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Veşti bune pentru locuitorii din
comuna Miroslava care aşteptau de mai
mult timp să se racordeze la reţeaua de
apă potabilă. Conform unui grafic 
prestabilit cu SC APAVITAL SA
Primăria Miroslava a semnat procesele
verbale de predare - primire pentru
extinderea lucrărilor de aducţiune apă în
Miroslava (zona nord), Găureni, Valea
Ursului şi Uricani precum şi pe
tronsonul Voroveşti Brătuleni. Detalii
despre aceste investiţii aflaţi în pagina 5.

Extinderi importante la
reţeaua de apă potabilă

* gardul care delimitează pădurea
Uricani a început să dispară * în schimb,
au început să apară gunoaiele

Pădurea Uricani, o rezervaţie naturală
care se întinde pe aproape 70 de hectare, nu
e o pădure obişnuită. Am descris pe larg
acest lucru în «Monografia comunei
Miroslava». Din păcate, însă, acest
monument al naturii a ajuns bătaia de joc a
unor indivizi pentru care noţiuni precum
bunul simţ şi protejarea naturii sunt străine.
Observ cu nelinişte că de-a lungul drumului
naţional, la câteva sute de metri de la ieşirea
din satul Uricani spre Valea Ursului, gardul
care protejează pădurea se tot împuţinează.
Şi nu de ieri, de azi. Întâi au dispărut câteva
plase din gardul de protecţie, apoi câţiva
stâlpi. Prinzând curaj şi văzând că nu se
întâmplă nimic, hoţii au furat gardul pe o
distanţă de peste 200 de metri. Am întrebat
în dreapta şi în stânga. Nimeni nu ştie nimic,
nimeni nu a văzut nimic. Linişte. Alţii îmi
spun: “Dar Primăria ce face?” Iar eu replic:
“Dar noi, cetăţenii ce facem?”. Pădurea
Uricani trebuie, în primul rand, protejată de
cei de la Ocolul Silvic. Acolo nimeni nu ştie
nimic. Apoi, cei de la Drumuri Naţionale,
căci gardul delimitează pădurea de şosea.
Ridică şi ei din umeri...

Pe de altă parte, Primăria Miroslava se
implică peste puteri, în fiecare an, în acţiuni
de ecologizare. Numai că nesimţirea unora
depăşeşte puterea Primăriei de a curăţa tot ce
aruncă alţii. Probabil că şi cei de la serviciul
de Ecologie s-au cam săturat să facă muncă
de detectivi, să caute în gunoaie pentru a
găsi indicii care să îi ducă la persoanele care
aruncă tot ce nu le mai este de folos.

Dar noi, locuitorii din arealul pădurii
Uricani ce facem? Sunt obsedat de

gunoaiele aruncate şi de gardul care dispare
puţin câte puţin. Chiar nu vede nimeni
nimic?! Chiar niciun locuitor din Uricani şi
Valea Ursului nu îi observă întâmplător pe
cei care fură şi aruncă gunoaie?

În câteva rânduri am chemat Poliţia
Locală. Unii aruncau ba gunoi, ba pământ
galben de la vreo lucrare etc. În urmă cu vreo
lună un consilier local debarasa drumul
forestier de resturile lăsate de hoţii de lemne.
Discutam cu el, la faţa locului, despre daunele
pe care le aduc hoţii şi cei pentru care
protejarea mediului este doar o vorbă în vânt.

Oricine poate sesiza Poliţia Locală.
Oricine poate lua atitudine atunci când vede
ceva în neregulă. Nu putem aştepta totul de
la Primărie! Pădurea Uricani este o
rezervaţie naturală cu totul deosebită. Dacă
noi nu suntem capabili să o protejăm, dacă
nu intervenim atunci când vedem că tot felul
de indivizi transformă pădurea în loc de
întâlniri, dacă trecem nepăsători când alţii
aruncă saci cu gunoi menajer, atunci orice
discuţie este de prisos.

Comuna Miroslava are şi un Centru de
Informare Turistică. Slavă Domnului,
Miroslava are monumente istorice şi mai ales
rezervaţii naturale. Cei ce vin în Miroslava
chiar au ce să vadă. De fiecare dintre noi
depinde cum păstrăm acest patrimoniu...

Ştefan Susai

Subvenţii pentru transportul în comun
Elevii, pensionarii, veteranii de război şi persoanele cu handicap sunt

aşteptaţi la Biroul Unic al Primăriei Miroslava să depună cereri pentru
acordarea subvenţiei pentru transportul în comun. Această subvenţie,
prevăzută de lege, se acordă atât pentru transportul local de persoane, cât
şi pentru mijloacele de transport în comun care fac legătura între Iaşi şi
satele componente al comunei Miroslava. Cererile vor face obiectul unui
studiu economic în baza căruia se vor acorda subvenţiile. (F.A.)

Precizare: Taxele 
speciale sunt valabile
doar pentru prestatorii
de servicii

Pentru că au fost mai multe
sesizări de la cetăţeni privind institui-
rea taxelor speciale – lucru adus la
cunoştinţa Consiliului Local de către
consilierul Constantin Mertic – facem
precizarea că aceste taxe sunt valabile
doar pentru prestarea de servicii
speciale. Cu alte cuvinte, dacă o
persoană deţine un utilaj agricol, spre
exemplu o prăşitoare mecanică, pe
care-o utilizează în folos propriu, pe
propriul teren, nu plăteşte nicio taxă.
Va plăti însă această taxă specială
dacă prestează servicii către terţi,
pentru obţinerea de profit (spre
exemplu dacă am un tractor şi prestez
lucrări de arat sau discuit pe terenul
cuiva contra unei sume de bani).  

Atenţionare pentru deţinătorii 
de spaţii comerciale

Primăria Miroslava somează deţinătorii de magazine şi spaţii
comerciale să menţină în permanenţă curăţenia spaţiilor şi a trotuarelor din
dreptul proprietăţii, acest lucru însemnând inclusiv deszăpezire, măturarea
asfaltului şi curăţarea bălegarului sau a resturilor furajere lăsate de
animalele clienţilor. De asemenea, administraţia locală le cere deţinătorilor
de spaţii comerciale să le aducă la cunoştinţă clienţilor, prin afişare, faptul
că este interzisă staţionarea cu utilajele agricole şi căruţele pe domeniul
public din fata spaţiilor comerciale. Pentru nerespectarea acestei prevederi,
se vor aplica amenzi cuprinse între 1.000 - 5.000 lei. (F.A.)

MesagerulGRATUIT

Firmele care-şi desfăşoară activi-
tatea în raza administrativ teritorială
a comunei Miroslava sunt invitate să-
şi reînnoiască acordul de funcţionare
până la data de 31 martie. Pentru pre-
lungirea acordului vechi, administra-
torii de firmă trebuie să se prezinte la
Primărie cu acordul vechi, original,
să completeze o cerere de prelungire
a acordului de funcţionare şi să plă-
tească o taxă de 50 lei AF-urile, PFA-
urile şi 100 lei SRL-urile. Dacă  au
intervenit schimbări în firmă de la

ultimul acord, administratorii trebuie
să aducă dovada acelor schimbări.

La fel şi autorizaţiile de
funcţionare

Unităţile de alimentaţie publică
sunt aşteptate, de asemenea, să-şi
înnoiască autorizaţia de funcţionare.
Taxa percepută este cuprinsă între
1.000 – 3.000 lei în funcţie de spaţiul
în care-şi desfăşoară activitatea.
Pentru reînnoirea autorizaţiei de

funcţionare sunt necesare copii după
actele firmei, o cerere tip care se
completează la Primărie, actele pe
spaţiu (proprietate, concesiune sau
chirie) şi contractul încheiat cu un
operator de salubritate. În conformi-
tate cu noile normative locale, cei
care deţin magazine sau unităţi de
alimentaţie publică la asfalt vor fi
obligaţi să nu mai permită staţionarea
căruţelor şi să cureţe de bălegar stra-
da şi trotuarul în dreptul spaţiului pe
care îl deţin.

Acordurile de funcţionare se reînnoiesc până la 31 martiePrimim la redacţie

SOS pădurea de la Uricani
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O simplă răfuială între
doi consilieri locali care
ar fi trebuit să rămână
doar la nivelul
organizaţiei locale a PSD
Miroslava a ajuns în cele
din urmă obiect de dezba-
tere în Consiliul Local
Miroslava ca urmare a
propunerii de retragere a
sprijinului politic (USL)
pentru consilierul local
(PSD) Serafim Popa. 

Propunerea de retragere a
sprijinului politic a fost făcută
de Ilie Apostol, în calitate de
preşedinte al organizaţiei loca-
le a PSD, nemulţumit că al lui
coleg de partid ar fi propus
într-un context (care nici nu a
prea fost luat în considerare la
acea vreme, decât ca formă de
glumă – n.a.) nominalizarea
primarului Dan Niţă la acorda-
rea titlului de cetăţean de
onoare al comunei Miroslava.
Procedura prin care conduce-
rea PSD Miroslava a găsit
soluţia de a se descotorosi de
Serafim Popa a fost însă nepla-
ta cotizaţiei la partid.

Neplata cotizaţiei -
un pretext 
străveziu

“Este adevărat că nu am
plătit cotizaţia la partid, dar am
anunţat din timp că trec printr-
o situaţie financiară mai grea
încă de anul trecut şi când am
reuşit în cele din urmă să aduc
banii, aceştia mi-au fost refu-
zaţi pe motiv că nu mai este
nevoie de ei pentru că urmează
să fiu dat afară din partid”, a
declarat Serafim Popa.

În replică, Ilie Apostol
spune că Serafim Popa, prin
atitudinea pe care a adoptat-o
faţă de o problemă care trebuia
să rămână la nivel intern în
partid, prezentând-o plenului
Consiliului Local Miroslava
nu a făcut decât să-şi bată sin-
gur cuie în talpă, propunerea
de retragere a sprijinului poli-
tic fiind în dezbaterea comisiei
de disciplină de la judeţ. “Mult
mai importantă pentru consiliu
era dezbaterea pe proiectul
parcului industrial decât pleca-
rea lui Serafim Popa din PSD”,
a declarat Ilie Apostol.

