Ce s-a mai făcut?
D.N.: Aş menţiona proiectele
cu caracter cultural şi sportiv. La
Dancaş, am turnat deja temelia
pentru noua biserică iar la biserica
din Găureni au început lucrările de
reparaţii capitale. Am reuşit să
amenajăm toalete interioare la
şcolile din Corneşti şi Uricani,
ceea ce iarăşi este un lucru bun,
pentru că nu mai trebuie să iasă

copiii în frig. În plan sportiv, continuăm amenajarea bazei sportive
de la Uricani şi urmează să o pornim şi pe cea nouă de la
Miroslava.
Rep.: Nemulţumiri?
D.N.: De multe ori nu găsim
înţelegere din partea oamenilor.
Am ajuns chiar să ne rugăm de
unii dintre ei ca să le facem un
bine. Una dintre cele mai supărătoare probleme este felul în care sa construit, în special în Valea
Adâncă nouă, unde căile de acces
sunt înguste şi nu mai permit conectarea la utilităţi decât cu mari
eforturi din partea noastră. Când sau construit casele, nu s-a respectat legea şi acum tragem ponoase.
O altă nemulţumire a mea e legată
de problema câinilor comunitari.
Mulţi dintre aceşti câini fără stăpân, care umblă dezlegaţi prin
comună sunt scăpaţi tot de prin
curţile oamenilor. Mă gândeam ca
de anul viitor să le spun cetăţenilor
care deţin câini şi nu-i pot întreţine să ni-i predea nouă...
Rep.: Eu am înţeles că mai
sunt şi aduşi de prin alte părţi...
D.N.: Or fi, dar acest lucru e
greu de verificat. Pe problema câinilor comunitari am cooperat cât
am putut cei de la Salubris, dar e
mult de lucru aici...
Rep.: Ce perspective avem
pentru anul 2014?
D.N.: Sperăm ca anul 2014 să
fie un an mai bun, să oferim servicii de calitate cetăţenilor comunei.
Vreau să continuăm şi să finalizăm
unele proiecte majore ale comunei, cum ar fi: * asfaltarea drumurilor şi a uliţelor săteşti * alimentarea cu apă în toate satele * construirea unui Centru de Zi pentru
copii aflaţi în situaţie de risc, tot la

Dan Niţă, primarul comunei Miroslava
Corneşti * să finalizez lucrările la
cele două biserici, din Dancaş şi
Găureni * să începem lucrările la o
şcoală nouă în Miroslava sat * să
facem întreţinerea corespunzătoare a drumurilor asfaltate * să salubrizăm bine toate localităţile
comunei * să înstalăm în fiecare
sat un sistem de monitorizare şi
observare a drumurilor, pentru a
preveni furturile din locuinţe şi
gospodării * să dezvoltăm activitatea sportivă la nivel comunal *
să dezvoltăm noi locuri de muncă,

prin înfiinţarea unui parc industrial propriu, la Brătuleni. Cam
astea ar fi...
Rep.: Nu-s puţine...
D.N.: Ne vom ţine de toate,
după puteri...
Rep.: Ce altceva aţi mai dori
să le spuneţi cititorilor noştri?
D.N.: Pentru că e sfârşit de ani
şi vin sărbătorile Crăciunului, le
doresc tuturor cetăţenilor comunei
Miroslava multă sănătate şi înţelepciune. La mulţi ani!
A consemnat Florin Antohi

Ajutoare de minimis pentru producătorii de lapte
Persoanele interesate pot
accesa, în perioada 20
noiembrie – 30 decembrie,
ajutoare de minimis pentru
achiziţionarea de tancuri de
răcire a laptelui. De acest
program,
demarat
de
Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei, beneficiază
crescătorii de vaci care
deţin până în 5 capete şi
sunt organizaţi într-o formă
asociativă la nivel de comună, în scopul achiziţionării
de tancuri de răcire a laptelui. Persoanele fizice, care
nu sunt într-o formă asociativă, nu sunt eligibile.
Ce trebuie făcut pentru
a beneficia de ajutorul de
minimis?
În perioada 20 noiembrie
– 30 decembrie 2013 se
depun cereri iniţiale, la primăria comunei pe a cărei
rază este înregistrat sediul
social al asociaţiei crescătorilor de animale.
În perioada 20 ianuarie –
20 martie 2014, se depun la
CJ APIA următoarele documente:

a) document care atestă
înscrierea vacilor de lapte
ale membrilor formei asociative în Registrul Naţional
al Exploataţiilor;
b) document emis de primărie din care să reiasă
punerea la dispoziţie, de
către aceasta, a suprafeţei
aferente instalării tancului/
tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor
specifice, necesare funcţionării acestora, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
c) factura proformă, din
care să reiasă valoarea de
achiziţie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, la
nivelul preţului de piaţă;
d) document al formei
asociative referitor la identificarea contului bancar.
Modul de înfiinţare a
Asociaţiei
Minim trei crescători de
animale care deţin până în 5
capete vaci de lapte şi depun
cerere de înscriere la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează

să-şi aibă sediul, însoţită de
următoarele documente:

Beneficii economico –
sociale

• actul constitutiv
• statutul asociaţiei
• actele doveditoare ale
sediului şi patrimoniului
iniţial
• dovada disponibilităţii
denumirii

1. Stimulează asocierea
producătorilor;
2. Elimină intermediarii
de pe piaţa laptelui;
3. Producătorii pot negocia în avantajul lor preţul
laptelui, datorită posibilităţii
de răcire şi stocare;
4. valorificarea laptelui
produs în gospodăria familială, sursă de venituri pentru localnici;
5. Se creează o sursă de
venit pentru gospodăriile
rurale, reducând ajutoarele
sociale;
6. Reintră în circuitul
comercial şi fiscal cantităţi
importante de lapte materie
primă, generând încasări la
bugetul local şi de stat;
7. Centrele de colectare
generează profit;
8. Se creează o sursă
alternativă de lapte, ce va
reduce importurile;
9. Se creează locuri de
muncă la sate (pentru fiecare Centru de Colectare este
necesar un administrator)

Foarte important! Atât
în actul constitutiv, cât şi în
statutul asociaţiei trebuie
menţionată scopul de achiziţionare de tancuri noi de
răcire a laptelui.
Scopul ajutorului de
minimis
Se acordă ajutoare de
minimis
producătorilor
agricoli în vederea achiziţionării de tancuri noi de
răcire a laptelui, cu o capacitate de maxim 1.000 litri/
comună
Condiţii de eligibilitate
– Crescătorii de vaci de
lapte trebuie să facă parte
dintr-o singură formă aso-

ciativă, constituită la nivel
de comună, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui;
– vacile de lapte ale
membrilor din forma asociativă trebuie să fie înregistrate în Registrul Naţional al
Exploataţiilor;
– forma asociativă trebuie să nominalizeze o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a
colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea laptelui.

Valoarea sprijinului
Cuantumul sprijinului
financiar este de maxim
5.000 euro pentru fiecare
formă asociativă şi cuprinde
costurile aferente achiziţionării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui
cu o capacitate de maxim
1.000 litri/comună, instruirii
necesare pentru utilizarea
acestora, precum şi asigurarea service-ului pentru o
perioadă de 12 luni de la
instalare.
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Cazare pe timp de
iarnă pentru oameni
fără adăpost

* modulul provizoriu pentru locuit are patru
locuri şi e amplasat în spatele Primăriei
Începând cu data de 16 decembrie, 4 persoane fără
adăpost, aflate într-o situaţie materială disperată, vor
beneficia de câte un loc de cazare pe timp de iarnă într-un
modul de locuire, amplasat în spatele Primăriei
Miroslava. Modulul este dotat cu paturi şi aşternuturile
aferente, calorifer şi curent electric. Pentru necesităţi
fiziologice locatarii vor putea utiliza toaleta de la
Primărie iar ca să facă baie vor putea utiliza, o zi pe săptămână, duşul de la sala de sport. Beneficiari ai acestui
modul de locuire, pus la dispoziţie de Primăria Miroslava,
sunt: Onciu Neculai, Roşu Ovidiu, Sângiu Dumitru (tată)
şi Sângiu Ionuţ (fiu). ”Mă bucur că la insistenţele mele
Consiliul Local a găsit de cuviinţă să se ocupe şi de aceşti
oameni necăjiţi, care chiar nu aveau nici de unele”, a
declarat Serafim Popa, consilier local şi susţinător fervent
al acestui proiect social.
Locaţia din spatele Primăriei nu a fost aleasă întâmplător. “Aceşti oameni trebuie supravegheaţi permanent. Nu
ştiu câţi îşi mai amintesc, dar le-am mai oferit o dată cazare provizorie într-o cameră de la primăria veche şi puţin a
lipsit să-şi dea foc din neatenţie. Aici vor fi tot timpul sub
ochii noştri şi vor avea acces la condiţii minime de igienă, având atât Primăria, cât şi Sala de Sport aproape”, a
remarcat Dan Niţă, primarul comunei Miroslava. (F.A.)

Hram în parohia Voroveşti
Adunaţi cu mic, cu mare,
credincioşii
parohiei
Voroveşti au sărbătorit hramul bisericii din localitate,
închinată Sfântului Ierarh
Spiridon, mare făcător de
minuni. Bisericuţa din
lemn, monument aflat pe
lista de patrimoniu a clădirilor de valoare istorică din
judeţul Iaşi, s-a dovedit a fi
neîncăpătoare.
Împreună cu părintele
Marian Trofin, preot paroh
în Găureni, părintele Ionel
Daniel Graur a ţinut slujbele cuvenite în asemenea
ocazii, oamenii de rând
asistând cu evlavie.
Momentul liturgic a fost
urmat de o agapă frăţească,
la prăznicarul din imediata
vecinătate. Au fost pomeniţi
morţii trecuţi în pomelnice,
s-a mâncat peşte şi s-a băut
vin. Oamenii au profitat de
ocazie pentru a mai vorbi de
una-alta, de-ale lor, amfitrion al întâlnirii fiind consilierul local Mihai Tanana.
“Aş vrea, dacă tot ne-am
întâlnit la hram, să le mulţumesc primarului Dan Niţă şi
viceprimarului
Vasile
Bulbaşa că ne-a ajutat să
facem extinderea cimitirului şi inginerului Gheorghiţă
Drânceanu că a pus la dispoziţie utilaje să desţelenim
locul”, a declarat cu acest
prilej Mihai Tanana, consilier local.

La rândul său, părintele
paroh Daniel Ionel Graur a
mulţumit sătenilor pentru
prezenţa la acest eveniment
deosebit: “Bucuria cinstirii
Sfântului Ierarh Spiridon
ne-a adunat la biserica noastră întru comuniune şi dragoste pentru a sluji cele plăcute lui Dumnezeu şi sfinţilor. Slujba Privegherii din
preziua hramului bisericii
noastre a însemnat un
moment de bucurie împărtăşit de soborul preoţesc şi
credincioşi. S-a slujit slujba

Vecerniei, unită cu Litia şi
Acatistul Sfântului Ierarh
Spiridon. În ziua pomenirii
Sfântului, pe 12 decembrie,
am avut bucuria de a-l avea
în mijlocul nostru pe părintele Marian Trofin de la
Parohia “Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” din
Găureni. Am învăţat din
viaţa Sfântului Spiridon că
bunătăţile lumeşti nu i-au
trebuit, dar a adunat comoară în cer, revărsând milele
sale
asupra
noastră.
Doamne ajută!”. (H.B.)

12 decembrie - Prăznuirea Sfântului Ierarh Spiridon
Sfântul Ierarh Spiridon
este sfântul care pleacă
periodic din raclă, pentru ai ajuta pe oamenii care îl
cheamă în rugăciune, cu
credinţă şi cu dragoste.
Astfel, precum se cunoaşte
îndeobşte, Sfântul Ierarh
Spiridon al Trimitundei ale
cărui Sfinte Moaşte se păstrează în catedrala cea mare
din insula Corfu, Grecia,
este un mare făcător de
minuni.
Sfântul Ierarh Spiridon sa născut în jurul anului 270,
în localitatea Askia, insula
Cipru, în vremea Sfântului
Împărat Constantin cel Mare.
Numele său se trage din
cuvantul grecesc "σπυρις",
care înseamnă "coşuleţ
împletit". Mai înainte de a fi
hirotonit episcop, fiind căsătorit şi având o fiică,
Spiridon s-a îndeletnicit cu
păscutul oilor. Rămânând
văduv încă de tânăr, sfântul a
continuat să-şi crească fiica
de unul singur. Mai târziu,
fiica sfântului, Irina, va trece
şi ea la cele veşnice. Fiind
plin de dragoste dumnezeiască, sfântul va îmbrăţişa o
viaţă ascetică, cheltuindu-şi
întreaga avere cu îngrijirea
bolnavilor şi găzduirea străinilor.