„Consider că tot 
ce-mi face mie Ilie
Apostol acum e o
mare golăneală”

Şi totuşi, de ce face Serafim
Popa scandal? “Pentru că mi se
face o mare nedreptate. M-am
bătut pentru PSD atât în cam-
pania electorală cât şi după.
Am făcut ce am crezut că e
mai bine pentru comunitate şi
m-am luptat pentru săracii din
comună şi pentru oamenii
necăjiţi pe care am vrut să-i

ajut. Eu sunt un om corect şi
dacă cineva a făcut un lucru
bun nu am să spun că a făcut
rău pentru că aşa vrea Apostol.
Mă deranjează că mai sunt şi
alţii la PSD Miroslava care nu
şi-au plătit cotizaţia, dar pentru
ei nu s-a făcut propunerea să
fie daţi afară din partid, cum e
cazul Laurei Velişcu (vicepre-
şedinte) sau al trezorierei
Costin Valeriana, care e mem-
bră în birou. Nu şi-au plătit
cotizaţia nici Rotaru Victor,
Timofte Mihai şi nici
Magirescu Ioan care nu a plătit
din iulie anul trecut. Eu am o

pensie de 500 lei şi am avut
trei procese pe rol ca să mă
judec şi m-au costat bani grei.
Acum pe aceşti colegi Apostol
îi iartă că nu au plătit, dar banii
mei uite că nu mai sunt buni şi
numai pe mine mă cere afară.
Consider că tot ce-mi face mie
Ilie Apostol acum e o mare
golăneală, mie care m-am
bătut pentru PSD şi USL şi
care sunt rudă cu el, părinţii lui
fiindu-mi naşi. Eu sunt cel
care-i cere acum demisia lui
Apostol din Consiliul Local
pentru fapte de încălcare a
legii partidelor, pentru că a
adus oameni din stradă şi i-a
făcut membri pe loc ca să
adune voturi şi să mă dea
afară. Numai că în statutul
PSD spune foarte clar că pen-
tru asta trebuie să ai o vechime
de minim 3 luni iar pentru o
funcţie de conducere de minim
un an de activitate în partid.
Ilie Apostol a abuzat de funcţia
pe care o deţine în partid şi a
pus să voteze înlăturarea mea
oameni care, conform statutu-
lui PSD, nu aveau voie să facă
asta. Şi-atunci mă întreb dacă
pentru înlăturarea mea din
Consiliul Local a fost în stare
să facă asemenea escrocherii,

oare ce va fi în stare să facă şi
pe ce cadavre ar mai călca pen-
tru a-şi atinge un scop mai
important?” se întreabă consi-
lierul local Serafim Popa.      

În eventualitatea că Serafim
Popa îşi va pierde calitatea de
consilier local, potrivit legii
următorul candidat plasat pe
lista USL, după Serafim Popa,
ar fi un liberal. Dată fiind
situaţia recentă din USL, cu
liberalii scoşi de la guvernare,
e greu de crezut că liberalii de
la Miroslava vor renunţa la un
mandat ce le revine de drept,
aşa că mişcarea politică a lui
Ilie Apostol nu e tocmai inspi-
rată, pentru că PSD ar pierde
un consilier local şi PNL, care
e în opoziţie ar mai câştiga
unul. Rămâne de văzut ce
decizie va lua în această pri-
vinţă comisia de disciplină a
PSD Iaşi. Până atunci însă,
Serafim Popa va conduce
următoarele trei şedinţe de
Consiliu Local, fiind desemnat
de plen pe funcţia de preşedin-
te. (F.A.)

La ultima şedinţă de Consiliu Local,
întrunită la data de 27 februarie a.c., au fost
dezbătute şi aprobate următoarele normative:  

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului de păşunat, concesionării
pajiştilor, aprobarea valorii redevenţei din
contractele de concesionare a pajiştilor şi a
modalităţii de plată, a încărcăturii la hectarul
de pajişti şi a perioadei de păşunat;

2. Proiect de hotărâre pentru avizare PUZ
privind terenul situatş în T55, parcela
2571/1/3/1, NC 62363, NC 62368, în supra-
faţă de 10.000 mp, pentru construire de
locuinţe şi dotări aferente, beneficiar Pisică
Jenică şi Petru Romeo;

3. Proiect de hotărâre pentru avizare PUZ
privind terenul situat în T51, parcela 1A, NC
67289-67294, 67304, în suprafață de 13.126
mp, beneficiar Manea Gabriela;

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
studiului de oportunitate pentru terenul situat
în T59, Valea Adâncă, în suprafaţă de 22.000
mp, beneficiar Forna Norina Consuela;

PUZ privind terenul situat în T18, parcela
P1A, NC 5627/1, în suprafață de 2.244,45
mp, beneficiar Bucur Ştefan;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de oportunitate pentru terenul situat
în T61, parcela P1(2809/23), NC 1377, în
suprafaţă de 7.500 mp, beneficiar Hatmanu-
Țilenschi Camelia;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de oportunitate pentru terenul situat
în T62, parcela NC 76345, în suprafaţă de
1.000 mp, beneficiar SC Phaselis Eximp

SRL;
8. Proiect de hotărâre pentru avizare PUZ

pentru terenul situat în T65, parcela 2964/5,
lot 2, NC 75037, în suprafaţă de 776 mp,
bebeficiar Zaharia Teodor;

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
revocării HCL nr. 96/25.06.2009 privind
schimbul de teren în suprafață de 33,5 ha
între Comisia Locală de Fond Funciar
Miroslava şi Consiliul Local Miroslava;

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a
comunei Miroslava;

11. Proiect de hotărâre pentru actualiza-
rea, completarea şi însuşirea inventarului
domeniului public al comunei Miroslava;

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
actualizării, completării şi însuşirii inventa-
rului domeniului privat al comunei
Miroslava;

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
introducerii în inventarul domeniului public
al comunei Miroslava a investiţiei
“Extindere sistem de alimentare apă potabilă
în localităţile Valea Adâncă şi Horpaz, comu-
na Miroslava, jud. Iaşi” şi darea în adminis-
trare şi exploatare către SC APAVITAL SA;

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
încetării contractului de concesiune nr.
11627/2012 încheiat între comuna Miroslava
şi SC K.O.T.A. SOLUTIONS SRL Iaşi;

15. Proiect de hotărâre pentru aprobare
acordare ajutor financiar în vederea editării
volumului “Primul EU”, autor Mihăiţă
Talparu;

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
modificării HCL nr. 158/19.12.2013 privind
concesionarea prin licitaţie publică deschisă
a suprafeței de 5.000 mp, teren situat în sat
Horpaz, com. Miroslava, jud. Iaşi;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă pentru asigurarea cu resurse umane,
materiale şi financiare necesare situaţiilor de
urgenţă în anul 2014 în comuna Miroslava;

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
extinderii obiectului de activitate al SC
Servicii Publice Miroslava şi completarea cu
codul 9609 – alte activităţi de serviciu
N.C.A.;

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
încetării contractului de concesiune privind
spaţiul destinat cabinetului veterinar din
satul Balciu, com. Miroslava, jud. Iaşi,
încheiat între comuna Miroslava şi dl. Orăşel
Gheorghe;

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
rezilierii contractelor de concesiune privind
loturile pe care nu au fost edificate construc-
ţii cu destinaţia de locuinţă, în comuna
Miroslava, jud. Iaşi;

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
încetării procedurii de expropiere pentru par-
cela 2(701/9) în suprafaţă de 786 mp cu des-
tinaţia de drum;

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
studiului de oportunitate, a raportului de eva-
luare, a caietului de sarcini şi a documenta-
ţiei de atribuire a proiectului Înfiinţare Parc
Industrial în comuna Miroslava, jud. Iaşi;

Date de la starea civilă
În perioada 23 ianuarie – 28 februarie, la Oficiul de
Stare Civilă Miroslava au fost consemnate următoa-
rele:
Căsătorii
• Puravu Ciprian, cu Petrică Vasilica Corina;

Decese

Normative ale Consiliului Local

• Zaharia Constantin (62 ani, Voroveşti)
• Costin Margareta (63 ani, Horpaz)
• Chiperi Vasile (62 ani, Corneşti)
• Pânzaru Luciea (77 ani, Miroslava)
• Chelaru Georgeta (74 ani, Iaşi)
• Timofte Petru (79 ani, Uricani)
• Costin Grigore (81 ani, Uricani)  

Va rămâne, sau nu, Serafim Popa consilier local?
SCANDAL ÎN CONSILIUL LOCAL

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

Un nou salon de frizerie 
în Miroslava

Un nou salon de
coafură-frizerie şi
cosmetică s-a deschis în
staţia de maxi-taxi din
Miroslava, aproape de
Primărie. Fiind la înce-
put, Salonul Mihaela se
adresează locuitorilor
din Miroslava (şi nu numai!) cu preţuri extrem de
accesibile, dar şi cu mini-abonamente pentru clienţii
fideli: 4+1 gratis atât la tuns, cât şi la tratament.
Salonul Mihaela mai prestează servicii de
manichiură, pedichiură, extensii cu gel (cu programa-
re), vopsit, coafat.

Program:
Luni – Vineri: 11.00 – 19.00
Sâmbătă: 10.00 – 19.00
Duminică: închis

Programări la tel: 0760-957.146

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

CASETA REDACŢIONALĂ

Anunţuri

Angajez Frizer – Coafor pentru 
Frizeria din Valea Ursului. 

Bahrim Dumitru - Tel. 0749-810.605

Serafim Popa Ilie Apostol
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Iluminat public în Brătuleni

“Locuiesc în Brătuleni, mai la
deal de casa americanului de la
Delphi. Aş vrea să ştiu ce trebuie
făcut, cui să mă adresez ca să
ajungă iluminatul public şi la
mine. Am autorizaţie de construc-
ţie pe casă iar distanţa de la capă-
tul reţelei şi până la mine e de
până în 150 m” - Bîncă Ionela,
Brătuleni

“Întâmplarea face că chiar în
aceste zile testăm nişte instalaţii
de iluminat  public pe LED-uri.
Vom verifica sesizarea dumnea-
voastră şi vom face cumva să
ajungă iluminatul public la toată
lumea, inclusiv pe deal, la
Brătuleni” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava  

Contractele de salubritate sunt
obligatorii

“Aş vrea să facă Primăria ceva
în privinţa gunoiului menajer,
pentru că am vecini care au renun-
ţat la contractul de salubritate şi au
început să dea foc la gunoaie în
grădină. Tot fumul şi mirosul de la
gunoiul ars de ei se împrăştie în
jur şi e insuportabil. Ce să fac, să
renunţ şi eu la contractul de salu-

britate să-i afum şi eu pe alţii?” -
Lenuţa Caleavalea, Balciu

“Noi vă sfătuim să nu renun-
ţaţi la contractul de salubritate
pentru că acesta e obligatoriu.
Vom verifica situaţia semnalată
de dumneavoastră şi vom inter-
veni iar acolo unde vom depista
că se ard gunoaie vom aplica
amenzi drastice. Cât priveşte
gunoiul de grajd, reamintim cetă-
ţenilor din comună că avem ame-
najate special pentru aşa ceva
rampe ecologice la Balciu şi
Uricani” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava

Se caută o soluţie pentru
căminul cultural Uricani

“Dacă mă întrebaţi pe mine cât
sunt de mulţumit o să vă spun că
nu am ce reproşa Primăriei şi nici
primarului Niţă. Avem de toate în
Uricani. Nu ştiu cum stă Primăria
cu banii, dar dacă ar avea posibili-
tatea să repare căminul cultural şi
biserica ar fi o treabă bună. În
niciun caz însă nu sunt de acord să
le mai dea ajutor financiar ăstora
de la legea 416, că din câte am
văzut eu fac treabă de mântuială.
Uite, rigolele astea de lângă drum
sunt şi acuma înfundate” -

Alexandru Mititelu, Uricani

“Problema reabilitării Cămi -
nului Cultural şi a stării de avansa-
tă degradare a acestuia a fost dis-
cutată de mai multe ori în Consiliul
Local iar aici părerile au fost
împărţite. Unii consilieri doresc
reabilitarea acestui aşezământ
chiar dacă aceste costuri de reabi-
litare ar fi foarte mari iar alţi con-
silieri împreună cu mine conside-
răm că ar fi mult mai simplu să
dărâmăm clădirea şi să facem un
cămin cultural nou, la standarde
europene. Tot ce pot să-l asigur pe
domnul Mititelu este că vom lua o
decizie în privinţa căminului şi că
nu-l vom lăsa aşa, cum e în starea
actuală. Cât despre lucrătorii la
legea 416 şi rigolele înfundate, aici
legea este foarte clară. Beneficiarii
acestei legi primesc ajutoare şi
prestează ore de lucru în folosul
comunităţii, în conformitate cu un
grafic stabilit la Primărie. Golirea
rigolelor de mizerie şi menţinerea
lor în bună stare se face, potrivit
legii, de fiecare gospodar, pe por-
ţiunea din dreptul fiecărei proprie-
tăţi în parte. Deci cine are în drep-
tul gardului drum, trotuar şi rigolă
pluvială este obligat să le menţină
curate” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava   

Încep lucrările de aducţiune
apă la Voroveşti şi Brătuleni

“Problema care-i preocupă
acum pe oamenii din Voroveşti
este apa curentă, canalizarea şi ter-
minarea şcolii. Altfel, ne-am adu-
nat mai mulţi locuitori din sat să
punem mână de la mână şi să
revopsim biserica. Ştim  că treaba
cu banii e strânsă, dar ne-ar prinde
bine dacă ne-ar da şi Primăria o
mână de ajutor” - Murariu Vasile,
Voroveşti.

“Conform graficului prestabi-
lit, de săptămâna viitoare încep
lucrările de aducţiune apă în
Voroveşti şi Brătuleni. Investiţia e în
grafic, aşa că până la sfârşitul
acestui an cetăţenii din aceste sate
se vor putea racorda la instalaţia
de apă potabilă. De canalizare ne
vom ocupa când vom termina
lucrările de aducţiune” - Dan Niţă,
primarul comunei Miroslava

Fiecare deţinător de teren e
obligat să păstreze curăţenia
pe el

“Aş vrea să trimită Primăria pe
cineva să strângă gunoiul de grajd
de la oameni, că din câte văd au

început să-l care oamenii pe deal,
la Proselnici. Ba mai aruncă acolo
şi gunoi menajer. Eu stau în apro-
piere şi mă deranjează rău acest
lucru. Vreau să cresc nişte pui de
găină, dar nu pot din cauza dihori-
lor şi şobolanilor care mişună pe
acolo, la gunoi” - Burada
Constantin, Corneşti

“Primul lucru care trebuie
stabilit în acest caz este deţinăto-
rul terenului. Potrivit legii, acesta
trebuie să-l menţină curat şi să nu
permită adunarea de deşeuri
menajere sau gunoi de grajd,
chiar dacă terenul nu e îngrădit.
Vom face şi noi verificările care se
impun în asemenea situaţii şi vom
curăţa terenul imediat ce vremea
ne-o va permite. Dar trebuie să ne
mai şi ajutaţi sesizând poliţia
locală când mai depistaţi aseme-
nea cazuri de oameni care aruncă
gunoi pe deal, cu nume  şi prenu-
me, pentru a interveni şi amenda
pe făptuitori” - Dan Niţă, prima-
rul comunei Miroslava.

Tomberoane în Proselnici

“Este o porţiune pe drumul
între Corneşti şi Proselnici unde
drumul asfaltat o cam ia la vale. Şi
aş vrea să ştiu dacă se vor pune
tomberoane şi pe uliţele laterale,
nu doar pe strada principală” -
Pădurariu Constantin, Proselnici

“Vom verifica situaţia semna-
lată de dumneavoastră şi dacă va
fi cazul vom repara porţiunea de
drum afectată. În ce priveşte tom-

beroanele, vom amplasa pubele
peste tot” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava

Nu se dau titluri la 2B până nu
se termină inventarierea tere-
nurilor

“Mama mea are un teren la 2B
şi nu a primit încă titlu pe el.
Vreau să ştiu de ce nu ni se fac
tiluri de proprietate. Şi mai vreau
să ştiu dacă se concesionează
locuri de casă pentru tineri, în
Corneşti” - Florea Cristinel,
Corneşti

“Până nu se termină de inven-
tariat terenurile în zonă nu se
poate acorda niciun titlu la 2B.
Legea este foarte clară în această
privinţă şi nu putem face altfel.
Când se va termina inventarul,
vom face reconstituiri şi vom pune
în posesie oameni care au avut
teren acolo, unde au solicitat,
abia pe urmă îi rezolvăm şi pe cei-
lalţi. În ce priveşte locurile de
casă pentru tineri,  Primăria
Miroslava va scoate la licitaţie
400 locuri de casă în Dancaş,
Corneşti şi Proselnici. Ca să par-
ticipe la licitaţie, solicitanţii trebu-
ie să îndeplinească nişte condiţii
de vârstă (până în 30 de ani), să
nu mai fi deţinut în proprietate un
teren şi să-l fi vândut între timp, să
aibă domiciliul stabil în comuna
Miroslava” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava  

grupaj realizat 
de Florin Antohi

Iluminatul public, salubritatea, locurile de casă, drumurile şi
apa sunt principalele preocupări ale locuitorilor din Miroslava

Continuăm rubrica de dialog cu cetăţenii, stând de vorbă cu locuitorii din  Miroslava, Corneşti, Balciu, Proselnici,
Voroveşti şi Brătuleni. 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 aseme-
nea, sugestii şi reclamaţii se mai pot primi în cutiile special amenajate în zona centrală a fiecărui sat din componenţa comu-
nei 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.

Mititelu Alexandru Murariu Vasile Burada Constantin Pădurariu Constantin Florea Cristinel

LUMEA ÎNTREABĂ, PRIMARUL RĂSPUNDE

Având în vedere numărul mare de
sesizări şi faptul că uneori apar com-
plicaţii nedorite – cum a fost şi cazul
recent de deces al unei persoane pen-
tru care nu avea cine să-i întocmeas-
că certificatul de constatare a decesu-
lui – Primăria Miroslava invită pe
toţi cetăţenii comunei să se înregis-

treze la un medic de familie. În raza
teritorial administrativă a comunei
Miroslava activează următorii
medici de familie: Alexandru
Niculina, Georgeta Lupaşcu, Anina
Georgeta Popescu, Maria Crenela
Darie, Gava Silvia şi Bejenaru
Oxana. (P.C.)

Înregistraţi-vă la câte un medic de familie!

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 echipa-
ment adecvat este strict interzis!

Pentru detalii suplimentare, sau rezervări,
sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache Adrian).