Pentru viaţa sa curată,
Spiridon a fost ales episcop
al cetăţii Trimitunda, aflată
aproape de oraşul Pafos, în
această calitate el participând şi la Sinodul întâi
Ecumenic (Niceea, 325).
Ales episcop în cetatea
Trimitunda, sfântul a trecut
de la păscutul oilor cele
necuvântătoare, la îngrijirea
cu râvnă a celor cuvântătoare, nelăsându-le însă nici pe
primele. Astfel, smeritul
Spiridon a continuat să
pască oile şi după rânduirea
lui ca episcop.
În jurul anului 295, în
vremea persecuţiilor împăratului păgân Maximilian,
sfântul din Trimitunda este
arestat şi exilat pentru o
vreme. În timpul şedinţelor
Sinodului Ecumenic de la
Niceea, convocat de Sfântul
Împărat Constantin cel
Mare împotriva ereziei lui
Arie, în anul 325, sfântul
din Trimitunda se va arăta
înaintea tuturor ca un straşnic apărător al dreptei credinţe şi făcător de minuni.

Minunea cărămidei
Pentru a închide gura ereticilor lui Arie care luptau
împotriva Sfintei Treimi,

sarazin, ciprioţii au hotărât
mutarea cinstitelor sale
Moaşte în capitala bizantină, Constantinopol. În anul
1453, cu puţin mai înainte
de cucerirea capitalei bizantine de către turci, Moaştele
Sfântului Spiridon sunt duse
în Serbia, iar mai apoi în
insula Corfu, Grecia, unde
se află şi astăzi. În insula
grecească, cinstitele Moaşte
au fost aduse de către părintele Georgios Kalohairetis.

Spiridon, sfântul care
îşi părăseşte racla

sfântul ia în mână o cărămidă, face deasupra ei semnul
Crucii şi se roagă, zicând:
"În numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh!"
Apoi, strângându-o în mână,
cărămida se descompune în
cele trei părţi din care fusese
compusă: focul se înalţă în
sus, pământul îi rămâne în
palmă, iar apa curge pe
podea. Aşa a arătat sfântul
cum trei lucruri pot exista

simultan într-unul: precum
într-o cărămidă se află
simultan şi foc şi apă şi
pământ, tot aşa, Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt sunt Trei şi
Unul în acelaşi timp.
Sfântul Ierarh Spiridon a
trecut la cele veşnice în anul
348, la vârsta de 78 de ani,
fiind îngropat după cuviinţă
în Biserica Sfinţii Apostoli,
din cetatea Trimitunda.
Pentru a le păzi de pericolul

Sfântul Spiridon pleacă
periodic din racla sa, pentru
a-i ajuta pe oamenii care îl
cheamă în rugăciune, cu
credinţă şi dragoste, pretutindeni în lume. Alergând
prin lume să facă bine tuturor celor care au nevoie de
ajutorul său, sfântul cel
milostiv îşi toceşte periodic
încălţămintea (papuci din
mătase).
Pentru minunatele "plecări" din raclă ale Sfântului
Spiridon, părinţii slujitori la
catedrala din Corfu îi schimbă anual veşmintele şi încălţămintea tocită. Înnoirea
veşmintelor sfântului are loc
în ziua de 12 decembrie,

când Biserica Ortodoxa îl
prăznuieşte cu mare bucurie.
Cu binecuvântarea episcopului grec din Pafos, aceste
daruri duhovniceşti (hainele
şi încălţămintea) sunt dăruite parohiilor şi mănăstirilor
ortodoxe din întreaga lume.
Datorită minunilor săvârşite în întreaga lume, Sfântul
Spiridon a fost numit "sfântul călător". Potrivit unor
evlaviosi părinţi ai locului,
pentru perioade scurte de
timp, cinstitele Moaşte ale
sfântului nu mai sunt prezente în racla din catedrală,
iar atunci când acestea
revin, în chip minunat, ele
sunt calde şi prăfuite; la rândul lor, încălţările noi ale
sfântului apar tocite, păstrând pe ele pământ şi fire de
iarbă.
În amintirea acestei
minuni
periodice,
în
Acatistul Sfântului Spiridon,
în icosul al şaselea, ne rugăm
acestuia, zicând: "Bucură-te,
cel ce eşti cu îngerii slujitor;
Bucură-te, că eşti şi cu
oamenii cu trupul petrecător;
Bucură-te, al cărui trup
astăzi săvârşeşte minuni;
Bucură-te, că încălţămintele
tale slujesc drept dovadă!"
Teodor Danalache
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Biserică în stil maramureşean, la Dancaş
Continuă lucrările de
amenajare a bisericii
din satul Dancaş,
fundaţia fiind deja
turnată, pe
amplasamentul din
dreptul fostei şcoli
din localitate.
Cu o amprentă la sol
de 196 mp, biserica din
Dancaş se anunţă a fi un
monument arhitectonic
deosebit şi obiectiv turistic în sine pentru că va fi
construită, în stil maramureşean, de meşteri din
Baia Mare. Costul total al
bisericii a fost estimat la
circa 880.000 lei şi este
suportat în bună măsură
de enoriaşii parohiei.
Deşi este atestat încă
din anul 1820, Dancaşul
este singurul sat din
comuna Miroslava care

nu are încă o biserică.
Acest lucru este cauzat şi
de numărul mic de locuitori: cca 177 în 60 de case
locuite permanent. În
anul 1999, pe 13 martie,
Preasfinţitul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Iaşilor, Calinic Botoşăneanul, însoţit de Pc. Pr.
Protopop
Constantin
Andrei şi Pc. Pr. Romeo
Ungureanu, a sfinţit locul
unde se va înălţa biserica.
Până în anul 2002, parohia Dancaş a fost suplinită de către Pc. Pr. Romeo
Ungureanu de la Parohia
Ciurbeşti.
Începând cu acest an,
până în 2011, parohia
Dancaş a fost suplinită de
către Pc. Pr. Adrian
Amaziliţei de la Parohia
Horpaz.
În anul 2011, pe 26
iunie, Înalt Prea Sfinţiul
Părinte Mitropolit Teofan

a hirotonit preot pe
seama Parohiei cu hramul Sf. Împ. Constantin
şi Elena din Dancaş pe

Pc. diacon Claudiu
Constantin Gheorghiasa.
Prima Sfântă Liturghie cu
arhiereu din istoria

Postul Crăciunului

mul bisericii sau sărbătoare însemnată în calendar cu cruce rosie (+),
atunci dezlegăm şi la
peşte. Marţea şi joia mâncăm peşte, untdelemn şi
bem vin, când cade în
aceste zile: vreun sfânt
mare, hramul sau sărbători cu roşu.
În ziua de Ajun se
mănâncă tocmai seara şi
anume: grâu fiert îndulcit
cu miere, poame, covrig
sau turte din făină, căci
cu seminţe a ajunat
Daniil proorocul şi cei
trei tineri din Babilon,
care au închipuit - mai
înainte - Naşterea lui
Hristos. La Crăciun, în
orice zi ar cădea, mâncăm de dulce.
MÂNCĂM UNTDELEMN ŞI DEZLEGĂM
LA VIN la 16, 22, 23, 24,
25 şi 30 Noiembrie, la 4,

Botoşăneanul a hirotonit
întru diacon pe tânărul
Claudiu
Constantin
Gheorghiasa. (P.C.)