Sport la preţuri
accesibile

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

Înhumare la Proselnici
Sâmbătă, 22 martie, comunitatea locală din

Proselnici, ajutată financiar de Primăria comunei
Miroslava, a făcut cele de cuviinţă pentru a-l îngro-
pa creştineşte pe Mihăilă Constantin, rezident tot
din Proselnici. În vârstă de 59 de ani, fără familie
care să-i poarte de grijă, acesta a fost găsit mort, la
domiciliu, de un vecin. Slujba de înmormântare a
fost ţinută de părintele Ioan Dan Daniloaie, paroh al
bisericii cu hramul Sfinţii Voievozi, Mihai şi
Gavril, din localitate. Dumnezeu să-l ierte!
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Ei ne reprezintă

„Tot ce am votat a fost gândit 
spre folosul comunităţii şi a fost
în consens cu conştiinţa mea”

Primăria Miroslava a pri-
mit aviz favorabil pentru
completarea inventarului
domeniului public cu urmă-
toarele drumuri:

– DE 3211, intravilan,
conform PUG sat Corneşti,
T72, cu lungimea de 150 m şi
lăţimea de 11 m, de la
şoseaua de centură la DE
3242;

– DE 3242, intravilan,
conform PUG sat Corneşti,
T72, cu lungimea de 300 m şi
lăţimea de 11 m, de la DE
3211 la DE 3239;

– DE 3239, intravilan,
conform PUG sat Corneşti,
T72, cu lungimea de 510 m,
şi lăţimea de 11 m, de la str.
Pădurii, sat Ciurbeşti, până la
Pădurea Surda sat Corneşti;

– DE 3209, intravilan con-
form PUG sat Corneşti, T72,
cu lungimea de 210 m şi lăţi-
mea de 18/26 m, de la str.
Tineretului din sat Ciurbeşti,
până la DE 3211;

– DE 946/1, intravilan
conform PUG sat Uricani,
T36, de la DS 946, până la
DE 1760, cu o lungime de

139 m şi o lăţime de 3m;
DE 2724/21/4, intravilan

conform PUG sat Valea
Adâncă, T 60, de la str.
Veche, până la str. Pepinierei,
cu o lungime de 295 m şi o
lăţime minimă de 3,15 m şi
maximă de 6,40 m.

De asemenea, a fost actua-
lizată poziţia 14 “drum sătesc
973 Uricani”, în CV 24, cu o
lungime de 178 m şi o lăţime
de 4 m, drum de pământ de la
DE 1760 până la Fundac
Călcâi, în sensul creării a trei
drumuri, după cum urmează:

– drum sătesc 973,
Uricani, cu o lungime de 161
m şi o lăţime de 4m , drum de
pământ de la DE 1760, până
la str. Miron Barnovschi;

– drum sătesc 973/1,
Uricani, cu o lungime de 67
m şi o lăţime de 4 m, drum de
pământ de la DS 959 până la
DS 973;

– drum sătesc 973/2,
Uricani, în lungime de 85 m
şi lăţime de 4 m, drum de
pământ de la DS 973 m până
la Fundac Călcâi.

Drumuri preluate în administrarea Consiliului Local

Chiar dacă nu s-a născut în
Miroslava, Neculai Andrian
are rădăcini adânci aici, tatăl
său fiind născut în Balciu.
Având părinţii plecaţi toată
ziua la serviciu, Neculai
Andrian a crescut în grădina
bunicilor, în Balciu. A fost unul
dintre acei copii ai generaţiei
cu “cheia la gât”, care a trebuit
să muncească din greu ca să
răzbească în viaţă. Neculai
Andrian s-a născut la 20 martie
1949, la Iaşi, dar e rezident în
Miroslava şi unul dintre consi-
lierii locali foarte aplecaţi asu-
pra treburilor comunităţii. De
profesie este inginer electro-
tehnic. A făcut proiectare la
IPROCHIM Iaşi, a lucrat apoi
ca inginer la CET iar acum este
inginer la RATP. O primă
impresie pe care mi-a făcut-o?
Nu deschide niciodată gura
doar ca să se afle în treabă.
Când spune ceva, automat te
aştepţi la argumente logice.

Reporter: Cred că vă
place să faceţi politică activ,
adică să treceţi peste bariera
asta de a fi un simplu specta-
tor care se uită la ce fac alţii,
la televizor, apoi să-şi dea cu
părerea...

Neculai Andrian: Tocmai
că nu pot să rămân indiferent
la ce se petrece în jurul meu şi
nu pot accepta ca alţii să ia
decizii ale căror consecinţe să
le suport eu. Neapărat îmi
doresc să particip şi eu, cu
opinia mea, cu votul meu, la
luarea acestor decizii pentru
comunitatea locală din care
fac parte. Dar mă interesează
chiar şi la nivel naţional ce se
petrece şi urmăresc cu atenţie
evenimentele politice.

Rep.: Sunteţi pedelist...
N.A.: Da... şi încă unul

vechi. Sunt membru PD încă
din 1994, dar am devenit un
susţinător al domnului Dan
Niţă de la prima sa candidatu-
ră, la Primăria Miroslava în
2007. Nu-l cunoscusem până

atunci, dar a prezentat un pro-
gram electoral şi un orizont de
viaţă pentru comunitate în
antiteză cu viaţa oferită de
fostul primar Lăpuşneanu.

“Dan Niţă şi-a onorat
promisiunile peste
aşteptări”

Rep.: V-a cerut partidul
să-l susţineţi şi v-aţi confor-
mat...

N.A.: N-aş spune asta pen-
tru că niciodată nu am luat
decizii în contradicţie cu pro-
priile mele convingeri. Încă
din primul mandat al primaru-
lui Niţă mi-am propus să fiu
informat cât mai profund cu
problemele şi viaţa comunei,
aşa că am participat la majori-
tatea şedinţelor de Consiliu
Local în calitate de simplu
cetăţean. Nu eram consilier
local. Consilier local am deve-
nit mai târziu. În timp, am rea-
lizat că acel candidat pe care l-
am susţinut şi a câştigat pozi-
ţia de primar nu m-a dezamă-
git. Ba, în măsura posibilităţi-
lor, şi-a onorat promisiunile
peste aşteptări. Cu această
convingere am susţinut cam-
pania din 2012 pentru câştiga-
rea unui nou mandat de pri-
mar. Am receptat că disciplina
şi educaţia militară a unui
comandant de navă se mani-
festă şi în modul de a conduce
o comunitate de circa 14.000
de cetăţeni prin fermitate, dis-
ciplină, viziune de dezvoltare,
respectarea legilor, umanism
în relaţia cu oamenii.

Rep.: Nu vă cam ridicaţi
în slăvi superiorul de par-
tid?

N.A.: Oricine este liber să
creadă că-l elogiez din interes
pe actualul primar şi echipa
sa, dar personal m-am mani-
festat cu discernământ în
Consiliul Local asupra proble-
melor pe care le-am votat spre

folosul cetăţenilor. Am conşti-
inţa liberă în acest sens şi sunt
bucuros că şi atunci când a
fost vorba de un vot politic la
nivel de partid, acesta a fost
gândit tot spre folosul comu-
nităţii şi a fost în consens cu
conştiinţa mea.

“În Consiliul Local inte-
resul local e mai puter-
nic decât cel de partid”

Rep.: Vi s-a întâmplat
vreodată să votaţi politic, în
contradicţie cu propriile
convingeri?

N.A.: Mi s-a întâmplat o
singură dată, dacă vă amintiţi,
când s-a votat în plen pentru
asocierea cu Consiliul
Judeţean Iaşi ca să facem parc
industrial. Propunerea preşe-
dintelui Adomniţei era ca noi
să le punem la dispoziţie gra-
tuită un teren de 170 de hecta-
re iar noi urma să ne alegem
cu praful de pe tobă.
Presiunile care s-au făcut
atunci asupra noastră, dar mai
ales asupra consilierilor locali
din USL, au fost uriaşe. Din
fericire, votul favorabil smuls
nouă atunci a fost anulat de
prefectură ca fiind nelegal aşa
încât când s-a votat a doua
oară lucrurile s-au aşezat
corect, de la sine. Toţi, inclu-
siv consilierii opoziţiei, au
votat în raport cu conştiinţa
fiecăruia şi au ţinut cont de
interesul local şi proiectul a
fost respins.

Rep.: Mie îmi păreţi a fi
unul dintre cei mai analitici
consilieri locali ai
Miroslavei. Aveţi o predispo-
ziţie specială la a despica
firul în patru şi de a pune
degetul fix pe rană. Uneori
felul ăsta de a fi poate stârni
antipatii din partea unor
colegi. V-aţi enervat vreoda-
tă ca în ciuda unor argu-
mente logice pe care le pre-

zentaţi pe un subiect unii
colegi să le ignore şi să vote-
ze împotriva părerii dum-
neavoastră?

N.A.: Categoric nu. Nu mă
deranjează când cineva are o
altă opinie.  Spiritul ăsta anali-
tic de care pomeniţi îl am
poate şi datorită profesiei
mele de inginer. Altminteri,
respect dreptul la opinie al ori-
cărui partener de dialog, indi-
ferent că este un coleg sau
adversar politic - nu duşman
politic, ci competitor! – îi res-
pect dreptul la opinie pentru
că oricum votul colectiv
urmează să decidă cine are
dreptate.

Rep.: Au fost voturi
colective la Miroslava care
să vă fi creat un sentiment
de frustrare?

N.A.: Nu, nu am avut insa-
tisfacţia asta. Nu, pentru că
toţi colegii mei analizează cu
obiectivitate toate proiectele
care trec în dezbaterea
Consiliului Local şi deciziile
noastre sunt în primul rând în
folosul colectivităţii. Politica
în raport cu interesul colectiv
a trecut de fiecare dată pe plan
secund. În acelaşi sens am
constatat că sunt şi consilieri
ai opoziţiei locale care ni s-au
alăturat la vot atunci când
interesul local a fost în contra-
dicţie cu cel politic. Deci din
acest punct de vedere nu pot
spune că am avut insatisfacţii.

Probleme multe şi
grave în comunitate

Rep.: Haideţi să consem-
năm câteva dintre realizări-
le cele mai dragi ale dum-
neavoastră în calitate de
consilier local...

N.A.: Realizări ale
Consiliului?

Rep. Ale Consiliului, ale
dumneavoastră ca iniţia-
tor...

N.A.: Sunt chiar foarte

multe realizări care merită
evidenţiate şi mi-ar fi greu să
selectez care ar fi cea mai
importantă. În viziunea mea,
prima ca importanţă pentru
comunitate a fost aducţiunea
de apă. Pe locul doi ar fi reabi-
litarea drumurilor şi asfaltarea
lor. Dar importante au fost şi
celelalte: iluminatul public,
salubrizarea, reabilitarea
mediului natural, conservarea
rezervaţiilor biosferei, moder-
nizarea grădiniţelor, a şcolilor.
Sunt multe şi e greu să spui
care e mai importantă. Mai
dragi, nu se pune, că eu nu iau
decizii de ordin emoţional.

Rep.: Acum din postura
de consilier local, cum vedeţi
viaţa oamenilor din
Miroslava?

N.A.: Până să iau parte la
şedinţele de Consiliu Local nu
am realizat multitudinea şi
gravitatea problemelor cu care
se pot confrunta oamenii şi
familiile lor. Ca şi consilier
local, primeşti informaţii care
te trimit în teritoriu pentru a
lua decizii pertinente. Şi ce
constaţi? Sărăcie gravă, copii
abandonaţi de părinţi irespon-
sabili, copii excepţionali, dar
neajutoraţi, părinţi care-şi
exploatează copiii, părinţi
bătrâni, abandonaţi, eveni-
mente catastrofale care nece-
sită ajutor ş.a.

Atragerea de investitori
şi capital sunt cheia 
viitorului în Miroslava

Rep.: Care consideraţi că
ar fi priorităţile pe termen
lung ale Miroslavei?

N.A.: După 1989 societa-
tea românească a accedat la un
sistem social în care investiţii-
le de capital sunt motorul eco-
nomiei, aşa că avem datoria
de a atrage investitori şi capi-
tal financiar pentru a putea
asigura un viitor urmaşilor
noştri. Consider că asta ar tre-
bui să fie un deziderat pentru
orice consilier al Miroslavei,
indiferent de opţiunea politică
pe care o are.

Rep.: Cum comentaţi
ultimele reaşezări de pe
scena politică românească.
Sunteţi consilier local şi
pedelist vechi, dar uite că
PDL-ul s-a mai subţiat de
când cu apariţia altor parti-
de de dreapta...

N.A.: Apreciez că guverna-
rea asupritoare şi coruptă a
USL şi atacurile făţişe asupra
justiţiei şi drepturilor cetăţe-
neşti au dezamăgit atât de
mult electoratul care i-a votat
încât s-a creat o oportunitate
extraordinară pentru o opozi-
ţie unită, de a prelua destinele
acestei naţiuni. Din păcate,
partidele de dreapta se
“unesc” prin divizare dacă nu
chiar prin diseminare şi astfel
se ratează o şansă cu care nu
ne vom mai întâlni decât poate
peste mulţi ani, asta din cauza
unor orgolii personale ale
unor lideri care toţi visează să
conducă personal această tară.
Nu ne rămâne decât ca noi să
ne vedem de trabă aici, în
comuna noastră iar “guverna-
rea locală” de la noi să fie un
exemplu pentru alţii, chiar de
mai sus...

a consemnat Florin Antohi

* interviu cu consilierul local Neculai Andrian
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Postul Paştelui (Postul Mare sau Postul
Patruzecimii, cum este numit în popor) este cel
mai lung post din calendarul creştin-ortodox şi
durează şapte săptămâni, adică 48 de zile, fiind
unul dintre cele mai restrictive. Postul se ţine
anul acesta începând de luni, 3 martie, până pe
data de 19 aprilie, inclusiv. Pe 20 aprilie e Învie-
rea Domnului.

Postul alimentar (nu se consumă carne, ouă
şi produse lactate) trebuie însoţit de abstinenţă
sexuală, dar mai ales de o bună conduită mora-
lă. Tradiţia creştină spune că prin post ne puri-
ficăm trupeşte, dar mai ales sufleteşte pregătin-
du-ne astfel pentru Învierea Domnului Iisus
Hristos.

Spre sfârşitul postului trebuie să ne spove-
dim şi apoi dacă primim dezlegare din partea
părintelui duhovnic să primim Sfânta Împărtă-
şanie. Este deosebit de importantă starea de spi-
rit pe care trebuie s-o avem în această perioadă,
în care gândurile bune trebuie să predomine şi
să ne abţinem de la violenţe mentale, verbale şi,
evident, fizice. Să tăcem şi să ascultăm mai
mult, să fim mai binevoitori cu cei din jur şi să
nu ne lăsăm antrenaţi în niciun fel de dispute.

Regulile bisericeşti au stabilit ca zilele rân-
duite pentru ajunare, adică abţinerea totala de la
mâncare şi băutură, sunt lunea şi marţea din
prima săptămână a postului, iar în ultima săptă-
mână a postului, numită şi a Patimilor, se aju-
nează luni, marţi, miercuri, vineri şi sâmbăta. În
aceste zile se pot consuma, seara, doar pâine şi
apă.

În toată perioada postului sunt două dezle-
gări la peşte, pe 25 martie, de Buna Vestire, şi
pe 13 aprilie, de Intrarea Domnului în Ierusalim
(Florii).

În Postul Paştelui sunt interzise cununiile
religioase.

Superstiţii şi tradiţii legate de post

"Vinerea seacă". Este ultima vineri din
Postul Paştelui, cunoscută în popor şi ca
Vinerea Mare. Se ţine post negru pentru 'seca-
rea' guşii şi a bolilor de piele (obicei păstrat mai

ales în Bucovina, Moldova şi Transilvania). În
aceastî zi este interdicţie severî de lucru pentru
femei, care nu au voie să coasă, să ţeasă, să
spele rufe sau să toarcă. Se fac băi purificatoare
în vederea întâmpinării Sâmbetei Învierii.

"Lunea curată". E prima luni din Post.
Potrivit tradiţiei se spală temeinic cu leşie vase-
le în care s-a mâncat 'de dulce', apoi se duc în
pod. În Banat această zi se mai numeste
Spolocanie. Bărbaţi şi flăcăi, cu o glugă lungă şi
fuste, având pe faţă măşti ce reprezintă diferite
animale, aleargă de dimineaţă prin sat ca să
atingă femeile, bărbaţii şi copiii cu băţul. Cei
care nu sunt atinşi se crede că vor fi bolnavi tot
anul.

"Marţea vaselor". Este prima zi de marţi din
Postul Paştelui şi începutul Săptămânii Căii lui
Sântoader. La fel ca 'lunea curata', în Banat se
spală vasele de dulce, denumite 'slastuite', în
care apoi se pune tămâie şi se afumă vitele şi
stupii pentru a avea rod bogat. Tot atunci se face
apă din zăpada netopită rămasă în bătătură sau
în grădini şi se mătura cu ea podeaua casei.

"Joimariţa". Este un personaj întâlnit doar în
mitologia românească. Numele ei deriva din
Joi-Mari - ultima zi de joi din Postul Paştelui. E
întruchipată sub forma unei vrăjitoare hidoase
şi rele, puternică şi care poartă cu ea un vătrai
menit să pedepsească femeile care nu şi-au ter-
minat torsul şi ţesutul până în Joia Mare.
Joimăriţa este temută şi de bărbaţii leneşi, care
nu şi-au măturat curtea, nu au reparat gardul
etc.

A început postul Paştelui

Începând cu luna martie, toţi fermierii pot depune cereri pentru obţinerea de subvenţii pentru agricultură,
conform tabelului de mai jos, la Centrul Local APIA Iaşi – blv. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 47-49.

Programarea beneficiarilor de subvenţii agricole la APIA Iaşi

Conform graficului prestabilit
de Primăria Miroslava în acord
cu SC Apa Vital Iaşi, la 18
februarie a fost încheiat proce-
sul verbal potrivit căruia a fost
extins şi pus în funcţiune siste-
mul de alimentare cu apă pota-
bilă în localităţile Miroslava
(zona de nord), Găureni,
Uricani şi Valea Ursului, astfel:
În sat Miroslava (zona de nord),
extinderea de reţea cuprinde:
- reţea de injecţie 315 mm/10
atm, în lungime de 2.991 m
- reţea de distribuţie 110 mm/10
atm., în lungime de 2.338 m
- reţea de distribuţie 63 mm/6
atm, în lungime de 314 m
- 18 cămine vane, aerisire, goli-
re
- 4 hidranţi
- 1 subtraversare şosea de cen-
tură 27 m, conductă de 315
mm/10 atm
- 1 subtraversare drum 13 m,
conductă de 315/10 atm

În sat Găureni, extinderea de
reţea cuprinde:
- reţea de injecţie 125 mm/16
atm, în lungime de 777 m
- reţea de distribuţie 125 mm/16
atm, în lungime de 1.070 m
- reţea de distribuţie 110 mm/6
atm, în lungime de 1.194 m
- reţea de distribuţie 63 mm/6
atm, în lungime de 457 m
- 6 cămine vane, aerisire, golire
-  2 hidranţi
- 1 subtraversare DJ 248 A,
conductă 125 mm/10 atm
- 1 subtraversare drum 10 m,
conductă 110 mm/6 atm
- 1 subtraversare drum 7 m,
conductă 125 mm/16 atm

În sat Uricani, extinderea de
reţea cuprinde:
- reţea de distribuţie 125 mm/16
atm, în lungime de 1.040 m
- reţea de distribuţie 110 mm/6
atm, în lungime de 2.093 m
- reţea de distribuţie 90 mm/6

atm, în lungime de 276 m
- reţea de distribuţie 63 mm/6
atm, în lungime de 3.394 m
- 30 cămine vane, aerisire, goli-
re
- 3 hidranţi
- 1 subtraversare pârâu 10 m
conductă 63 mm/6 atm
- 1 subtraversare şosea de cen-
tură, 12 m, conductă 110 mm/6
atm
- 1 subtraversare pârâu, conduc-
tă 63 mm/6 atm
În sat Valea Ursului, extinderea
de reţea cuprinde:
- reţea de distribuţie 110 mm/6
atm, în lungime de 1.923 m
- reţea de distribuţie 63 mm/6
atm, în lungime de 275 m
- 9 cămine vane, aerisire, golire
- 2 hidranţi
- 1 subtraversare DJ 248 A, 8 m,
conductă de 110 mm/6 atm.