Slujbă de pomenire la
cimitirul din Miroslava

Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului
ne dă putinţa curăţirii trupeşti şi sufleteşti. El
închipuie ajunarea de patruzeci de zile a
Proorocului Moise, precum şi postul patriarhilor din Vechiul Testament. După cum
aceia aşteptau venirea lui Mesia cu post şi
rugăciune, asa se cuvine să aştepte creştinii şi
să întâmpine prin ajunare pe 'Cuvântul lui
Dumnezeu' născut din Fecioara Maria.
Acest post ţine 40 de
zile: de la 15 Noiembrie
la 25 Decembrie, lăsăm
sec în seara sfântului
Filip, la 14 Noiembrie.
Dacă această zi cade
Miercurea sau Vinerea,
începem postul în seara
zilei de 14 Noiembrie.
Postim de carne, ouă şi
brânză. Lunea, Miercurea
şi Vinerea mâncăm bucate fără unsoare (ulei) şi
fără vin. Marţea şi Joia se
dezleagă la untdelemn şi
vin. Sâmbetele şi duminicile, până la 20 decembrie exclusiv, se dezleagă
la untdelemn, vin şi
peşte.
Dacă în zilele de Luni,
Miercuri şi Vineri prăznuim vreun sfânt mare,
însemnat în calendar cu
cruce neagră (+), mâncăm untdelemn şi bem
vin; iar de va cădea hra-

Parohiei Dancaş a avut
loc pe 19 iunie 2011
atunci când, Preasfinţitul
Episcop - Vicar, Calinic

5, 6, 7, 9, 12, 13, 17 şi 20
Decembrie, dacă aceste
zile
cad
Lunea,
Miercurea sau Vinerea căci în aceste zile se
prăznuiesc sfinţi mai
însemnaţi.
MÂNCĂM PEŞTE :
Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului - 21
noiembrie chiar dacă
această sărbătoare ar
cădea Miercurea sau
Vinerea.
De asemenea mâncăm
peşte
în
Lunile,

Miercurile şi Vinerile
acestui post, dacă în aceste zile cade hramul bisericii din enoria noastră.
În sfârşit dezlegăm la
peşte în zilele cu sfinţi
însemnaţi, precum 16,
22, 23, 24, 25 şi 30
Noiembrie, 4, 5, 6, 7, 9,
12, 13, 17 Decembrie,
dacă aceste zile cad
Marţea sau Joia. Cu atât
mai mult, când Marţea
sau Joia se întâmplă hramul bisericii.

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.

Cei trei morţi
abandonaţi la morga
din Iaşi, care au fost
înmormânaţi creştineşte la 27 septembrie, pe cheltuiala
Mitropoliei Moldovei
şi Bucovinei şi a
parohiei Miroslava,
au avut parte săptămâna trecută şi de o
slujbă de pomenire,
la 40 de zile, conform
ritualului. Slujba a
fost ţinută de părintele Mihai Rusu, preot
paroh al bisericii cu
hramul
Naşterea
Maicii Domnului, din
Miroslava.
La slujba de pomenire au fost prezente circa 30 de
persoane, din Miroslava, care chiar dacă nu i-au
cunoscut pe răposaţi s-au rugat împreună cu părintele Rusu pentru mântuirea lor.
“Ne-am adunat la acest eveniment fericit – spun
fericit pentru ca aceste trupuri se vor întoarce, în
sfârşit, în ţărâna de unde am venit cu toţii – pentru
că mulţumită lui Dumnezeu şi oamenilor de aici, am
mai făcut un lucru bun în viaţă. Nu ştiu de ce aceste
trupuri au fost uitate de rude sau prieteni, dar pun în
faţă sărăcia pe care o duce lumea în zilele noastre. E
bine că la vreme de pace putem face evenimente şi
fapte bune. Dumnezeu să-i ierte!”, a spus părintele
Rusu.
Toate cheltuielile pentru buna desfăşurare a acestui eveniment au fost suportate de părintele Mihai
Rusu.
Cei trei răposaţi sunt: Dascălu Gheorghe, din
Garoafa – Vrancea (n.12.02.1943 – +7.05.2013),
Hulei Ştefan, din Slănic Moldova (n. 1.08.1955 –
+1.04.2013) şi Maftei Radu, din Bucureşti (n.
27.03.1958 – +14.12.2012). Dumnezeu să-i ierte!
(P.C.)
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POLIŢIA LOCALĂ, ÎN ACŢIUNE

Scandal în Uricani
Chiar dacă am intrat cu
toţii în Postul Crăciunului,
pentru unii cetăţeni ai
comunei împărtăşania vine
în fiecare zi, multă şi nu
doar cu vin. Este şi cazul lui
Nica Alin (23 ani), din
Brătuleni, care în noaptea
de sâmbătă, 14-15 decembrie, s-a matolit bine apoi a
început să facă scandal,
împreună cu fratele său mai
mare, Nica Alexandru (25
ani).
Neavând altceva mai bun
de făcut şi văzând că nu-l
bagă nimeni în seamă, a
rupt o scândură dintr-un
gard, apoi a spart cu ea,
pentru început, geamurile
troiţei din Uricani. De

aceeşi soartă s-a bucurat şi
staţia de microbuz amenajată în apropiere, a cărui alucobond a fost făcut ţăndări.
S-a oprit în cele din urmă cu
un şut în maşina de serviciu
(Farmexim) a lui Doru
Iftimie, tot din Brătuleni. În
urma scandalului iscat,
cineva a sunat la “112” şi a
venit poliţia locală, fix în
momentul când sătenii se
pregăteau să şteargă pe jos
cu cei doi turbulenţi.
Scandalul s-a încheiat, pentru început, cu o amendă de
1.000 lei pentru Nica Alin,
la care se va mai adăuga un
dosar penal pentru distrugere şi ultraj împotriva bunelor moravuri.

Scandal şi în Corneşti
Tot pentru scandal a fost
amendat şi Lupu Andrei
Lucian (26 ani), din
Proselnici. La fel, ca şi în
cazul celor din Brătuleni,
acesta băuse bine înainte de
a-şi face panaramă în
Oborul din Corneşti. A scăpat relativ ieftin, cu o amendă de 400 lei la Legea
61/1991, pentru tulburarea
ordinii şi liniştei publice.
(P.C.)