Localitate Sat Nume/Prenume Data Ora 
Miroslava Horpaz Albu Constantin 6 martie 11:35 
Miroslava Proselnici Albu Ionel 11 martie 08:15 
Miroslava Proselnici Albu Vasile 11 martie 08:35 
Miroslava Corne ti Albu Petru 5 martie 08:35 
Miroslava Horpaz Alexandrescu Nelu 6 martie 11:55 
Miroslava Horpaz Alicsandrescu 

Nicolaie 
6 martie 12:15 

Miroslava Uricani Alistar Valentin 13 martie 09:15 
Miroslava Uricani Andrei Mihai 13 martie 09:35 
Miroslava Vorove ti Anton Gheorghe 17 martie 10:35 
Miroslava Miroslava Aonofriesei 

Lumini a 
7 martie 11:55 

Miroslava Corne ti Ap t chioae 
Ovidiu Mihai 

5 martie 08:55 

Miroslava Uricani Apostol Elena 13 martie 09:55 
Miroslava G ureni Apraloae N. Maria 6 martie 09:15 
Miroslava Vorove ti Baciu Vasile 17 martie 10:55 
Miroslava Vorove ti Bahrim Elena 17 martie 11:15 
Miroslava Vorove ti Bahrim Gheorghe 17 martie 11:35 
Miroslava Vorove ti Bahrim Neculai 17 martie 11:55 
Miroslava Miroslava Bandac Ioan 7 martie 12:15 
Miroslava Valea Adânc  Banu Cornelia 14 martie 11:55 
Miroslava Uricani Barbacariu 

Elisabeta 
13 martie 10:15 

Miroslava Vorove ti Barbacaru Maria 17 martie 12:15 
Miroslava Uricani Bejenaru Maria 13 martie 10:35 
Miroslava Miroslava Bolat Maria 7 martie 12:35 
Miroslava Valea Adânc  

str. Principal  
Buc taru 
Constantin 

17 martie 09:55 

Miroslava Balciu Buhu i Vasile 17 aprilie 08:55 
Miroslava Vorove ti Bulba a Traian 17 martie 12:35 
Miroslava Miroslava Bulba a Vasile 10 martie 08:15 
Miroslava Proselnici Cazacu Ropot  

Romic  
11 martie 08:55 

Miroslava Proselnici, 
Theodor 
Palade 

Cazacu-Ropot  
Silvia 

13 martie 08:55 

Miroslava Br tuleni Chimir Gheorghe 24 aprilie 08:15 
Miroslava Balciu Chiriac Drago  17 aprilie 09:15 
Miroslava Uricani Chiru  tefan 13 martie 10:55 
Miroslava Br tuleni Cimpoi Vasile 24 aprilie 08:35 
Miroslava Br tuleni Cimpoi Vasile 

Radu 
24 aprilie 08:55 

Miroslava Proselnici Ciobanu Georgeta 11 martie 09:15 
Miroslava Vorove ti Ciobanu Iosefina 18 martie 08:15 
Miroslava Horpaz Ciubotariu Ionu  6 martie 12:35 
Miroslava Corne ti Cocea Maria 5 martie 09:15 
Miroslava Corne ti Cocia Elena 5 martie 09:35 
Miroslava G ureni Cocia Gheorghe 6 martie 09:35 
Miroslava Horpaz Cocia Vasile 7 martie 08:15 
Miroslava G ureni Constantinescu 6 martie 09:55 

Maria 
Miroslava Horpaz Costin Elena 7 martie 08:35 
Miroslava Horpaz Costin Gic  7 martie 08:55 
Miroslava Horpaz Costin Margareta 7 martie 09:15 
Miroslava Horpaz Costin Maria 7 martie 09:35 
Miroslava Vorove ti Covatariu Gh. Ioan 18 martie 08:35 
Miroslava Miroslava Croitoru Maria 10 martie 08:35 
Miroslava Corne ti Crudu Elena 5 martie 09:55 
Miroslava Horpaz Curcudel Costel 7 martie 09:55 
Miroslava Proselnici D n il  Mihai 11 martie 09:35 
Miroslava Proselnici D niloaia Ioan Dan 11 martie 09:55 
Miroslava Danca  Dobre Liviu 17 aprilie 08:15 
Miroslava Proselnici Dudu Ioan 11 martie 10:15 
Miroslava Vorove ti Dumitra cu Maria 18 martie 08:55 
Miroslava Danca  Enache Ionel 6 martie 08:35 
Miroslava Ciurbe ti Enachiu Ioan 24 aprilie 10:55 
Miroslava Balciu Ernil  Constantin 17 aprilie 09:35 
Miroslava Proselnici Florea Costache 11 martie 10:35 
Miroslava Vorove ti Foc neanu 

Gheorghe 
18 martie 09:15 

Miroslava Vorove ti For scu Vasile 18 martie 09:35 
Miroslava Miroslava Frec eanu Mihail 

Gabriel 
10 martie 08:55 

Miroslava Valea Adânc  Ga u Vasile 14 martie 12:15 
Miroslava Miroslava Gemene Alexandru 10 martie 09:15 
Miroslava Corne ti Gherasim Niculina 5 martie 10:15 
Miroslava Corne ti Gherasim Vasile 5 martie 10:35 
Miroslava Corne ti Gogol Elenu a 5 martie 10:55 
Miroslava Corne ti Gogol Pachi a 5 martie 11:15 
Miroslava G ureni Grigora  Ilie 6 martie 10:15 
Miroslava Corne ti Grigora  tefan 5 martie 11:35 
Miroslava Balciu Harpatuc Petru 17 aprilie 09:55 
Miroslava Ciurbe ti Hârtobanu 

Constantin 
24 aprilie 11:15 

Miroslava Balciu Hîrtopeanu Eva 17 aprilie 10:15 
Miroslava Valea Ursului Horaicu Georgeta 14 martie 09:15 
Miroslava Uricani Horaicu Sandu 13 martie 11:15 
Miroslava Vorove ti Hri cu Elena-

Loredana 
18 martie 09:55 

Miroslava Proselnici, 
str. Varatici 

Hri cu Vasile 13 martie 08:35 

Miroslava Vorove ti Hri cu Victor 18 martie 10:15 
Miroslava Br tuleni Iftimi Vasile 24 aprilie 09:15 
Miroslava Miroslava Ila cu Elena 10 martie 09:35 
Miroslava Balciu Ionescu 

L cr mioara 
17 aprilie 10:35 

Miroslava Vorove ti Iriciuc Gheorghe 18 martie 10:35 
Miroslava Vorove ti Lamb  Paraschiva 18 martie 10:55 
Miroslava Proselnici L escu Costel 11 martie 10:55 
Miroslava Proselnici Lupu Constantin 17 aprilie 08:35 
Miroslava Proselnici Lupu Maria 11 martie 11:15 
Miroslava Proselnici Lupu Maria 11 martie 11:35 

Miroslava Valea Adânc  Lupu Mariea 14 martie 12:35 
Miroslava Proselnici Lupu Mihai 11 martie 11:55 
Miroslava Proselnici Lupu Valentina 11 martie 12:15 
Miroslava Proselnici Marchidan Ioan 11 martie 12:35 
Miroslava Horpaz Matei Ecaterina 7 martie 10:15 
Miroslava Uricani Mertic Elena 13 martie 11:35 
Miroslava Danca  Mih il  Mircia 6 martie 08:55 
Miroslava G ureni Mih il  Popa 

Vasile 
6 martie 10:35 

Miroslava Valea Adânc  Mih ilescu Elena 17 martie 08:15 
Miroslava Miroslava, 

str. Aron 
Voda 

Mihalache Andrei 
Bogdan 

10 martie 12:35 

Miroslava Miroslava Mihalache Romeo 10 martie 09:55 
Miroslava Miroslava Molocia Elena 10 martie 10:15 
Miroslava Balciu Mor ra u Ileana 17 aprilie 10:55 
Miroslava Proselnici Moro anu 

Alexandru 
12 martie 08:15 

Miroslava Proselnici Moro anu Dumitru 12 martie 08:35 
Miroslava Valea Ursului Moro anu Ionu  

Valentin 
14 martie 09:35 

Miroslava Proselnici Moro anu 
Margareta 

12 martie 08:55 

Miroslava Valea Adânc   Moro anu Mariana 17 martie 08:35 
Miroslava Balciu Moro anu Mihai 17 aprilie 11:15 
Miroslava Valea Ursului Moro anu Rodica 14 martie 09:55 
Miroslava Proselnici Munteanu 

Constantin 
12 martie 09:15 

Miroslava Vorove ti Mustea  Mihai 18 martie 11:15 
Miroslava Vorove ti Mutihac Neculai 18 martie 11:35 
Miroslava Br tuleni Neagu Elena 24 aprilie 09:35 
Miroslava Miroslava, 

Ion Vod  cel 
Vitez 

Nechifor 
Alexandru 

10 martie 12:15 

Miroslava Uricani Ni  Neculai 13 martie 11:55 
Miroslava Valea Adânc  Oncic  Alexandru 17 martie 08:55 
Miroslava Ciurbe ti Orzu Maria 24 aprilie 11:35 
Miroslava Proselnici P durariu Anica 12 martie 09:35 
Miroslava Proselnici P duraru Neculai 

Cristian 
12 martie 09:55 

Miroslava Valea Ursului Palaghia Ionel 14 martie 10:15 
Miroslava Vorove ti Panainte Mihai 18 martie 11:55 
Miroslava Valea Ursului Pan iru Benone 14 martie 10:35 
Miroslava Proselnici Pan iru Lucia 12 martie 10:15 
Miroslava Corne ti Pan iru Marian 5 martie 11:55 
Miroslava Valea Ursului Pan iru Mihai 14 martie 10:55 
Miroslava Proselnici Pan iru Romic  12 martie 10:35 
Miroslava G ureni Parasca Vasile 6 martie 10:55 
Miroslava Horpaz Pascal Zâna 7 martie 10:35 
Miroslava Ciurbe ti Petric  F nic  24 aprilie 11:55 
Miroslava Balciu Petril  Eugenia 17 aprilie 11:35 
Miroslava Balciu Petril  Magdalena 17 aprilie 11:55 