Nesimţire crasă
Un caz de nesimţire
crasă a atras din partea autorităţilor locale o amendă

administrativă, la HCL
47/2009 pentru Nour Maria
(48 ani) din Valea Adâncă
Veche. Nu doar că nu-şi
făcea curat în curte, dar
femeia începuse să arunce
pamperşi folosiţi în stradă.
A fost sancţionată cu 300 lei

amendă. (P.C.)

Un hoţ mărunt a fost
identificat şi tras deoparte
de către agenţii de pază ai
complexului Dedeman, pe

când încerca să iasă cu nişte
produse pitite prin haine.
Prejudiciul, estimat la circa
900 lei, a fost recuperat în
totalitate iar Lencă Dănuţ
(26 ani), din Iaşi, va ajunge
foarte probabil la bulău.
(P.C.)

gii o asemenea acţiune la
Miroslava şi m-a impresionat entuziasmul cu care am
fost urmăriţi de copii. Sper
ca tot ce am discutat cu ei să
le rămână întipărit în minte
şi să-i pună la adăpost de

posibile incidente neplăcute. Cu siguranţă vom mai
derula acţiuni asemănătoare
şi pe viitor”, a dat asigurări
inspectoarea
Mihaela
Abaza. (F.A.)

Hoţ mărunt

Cine vrea să fie ajutor de poliţist?
* oră de educaţie
preventivă cu copiii
din Miroslava
Mai în joacă, mai în
serios, elevii din clasele primare ale Şcolii “col.
Constantin Langa” din
Miroslava şi-au văzut îndeplinită una dintre cele mai
dragi fantezii ale copilăriei,
aceea de a fi poliţişti, fie şi
pentru o oră. Acţiunea a
avut loc vineri, 13 decembrie, la Sala Polivalentă din
localitate şi s-a desfăşurat

sub atenta îndrumare a unei
echipe din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Iaşi, compusă din: inspector
principal Mihaela Abaza,
agent şef adjunct Alin
Gherghel, agent principal
Iulian Gherasim, agent
Aurelian Fota precum şi
reprezentanţi ai poliţiei
locale.
Pentru început, inspectoarea Mihaela Abaza de a
Compartimentul
de
Prevenţie a Criminalităţii
din cadrul IPJ Iaşi a adunat
copiii în careu, după care

schimbul de replici a venit
de la sine: “cine vrea să fie
ajutorul meu de poliţist?”.
Răspunsul a fost unanim,
toţi copiii ridicând mâna.
Uşor, uşor, aceştia au fost
atraşi într-un dialog incitant
de pe urma căruia au aflat
tot ce trebuie să ştie nişte
copii de vârsta lor, ca să nu
fie victima unor răuvoitori,
mai ales în această perioadă
de sărbători, când tradiţia
colindelor de Crăciun şi a
urăturilor de Anul Nou i-ar
putea face vulnerabili. Aşa
au aflat că nu e bine să

Încep să apară note mari!
Conceput pentru a preveni
abandonul şcolar din rândul
familiilor aflate în dificultate
financiară, Centrul de Zi
Corneşti începe să-şi arate eficienţa. Diaconu Loredana
(clasa a V-a) a obţinut în acest
trimestru primul 9 la limba
română (cea mai mare notă
din clasă) iar Mazilu Ionuţ
Sen (clasa a VI-a) a făcut la
rândul său progrese foarte
mari. “Când îmi amintesc de
unde am pornit, când aveam
copii care nu ştiau nici măcar
să citească, sincer îmi dau
seama că am realizat ceva.
Proiectul Centrului de Zi
Corneşti, iniţiat de Primăria
Miroslava este unul bun şi
merită dezvoltat. La început,
părinţii nici nu voiau să audă
să-şi aducă copiii aici, fiind
foarte reticenţi. Acum avem
mai multe solicitări decât
locuri disponibile”, apreciază
Ioana Popescu, directoarea
Centrului.
Reamintim că Proiectul
Centrului de Zi Corneşti e un
fel de “after school” înfiinţat
la iniţiativa Primăriei şi
Consiliului Local Miroslava,
cu fonduri de la bugetul local.

Clădirea în care acesta îşi desfăşoară activitatea a fost reabilitată şi amenajată la standarde europene, cu fonduri de
la Uniunea Europeană. Sunt
20 de copii care iau parte la
acest program în două schimburi, diferenţiate pe criterii de
vârstă, cei mari fiind prezenţi
aici în cursul amiezii, cei mici
dimineaţa. Toţi copiii beneficiază de trei mese pe zi, asistenţă pedagogică, psiholog şi
medic. (F.A.)

meargă cu colindul neînsoţiţi, să nu numere bani în
văzul lumii şi multe alte
lucruri extrem de utile pentru a-i pune la adăpost de
eventuale necazuri. De asemenea, au învăţat şi câteva
reguli de bază privind legislaţia rutieră, cum şi în ce
condiţii se poate traversa
strada, sau cum trebui să se
comporte în mijloacele de
transport în comun în timpul cât fac naveta de acasă
la şcoală şi înapoi. “Mi-a
făcut o deosebită plăcere să
desfăşor împreună cu cole-

Cadouri de Moş Nicolae pentru copiii
Centrului de Zi Corneşti
Pentru că au fost cuminţi şi au
început să obţină rezultate bune la
învăţătură, cei 20 de copii înscrişi la
Centrul de Zi Corneşti au primit, de
Moş Nicolae, un cadou neaşteptat:
o după-amiază de distracţie maximă în Palas. Împreună cu directoarea Ioana Popescu, care a preluat
rolul de maestru de ceremonii al
moşului, copiii de la Centrul de Zi
Corneşti au jucat bowling şi au stat
pe simulatoarele auto din sala de
jocuri de la Kids Land, pe săturate,
după care şi-au refăcut forţele la
Food Court, unde au servit câte o
shaworma de la Mado.
“A fost o acţiune pe cinste şi
copiii s-au bucurat enorm. Mă
bucur că am putut face acest lucru
pentru ei şi sper să recidivăm în
astfel de evenimente şi cu altă ocazie”, povesteşte Ioana Popescu,
directoarea Centrului de Zi
Corneşti. Seria cadourilor de
Crăciun a continuat şi în cursul
zilei de luni, 16 decembrie, cu câte
o pungă de cadouri, constând în
dulciuri, din partea preşedintelui
Consiliului Judeţean, Cristian
Adomniţei. “De-acum ne pregătim
şi pentru ziua de Crăciun. Împreu-

nă cu cei mici am pregătit un program de colinde iar copiii din clasele mai mari vor interpreta o mică
scenetă de teatru. Orice spectator
este binevenit”, a mai spus Ioana