Miroslava Br tuleni Pichiu Elisabeta 24 aprilie 09:55 
Miroslava Br tuleni Pichiu Eugenia 24 aprilie 10:15 
Miroslava Uricani Pl m deal  Drago  13 martie 12:15 
Miroslava Uricani Pl m deal  Ioan 13 martie 12:35 
Miroslava Uricani Pl m deal  Vasile 14 martie 08:15 
Miroslava Valea Ursului Pl m deal  Vasile 14 martie 11:15 
Miroslava Valea Adânc  

– Costea 
Vod  

Pohodnicaru Elena 17 martie 09:35 

Miroslava Miroslava Popa Serafim 10 martie 10:35 
Miroslava Proselnici Poschin Vasile 12 martie 10:55 
Miroslava Miroslava Prisacaru Dumitru 10 martie 10:55 
Miroslava Balciu Pu intica Lucia 17 aprilie 12:15 
Miroslava Horpaz Radu Constantin 7 martie 10:55 
Miroslava Vorove ti 

Stanii 
Rotaru Elena 19 martie 09:15 

Miroslava Miroslava Rusu Gheorghe 10 martie 11:15 
Miroslava Ciurbe ti Sârbu Elena 24 aprilie 12:15 
Miroslava Corne ti Slabu Elena 5 martie 12:15 
Miroslava Corne ti Slabu Nicoleta 5 martie 12:35 
Miroslava Ciurbe ti Sl bu u Maria 24 aprilie 12:35 
Miroslava Vorove ti Solomon Vasile 17 martie 10:15 
Miroslava Br tuleni St nil  Constantin 24 aprilie 10:35 
Miroslava Valea Adânc  St nil  Gheorghe 17 martie 09:15 
Miroslava Vorove ti Tanana Constantin 18 martie 12:15 
Miroslava Valea Ursului Tanana Mihai 14 martie 11:35 
Miroslava Vorove ti Tanana Mihai 18 martie 12:35 
Miroslava Vorove ti Tanana Vasile 19 martie 08:15 
Miroslava Proselnici T taru D nu  12 martie 11:55 
Miroslava Corne ti T taru Elena 6 martie 08:15 
Miroslava Proselnici T taru Gheorghe 12 martie 11:35 
Miroslava Proselnici T taru N. Mihai 12 martie 11:55 
Miroslava Horpaz Tofan Mariea 7 martie 11:15 
Miroslava G ureni Tudorache Vasile 6 martie 11:15 
Miroslava Vorove ti Ungureanu Ioan 19 martie 08:35 
Miroslava Vorove ti Vacaru Zenovia 19 martie 08:55 
Miroslava Uricani Vasilache Vasile 14 martie 08:35 
Miroslava Uricani Veli cu Vasile 14 martie 08:55 
Miroslava Horpaz Vicol Gheorghe 7 martie 11:35 
Miroslava Ciurbe ti Vicol Maria 5 martie 08:15 
Miroslava Miroslava Vicol Orest 10 martie 11:35 
Miroslava Miroslava Vieru Vasile 10 martie 11:55 
Miroslava Proselnici Vizu Maria 12 martie 12:15 
Miroslava Balciu Voinescu 

Constantin 
17 aprilie 12:35 

Miroslava Proselnici Vrînceanu 
Paraschiva 

12 martie 12:35 

Miroslava Proselnici Vrînceanu C t lina 13 martie 08:15 
 

Responsabil: Cotnăreanu Cristian

Extinderi la reţeaua de apă potabilă în Miroslava (nord),
Găureni, Valea Ursului şi Uricani

Conform graficului prestabilit
de Primăria Miroslava în acord
cu SC Apa Vital Iaşi, la 18
februarie a fost încheiat proce-
sul verbal potrivit căruia a fost
extins şi pus în funcţiune siste-
mul de alimentare cu apă pota-
bilă în localităţile Voroveşti şi
Brătuleni.
În sat Voroveşti, extinderea de
reţea cuprinde:
- reţea de injecţie de 315 mm/10
atm, în lungime de 776,5 m
- reţea de distribuţie de 180
mm/6 atm, în lungime de 605 m
- reţea de distribuţie de 160 mm/
10 atm, în lungime de 204 m

- reţea de distribuţie de 110 mm/
16 atm, în lungime de 680 m
- reţea de distribuţie e 110
mm/10 atm, în lungime de 878
m
- reţea de distribuţie de 110 mm/
6 atm, în lungime de 1.194 m
- reţea de distribuţie de 63 mm/
6 atm, în lungime de 2.891,5 m
- 26 cămine vane, aerisire, goli-
re
- 6 hidranţi
- 1 subtraversare pârâu, 10 m,
conductă de 315 mm/10 atm
- 2 subtraversări pârâu 20 m,
conductă de 10 mm/10 atm
-  subtraversare pârâu, 9 m, con-

ductă de 110 mm/10 atm
- 1 subtraversare drum, 7,5 m,
conductă de 110 mm/10 atm
În sat Brătuleni, extinderea de
reţea cuprinde:
- reţea de distribuţie de 110
mm/6 atm, în lungime de 2.079
m
- reţea de distribuţie de 63 mm/6
atm, în lungime de 1.435 m
- 15 cămine vane, aerisire, goli-
re
- 2 hidranţi
- 1 subtraversare pârâu, 13,5 m
conductă de 110 mm/6 atm
- 1 subtraversare pârâu 10 m
conductă de 110 mm/6 atm

Extinderi la reţeaua de apă potabilă în Voroveşti şi Brătuleni



Conform prezentei Hotă-
râri de Consiliu Local, con-
cesionarea pajiştilor din
comuna Miroslava se face
către persoane fizice şi juri-
dice din Miroslava, care
deţin animale înscrise în
RNE. Calcularea redevenţei
la hectarul de pajişti se face
pentru o cantitate de 5.000
kg masă verde la un preţ de
0,03 lei/kg, conform HCJ
nr. 257/2013 şi a Ordinului
MADR nr. 407/2013, rezul-
tând 150 lei/ha.

Plata anuală a redeven-
ţei/chiriei se va face după
cum urmează: 30% din
valoarea totală a redevenţei
până la data de 10 mai, iar
diferenţa de 70% până la
data de 20 iulie a fiecărui
an. 

Consiliul Local
Miroslava a aprobat o încăr-
cătură la hectarul de pajişti
de 1,5 UVM (unităţi vită
mare), respectiv 1,5 capete
taurine sau cabaline de
peste 2 ani şi 10 capete/ha
pentru oi sau capre.

Perioada de concesionare
este de maxim 5 (cinci) ani.
Păşunatul animalelor va
începe la data de 1 mai şi se
va încheia la data de 1
noiembrie a fiecărui an
calendaristic.

Regulamentul de păşunat
al comunei Miroslava

Art.1. Terenurile eviden-
ţiate ca păşuni aparţinând
Consiliului local al comunei
Miroslava aflate în adminis-
trarea Primăriei vor fi folo-
site pentru păşuatul anima-
lelor, în scopul asigurării
unui păşunat raţional pe tot
parcursul anului, în funcţie
de efectivul de animale pe

fiecare lot de păşune.
Art.2. Gospodărirea

păşunilor, organizarea şi
efectuarea lucrărilor de
curăţire şi defrişare a mără-
cinilor, lucrărilor de fertili-
zare cu îngrăşăminte chimi-
ce, naturale şi amendamen-
te, intră în răspunderea
Consiliului Local al comu-
nei Miroslava şi a proprieta-
rilor de animale cu asistenţa
tehnică a specialiştilor. 

Art.3. Perioada şi taxele
de păşunat sunt stabilite
anual de Consiliul Local
Miroslava. Păşunatu în
afara perioadei stabilite de
Consiliul Local este inter-
zis. Pentru animalele găsite
în perioada interzisă se vor
aplica amenzi.

Art.4. Păşunatul se reali-
zează ca urmare a încheierii
contractului de concesiune
şi plăţii taxelor stabilite de
Consiliul Local.

Art.5. Fiecare crescător
de animale are obligaţia de
a înregistra animalele în
Registrul Agricol.

Art.6. Crescătorii de ani-
male care nu şi-au achitat
taxa de păşunat în anii pre-
cedenţi nu au dreptul de
folosire a păşunii până la
achitarea taxelor de păşunat
la zi, sub sancţiunea majo-
rărilor de întârziere, con-
form legislaţiei.

Art.7. Se interzice execu-
tarea de construcţii neauto-
rizate sau amenajări de
orice fel pe păşune. Se
interzice depozitarea guno-
iului sau a materialelor de
orice fel pe păşune.

Art.8. Pentru păşunat
este necesar ca efectivele de
animale să fie înregistrate în
Registrul Agricol şi RNE. 

Art. 9. Păşunatul este

admis numai în cirezi sau
turme organizate.
Proprietarii de animale sunt
obligaţi să aducă vitele la
cireadă şi să le ducă acasă
numai legate. Se interzice
păşunatul individual sau în
grupuri răzleţe cu paznici
ocazionali.

Art.10. Se interzice ieşi-
rea animalelor pe timp de
noapte pe alte trupuri de
păşune decât cele repartiza-
te. Ciobanii se obligă să asi-
gure pe fiecare turmă con-
stituită cel puţin un număr
de 2 clopote.

Art. 11. Se interzice
schimbarea locului de păşu-
nat repartizat, prin migrare
pe alte păşuni sau terenuri.
Păşunarea pe alte suprafeţe
(fâneţe, ogoare, mirişti,
diguri etc.) decât cele pre-
văzute în contractul de con-
cesiune se consideră păşu-
nat ilegal în condiţiile în
care nu există acordul scris
al concesionarului de teren.

Art. 12. Se interzice
păşunatul pe drumurile de
exploatare, răzoarele dintre
terenurile agricole, proprie-
tate privată.