Popescu, nu înainte de a le ura
autorităţilor locale şi tuturor celor
care au contribuit la dezvoltarea
Centrului “Sărbători fericite!”.
(F.A.)
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„Am muncit mult şi rezultatele se văd!”
Moment de bilanţ şi pentru
echipa de fotbal Ştiinţa Miroslava.
Poziţionată pe locul trei în clasament, la acelaşi punctaj cu primele două clasate, diferenţa fiind
făcută de golaveraj, Ştiinţa
Miroslava îşi poate asuma un an
bun şi abordează cu mult mai
mare încredere în propriile forţe,
anul 2014. Despre toate acestea,
stăm de vorbă cu Cristian
Ungureanu, antrenor principal,
care a avut amabilitatea de a ne
acorda un mic interviu.
Reporter: Anul trecut, pe
vremea asta eraţi ca şi retrogradaţi din Ligă, dar uite că
Dumnezeul mingilor a fost amabil cu voi şi v-a mai dat o şansă...
Cristian Ungureanu: Într-adevăr, returul campionatului trecut
nu a fost unul dintre cele mai
bune. Ne-a mers foarte prost, dar,
una peste alta, am reuşit să evităm
retrogradarea. Uite că rezultatele
de acum confirmă că a meritat cu
prisosinţă să rămânem în liga a
III-a. Suntem în play-on, plasaţi
pe locul trei în clasament la acelaşi punctaj dar la o diferenţă de
două goluri faţă de echipa poziţionată pe locul I.
Rep.: Şi cum se explică trecerea asta aşa de radicală, de la o
extremă la alta, de la retrogradare la topul clasamentului? Aţi
adus oameni noi? Aţi schimbat
stilul de joc?
C.U.: Am muncit enorm şi a
contat foarte mult experienţa acumulată în capionatul trecut, când a
fost cât pe ce să retrogradăm.
Majoritatea jucătorilor sunt ace-

iaşi, de anul trecut. Eu cred că au
înţeles în cele din urmă ce au de
făcut. Au evoluat atât din punct de
vedere fizic, cât şi tactic. S-au aliniat la cerinţele mele şi iată că
lucrurile încep să arate altfel.
Sigur, se vede şi rezultatul muncii
din cele două cantonamente pe
care le-am avut...
Rep.: Deci aceiaşi jucători,
dar cu o condiţie fizică mai
bună...
C.U.: Eu aş zice cu o mentalitate mai bună, pentru că moralul
contează foarte mult, este esenţial.
De unde anul trecut jucătorii
noştri aveau o atitudine negativis-

tă cred că am reuşit să le schimb
mentalitatea. Acum abordează
pozitiv, fără complexe, orice meci
pe care-l jucăm...
Rep.: V-aţi gândit să renunţaţi la nişte jucători şi să aduceţi
alţii?
C.U.: Probabil că ne vom despărţi de unii jucători, unii care nu
dau randamentul scontat şi alţii
care se află la final de contract. Ca
să împrospătăm lotul, vom căuta
jucători de până în 21 ani. Oricum,
mă bucură faptul că avem deja
oferte pentru unii jucători şi sper
ca acestea să se concretizeze, la fel
cum sper să se concretizeze şi
transferurile pe care le vreau eu
pentru echipă.
Rep.: Care a fost cel mai bun
jucător al Ştiinţei din acest an?
C.U.: M-aş referi mai degrabă
la golgheterul echipei – Petrea
Gabriel. Cu 9 goluri marcate,
acesta se plasează pe locul al doilea după Edi Sandu, de la
Dorohoi, care cu 11 goluri marcate este golgheterul seriei...
Rep: Care a fost cel mai slab
meci din acest campionat?
C.U.: Cu siguranţă, meciul de
la Roman. Am luat bătaie cu 1- 0.
E singurul meci în care nu am
recunoscut pe niciunul dintre jucători. Nu am mai văzut aşa ceva...
Rep.: Deci romaşcanii au fost
mai buni...
C.U.: Nu. Au jucat la fel de
slab ca ai noştri, atâta doar că au
dat un gol, mai mult la noroc. A
fost un meci dezastruos pentru
ambele părţi. Dar, în fotbal, se mai
întâmplă şi de-astea...
Rep.: Care a fost cel mai bun

meci?
C.U.: Meciul cu Târgu Neamţ!
De acest meci m-am bucurat cel
mai mult. Veneam după o perioadă mai neagră, cu trei înfrângeri şi
un egal. Aveam mare nevoie de o
victorie pentru moralul băieţilor.
S-a dovedit atunci că avem băieţi
de caracter în echipă! Ştiau că
jucăm acum locul 1, dar şi-au
depăşit limitele şi în cele din urmă
am învins cu 2 – 0. Da, ăla a fost
un meci bun!
Rep.: Ce obiective v-aţi propus pentru anul 2014?
C.U.: Obiectivul nostru rămâne
acelaşi – plasarea în play-off iar
după cele 22 etape vom vedea ce
obiective ne rezervă viitorul.
Rep.: Un gând pentru suporteri?
C.U.: În primul rând, mulţumim Primăriei pentru ajutorul dat.
Apoi le mulţumesc suporterilor şi
aştept ca aceştia să fie alături de
noi, chiar şi la meciurile când
pierdem. Sprijinul lor a contat tot

Înfiinţată relativ recent, echipa de
volei feminin Ştiinţa Miroslava s-a
impus fulgerător în clasamenul la
nivel naţional, asigurându-şi prima
poziţie în clasament, după ce a luat tot
ce se putea lua. “Din punct de vedere
al rezultatelor obţinute, nu am de ce să
mă plâng: au fost cinci jocuri şi tot atâtea victorii. Deci, am avut un an foarte bun”, apreciază conf. univ. Cătălin
Ştirbu, antrenorul echipei de volei
feminin Ştiinţa Miroslava. Cum a fost
posibilă obţinerea acestui rezultat
meritoriu? “Am muncit mult, mai ales
că eram cvasi-necunoscuţi, ca echipă.
Să citiţi numai ce a putut scrie presa
locală din Focşani despe noi când am
fost să jucăm acolo. Unii apreciau că
divizia naţională de volei s-a mutat în
rural iar alţii nici nu ştiau să găsească
Miroslava. După meciul de acolo,
când am bătut categoric cu 25 – 9, le-

au rămas comentariile în gât. Acum
toţi ştiu să găsească Miroslava pe
hartă! Iritate de aceste comentarii răutăcioase, fetele s-au ambiţionat foarte
tare, s-au concentrat, au jucat bine şi
le-au dat focşănencelor o lecţie usturătoare”, povesteşte antrenorul Ştirbu.

An nou, regulament nou
Fireşte, chiar dacă rezultatele sunt
îmbucurătoare, acesta nu are de gînd
să se culce pe o ureche şi lucrează în
continuare la îmbunătăţirea strategiilor de joc, mai ales că de la anul punctajul în Liga Naţională de Volei (Ştiinţa Miroslava activează în Seria A2 est)
este unul diferit de cel de până acum,
asemănător cumva sistemului play-on
şi play-off din fotbal. “Vom lucra cu
aceeaşi seriozitate ca şi până acum şi
sper ca anul viitor să ne plaseze din
nou pe podium. Până atunci, însă, profit de ocazie pentru a mulţumi
Primăriei Mirosava pentru sprijinul
acordat şi deschiderea pe care a avut-o
faţă de acest sport frumos, primarului
Dan Niţă şi domnului Pal Eugen, preşedintele clubului Ştiinţa Miroslava”,
a concluzionat conf. univ. Cătălin Ştirbu.

 Avram Raul (portar)
 Bargan Ciprian (portar)
 Ghearasim Bogdan (fundaş dreapta)
 Stafie Alexandru (fundaş dreapta)
 Maxim George (fundaş stânga)
 Barbu Sergiu (fundaş stânga)
 Tăcuţanu Ovidiu (fundaş central)
 Gheorghiu Vlad (fundaş central)
 Miron Ionuţ (fundaş central)
 Ciubotariu Narcis (fundaş central)
 Bolboceanu Bogdan (mijlocaş defensiv)
 Săcrieru Constantin (mijlocaş defensiv)
 Tincu Paul (mijlocaş central)
 Pârvu Valentin (milocaş central)
 Talpan Ilie (atacant lateral)
 Menghia Valentin (atacant lateral)
 Lupu Bogdan (atacant lateral)
 Petrea Gabriel (atacant central)
 Caragea Adrian (atacant central)
 Lungu Dan (atacant central)
 Brânzei Neculai (atacant central)

Antrenor principal: Cristian Ungureanu
Antrenor secund: Irinel Ionescu

timpul. Alături de întreaga echipă,
Ştiinţa Miroslava, le urez un călduros “La mulţi ani!”.
a consemnat Florin Antohi

„Sperăm să atacăm
podiumul în 2014”

„Când am debutat în campionat,
am fost luaţi la mişto. Acum toată
lumea din voleiul feminin ştie să
găsească Miroslava pe hartă!”
* trăgând linie, anul 2013 a
fost pentru echipa de volei
feminin Ştiinţa Miroslava
unul excelent, aducând
poziţia de lider pe Seria A2
est

Componenţa echipei de fotbal
Ştiinţa Miroslava

Componenţa echipei
Ştiinţa Miroslava s-a impus ca lider
al Seriei A2 est a diviziei naţionale de
volei feminin, obţinând victorii categorice în faţa unor echipe din Focşani,
Râmnicul Vâlcea, Galaţi, Piteşti şi
Botoşani. Echipa are o medie de vârstă cuprinsă între 17 – 24 ani şi este
compusă din următoarele jucătoare:
Petrescu Ştefana (ridicătoare), Pal
Ana
(ridicătoare),
Poboroniuc
Cătălina (centru), Pichiu Raluca (centru), Grosu Irina (centru), Arhip
Andreea (extremă), Filip Simona
(extremă), Ibănescu Andra (extremă),
Diaconiţa Tatiana (universal), Delescu
Ana (universal), Handrache Andra
(libero), Koszte Andrada (libero),
Bărbăscu Bianca (extremă). Mai consemnăm şi contribuţia antrenorului
Cătălin Ştirbu (antrenor maestru, conferenţiar dr. în cadrul Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport, a
Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi),
Gabriel Cotoreanu (antrenor secund)
şi Mihai Ţapu (kineto-terapeut). (F.A.)

* afirmă Florin
Spiridon, antrenorul
echipei de handbal
masculin Poli Ştiinţa
Miroslava
Pentru echipa de handbal masculin a clubului
Ştiinţa Miroslava, 2013 a
fost un an dificil, unul sub
semnul austerităţii, lucru
care dealtfel s-a văzut şi în
rezultatele obţinute de echipa antrenată de Florin
Spiridon şi Ion Zepciuc. Cu toate acestea, speranţe la
rezultate mai bune în anul care va veni există pentru că
“avem o echipă tânără, media fiind de 22 ani. Chiar
dacă nu avem jucători plătiţi ca la Vaslui, de exemplu,
unde un jucător are buget cam cât toată echipa noastră,
vom trage tare şi sperăm să atacăm podiumul în 2014.
Până atunci însă, profit de moment pentru a mulţumi
Primăriei Miroslava pentru sprijinul acordat, precum şi
suporterilor care au fost alături de noi la fiecare meci ”,
spune antrenorul Florin Spiridon. (F.A.)
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Sărbători Fericite!

Legenda lui Moş Crăciun
Moşul este un personaj
simpatic, rumen în obraji,
cu o burtică prietenoasă, cu
barba lungă şi albă. Un om
blajin care reuşeşte să
aducă zâmbetul pe buzele
tuturor copiilor. El este
îmbrăcat într-un costum alb
cu roşu şi poartă o curea
neagră.
În viziunea iniţială, Moş
Crăciun purta un costum
roşu cu nasturi negri.
Vinovată de pletele albe este
compania Coca-Cola. Se
pare că versiunea Moşului
care a rămas imprimată în
mintea noastră este cea propusă de compania de băuturi
răcoritoare.
Legenda spune că Maica
Domnului, fiind cuprinsă
de durerile naşterii, l-a

rugat pe Ajun să o găzduiască. Deoarece era sărac,
el a refuzat-o, dar a trimis-o
la fratele lui mai mic şi mai
bogat, Crăciun.
Ajunsă la casa lui
Crăciun, Maica Domnului o
găseşte acasă pe soţia acestuia, Crăciuneasa, şi îi cere
acesteia
adăpost.
Crăciuneasa era o femeie
bună, însă ştiindu-şi soţul
rău şi necredincios, o găzduieşte în grajdul vitelor.
Apoi, fără să-i spună soţului
ei, Crăciuneasa o ajută pe
Maica Domnului să-L
nască pe Pruncul Iisus.
Aflând cele întâmplate,
Crăciun îşi pedepseste soţia
tăindu-i mâinile. Maica
Domnului, printr-o minune,
o vindecă, lipindu-i mâinile

la loc Crăciunesei. Moş
Crăciun, văzând aceasta se
căieşte şi îi cere iertare lui
Dumnezeu, devenind astfel
"primul creştin". Se spune că
el s-a căit atât de mult, încât a
doua zi şi-a împărţit întreaga
avere copiilor săraci. De
atunci, în fiecare an, în
Ajunul Naşterii Domnului

(24 decembrie), Moş Crăciun
vine cu sania trasă de reni,
intră pe horn şi pune sub brad
cadourile. Cei 9 reni, potrivit
folclorului Coca Cola sunt:
Rudolph, Dasher, Dancer,
Prancer, Vixen, Comet,
Cupid, Donder şi Blitzen.
Conducătorul acestora este
Rudolph, renul cu nas roşu.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
ANUNŢ PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI CU TITLUL
“Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, în localitatea Miroslava , judeţul Iasi”
OIE/Cod SMIS 630088/20283
Comuna Miroslava, judeţul Iaşi implementează proiectul ”Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia
energiei solare, în localitatea Miroslava, judeţul Iaşi”, proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat
şi bugetul local în cadrul Program Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 - Axa Prioritară 4
”Creşterea eficienţei energetic şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de
Intervenţie 4.2 ”Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică de 10 MW), solare, eoliene, a
biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”, contract finanţare 60RES/14.10.2013.
Proiectul se desfăşoară în perioada 14 octombrie 2013 – 31 iulie 2015.
Aplasamentul proiectului: România, Regiunea Nord-Est, Judeţul Iaşi, Localitatea Miroslava.
Obiectivul general al proiectului vizează realizarea pe un teren în suprafaţă de 5 ha a unei Centrale fotovoltaice cu puterea nominală de 1000 KWp, cu scopul:
- reducerii dependenţei de resursele de energie primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare;
- protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluant;
- introducerea în circuitul economic a terenului cu suprafata de 5 ha, cu efecte directe în dezvoltarea economică a zonei, creşterea numărului de locuri de muncă, implicarea activă a autorităţii locale în procesul de valorificare a resurselor energetice regenerabile;
- asigurarea consumului de energie pentru instituţiile publice locale, sistemul public de iluminat, populaţia comunei – clădiri
aflate în administrarea autorităţii locale.
Activităţile principale ale proiectului constau în:
Elaborare Proiect Tehnic şi Realizarea investiţiei cu racordarea la reţeaua electrică
Implementarea proiectului va prezenta ca rezultat final:
- construire clădire cca 350 mp, construire drum si căi de acces, împrejmuire, Construire centrală fotovoltaică din module fotovoltaice cu putere 240Wp, cu 100 invertoare şi 100 trackere având sistem de orientare pe 2 axe (posibilitate modificare poziţie 240
grade), 3 transformatoare cu putere de 350 KVA, branşare la reţeaua electrică, Putere totală fiind de 1000KWp
- crearea a 7 noi locuri de muncă, după punerea în funcţiune
Valoarea totală a proiectului este de 26.573.831,52 lei din care:
Valoare eligibilă = 21.062.640 lei din care fonduri FEDR = 18.164.420,74 lei, cofinanţare Bugetul de stat = 2.476.966,46 Lei, cofinanţare buget local = 421.252,80 lei
Valoare neeligibilă = 5.511.191,52 lei
Pentru mai multe informaţii despre proiect: Ioan Paduraru – Manager Proiect, www.primariamiroslava.ro

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).

Bancuri cu
Moş Crăciun
"Dlagă Moşule,
Te log mult să-mi aduci un tlenuleţ electlic, o maşinuţă
şi o ciocolată...".
Merge copilul la poştă şi duce scrisoarea.
Poştăriţele deschid scrisoarea, o citesc şi, impresionate
de scrisoare, li se face milă şi hotărăsc să pună mână de la
mână să-i cumpere copilului darurile. Strâng ele banii cumpără trenuleţul, cumpără maşinuţa, dar de ciocolată nu le
mai ajung banii. Trimit cadoul copilului.
La câteva zile de la Crăciun copilul duce la poşta o altă
scrisoare, cu multumiri pentru Moş Crăciun:
"Dlagă Mosule, îţi mulţumesc pentlu cadou, tlenuleţul
este magnific, maşinuţa este supel. Eu sunt convins că miai tlimis şi ciocolata, da cled că babele alea de la poştă au
mâncat-o."
***
Doi fraţi, unul optimist, al doilea pesimist.
Optimistul: Vine Crăciunul! Sigur Moş Crăciun îmi
aduce cadouri de care o să mă bucur tot anul şi o să fiu fericit! Şi când mă joc o să vină şi tata şi o să se joace cu mine
şi o să stăm de vorbă şi voi fi şi mai fericit!
Pesimistul: O porcărie Crăciunul asta … iar primesc
jucării cadou, jucăriile o să se strice şi iar o să mă rog de
tata să le repare şi nu o să iasă bine reparaţia … şi voi fi
nefericit …
Auzind asta, Moş Crăciun lasă pentru fratele pesimist
un cadou deosebit, o maşinuţă electrică de teren ultimul
model şi pentru fratele optimist o balegă. Cei 2 fraţi găsesc
cele 2 cadouri.
Pesimistul: Uite, o maşină care merge cu baterie …
bateria se va termina, o să trebuiască să o tot schimbe tata
şi masina sigur se va lovi şi se va strica şi va trebui reparată … o porcărie!
Optimistul: Uite, o balegă … înseamnă că e un căluţ pe
undeva pe aici … ce mult îmi doream un căluţ … sunt aşa
de fericit!
***
Două blonde hotărăsc să meargă în pădure să-şi caute un
brad de Crăciun.
După câteva ore de căutare, una dintre ele îi spune celeilalte:
- Aşa nu mai merge! Eu propun să luăm primul brad pe
care îl găsim... indiferent dacă are globuri sau nu!
***
Întrebare: Cine e nevasta lui Moş Crăciun?
Răspuns: Merry Christmas!
***
La masă, în Ajunul Crăciunului, fiica de 10 ani, cu
lacrimi în ochi :
- Nu mai sunt fecioară!
Tatăl, către mamă, disperat:
- Tu eşti de vină! Nu găteşti, nu speli, toată ziua nu faci
nimic altceva decât să te aranjezi, te îmbraci cu fuste scurte, te uiţi la telenovelele alea... Crezi că eşti un exemplu
bun?
- Eu?! Tu - care bei nopţi întregi, înjuri ca la uşa cortului, te uiţi la filme deocheate... Din cauza ta a ajuns aşa
copilul!
- Ba e vina soră-si, care umblă cu bădăranul ăla care o
înghesuie pe unde-o prinde...
Bunica, mai calmă, o întreabă pe fetiţă cum s-a întâmplat.
- Păi, doamna învăţătoare a ales altă fetiţă pentru rolul
Fecioarei la serbarea de la şcoală...

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