Art. 13. Organizarea
păşunatului pe pajiştile
Consiliului Local Miroslava
revine Primăriei, care va
avea următoarele atribuţii:

a) stabileşte programul
de ppăşunat pentru fiecare
trup de păşune şi urmăreşte
respectarea lui de către res-
ponsabilii de cirezi şi turme;

b) stabileşte locul de
amplasare a stânelor şi a
celorlalte dotări pastorale;

c) organizează sau supra-
veghează, după caz, efec-
tuarea lucrărilor de întreţi-
nere şi îmbunătăţire a pajiş-
tilor; 

d) asigură/supraveghează
amenajarea şi întreţinerea
păşunilor, podeţelor, fântâ-
nilor şi jgheaburilor de adă-
pare, a altor construcţii pas-
torale, precum şi a drumuri-
lor de acces, după caz;

e) efectuează controale
cu privire la modul în care
conducătorii de cirezi şi
turme îşi îndeplinesc obli-
gaţiile; 

f) asigură întocmirea
contractelor de concesiune
cu beneficiarii, urmărind
respectarea clauzelor prevă-
zute în acestea.

Art. 14. Proprietarii, deţi-
nătorii de animale sunt obli-
gaţi să declare până cel târ-
ziu la 1 martie a anului în
curs toate animalele pe care
le deţin şi intenţionează să
le trimită la păşunat.

Art. 15. Responsabilii de

cirezi şi turme au următoa-
rele obligaţii:

a) să primească în cirea-
dă numai efectivele care
îndeplinesc condiţiile pen-
tru păşunat şi numai anima-
lele proprietate a cetăţenilor
din comuna Miroslava; 

b) să respecte programul
de păşunat; 

c) să respecte lotul de
păşune repartizat, durata
ciclului de păşunat, să asi-
gure protecţia parcelelor
învecinate şi culturile din
apropierea suprafeţelor de
păşune repartizată;

d) să aibă grijă şi să păs-
treze în bună stare dotările
pastorale;

e) să respecte traseele de
circulaţie ale turmelor stabi-
lite de Primărie; 

f) să respecte normele
sanitar-veterinare în vigoare
şi dispoziţiile organelor
sanitar-veterinare locale; 

g) să urmărească perma-
nent starea de sănătate a
animalelor şi să anunţe ime-
diat apariţia sau suspiciunea
unei boli transmisibile la
animalele din grija sa.

Art. 16. Pentru întreţine-
rea şi îmbunătăţirea păşuni-
lor, beneficiarii au obligaţia
să folosească numai drumu-
rile stabilite, fiind interzisă
trecerea peste păşune cu
căruţa sau alte mijloace de
transport care pot duce la
deteriorarea păşunii şi la
crearea de noi drumuri.

Art. 17. Păşunatul neau-
torizat se sancţionează cu
amendă conform legilor în
vigoare. Păşunatul neautori-
zat este reprezentat de:

a) păşunatul cu animale
neînregistrate la Registrul
Agricol şi RNE; 

b) păşunatul în alte locuri
decât cele stabilite; 

c) păşunatul cu animale
pentru care nu s-a plătit taxa
de păşunat sau care nu au
fost declarate la semnarea
contractului de păşunat; 

d) păşunatul în perioada
interzisă.

Art.18. Taxele şi amenzi-
le stabilite se vor încasa la
Primăria Miroslava şi vor

reprezenta venituri la buge-
tul local, folosite la admi-
nistrarea păşunilor.

Art.19 Pentru prevenirea
păşunatului ilegal se vor
efectua controale cu echipe
mixte formate din reprezen-
tanţi ai Primăriei şi Poliţiei

Locale.
Art. 20. Prezentul

Regulament este în vigoare
până la întocmirea de către
comuna Miroslava a
Proiectului de amenajamen-
te pastorale (data limită 1
noiembrie 2014).
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Totul despre concesionarea păşunilor în Miroslava
Întrunit în şedinţă ordinară de lucru, Consiliul Local
Miroslava a aprobat concesionarea pajiştilor, Regulamentul
de păşunat, valoarea redevenţei din contractele de
concesionare a pajiştilor şi a modalităţii de plată,
încărcătura la hectarul de pajişti şi perioada de păşunat. 

Ce paşi trebuie urmaţi pentru
a concesiona o păşune?

1. Primul pas este emiterea Hotărârii de Consiliu
Local prin care se stabileşte concesionarea păşunilor din
raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava (înde-
plinit).

2. Publicarea anunţului privind concesionarea păşuni-
lor, conf. OUG 54/2006 într-un ziar local, unul central şi
în Monitorul Oficial, partea a VI-a (în curs de realizare).

3. În termen de 20 de zile de la publicarea anunţului,
are loc procedura de licitaţie. În acest interval de timp,
potenţialii ofertanţi/doritori, solicită contra-cost (50 lei)
printr-o cerere care se depune la Biroul Unic, achiziţio-
narea documentaţiei de atribuire a contractului de conce-
siune (caietul de sarcini). 

4. Urmează licitaţia deschisă prin care fiecare solici-
tant îşi prezintă oferta. Conform procedurii, ofertanţii îşi
transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul interior şi
unul exterior, care se vor înregistra în ordinea primirii
lor, precizându-se şi ora. Pe plicul exterior se va indica
obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta şi
acesta va conţine: 

- o fişă cu informaţii privind ofertantul, semnată fără
îngroşări, semnături sau modificări;

- declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului că are
capacitatea de a respecta oferta depusă, un proiect pri-
vind investiţia ce va fi făcută pe terenul concesionat;

- adeverinţă de rol din care să rezulte numărul de ani-
male deţinute de ofertanţi, conform RA;

- pentru persoane fizice – crescători de animale: copie
după CI/BI, dovada înscrierii în Registrul Naţional al
Exploataţiilor;

- pentru asociaţiile de crescători de animale: copie
după statut, copie după certificatul unic de înregistrare,
dovada înscrierii în Registrul Naţional al Exploataţiilor a
membrilor asociaţiei, copie după certificatul de înscriere
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, după caz. 

Pe plicul exterior, care conţine oferta propriu-zisă, se
înscriu numele sau denumirea ofertantului precum şi
domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua
fixată pentru deschiderea lor. Nerespectarea oricăreia
dintre regulile de mai sus dă dreptul concedentului să
respingă oferta respectivă.

5. După comunicarea rezultatelor procedurii, în ter-
men de 20 de zile se încheie contractul de concesiune.

Orice alte detalii legate de procedura de licitare sau
documentaţia necesară, doritorii se pot adresa Biroului
de Achiziţii din cadrul Primăriei Miroslava, consilier
Elena Burcuţă. 



Pentru anul şcolar 2014-
2015 Liceul Tehnologic
Agricol “M. Kogălniceanu”
îşi propune reînfiinţarea învă-
ţământului profesional de
stat, cu durata de 3 ani.
Meseriile pentru care am
optat sunt: Mecanic agricol şi
Brutar-Patiser. Opţiunile pen-
tru cele 2 meserii s-au bazat
pe dotarea de care dispune
şcoala şi pe cererile formulate
atât de partenerii de practică
(agenţii economici), cât şi de
părinţii din comunitatea loca-
lă.

Cum se fac înscrierile?

Conform metodologiei,
elevii din învăţământul profe-
sional cu durata de 3 ani,
beneficiază de susţinere
financiară din partea statului,
urmând a primi Bursa

Profesională în valoare de
200 lei pe lună, pe toată dura-
ta şcolarizării. Distinct de
sprijinul financiar acordat de

stat, elevii pot beneficia şi de
susţineri financiare (stimulen-
te şi alte forme de sprijin)
acordate de partenerii de
practică. La finalizarea studii-
lor, absolvenţii care promo-
vează examenul de certificare
a calificării profesionale,
dobândesc Certificate de
Calificare Profesională. Pot
opta pentru învăţământul pro-
fesional cu durata de 3 ani

absolvenţii clasei a VIII-a
(seria curentă şi cele anterioa-
re). Înscrierea în vederea
admiterii a elevilor din clasa a
VIII-a se realizează pe baza
fişei de înscriere în învăţă-
mântul profesional cu durata
de 3 ani, completată şi elibe-
rată de secretariatul unităţii de
învăţământ gimnazial la cere-
rea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor

legali pentru minori (22-23
mai 2014). Pe baza acestei
fişe, candidaţii se pot înscrie
la liceul nostru (26-27 mai
2014).

Specializări de mecanic
agricol şi brutar-patiser

Dacă numărul de solicitări
este mai mare decât numărul
de locuri, va avea loc o prese-
lecţie. Pe 28 mai 2014, Liceul
Tehnologic Agricol “M.
Kogălniceanu” afişează lista
candidaţilor înscrişi în prima
etapă şi graficul de desfăşura-
re a sesiunii de preselecţie
şi/sau a probei suplimentare
de admitere. Pentru fiecare
din specializările Mecanic
agricol şi Brutar-Patiser sunt
disponibile câte 28 de locuri.

Pentru detalii suplimentare
vă asteptăm la secretariatul
Liceului Tehnologic Agricol
“M. Kogălniceanu”sau la
telefon 0332-41.88.42.

prof. Constantin Timu
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Noi meserii la Liceul Tehnologic 
Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava

* noul sistem de învăţa-
re, se implementează cu
finanţare de la Comisia
Europeană şi include, pe
lângă clasicele manuale,
module cu suport IT, video,
chestionare interactive etc.

Asociaţia pentru Educaţie
Permanentă în mediul rural
(www.aepmr.ro) este parte-
nerul român din cadrul pro-
iectului MOVE IT - “Crearea
de oportunităţi în educaţia
vocaţională prin tehnologiile
inovative” co-finanţat de
Comisia Europeană prin pro-
gramul “Învăţare pe tot par-
cursul vieţii”.

În cadrul proiectului
MOVE IT se adaptează şi se
transferă o tehnologie de
lucru inovatoare şi eficientă
pentru practica la locul de
muncă bazată pe integrarea
tehnologiilor inovative: cele
mobile şi e-learning pentru
cei cu vârsta cuprinsă între
16 – 24 ani din şcolile voca-
ţionale.

Metodologia aparţine
Colegiului Myerscough din
Marea Britanie şi este trans-
ferată în România, luând în

vedere calificările existente
şi modalităţile de învăţare la
locul de muncă.

Modelul este unul mixt şi
are în vedere dezvoltarea de
module interactive prin care
elevului i se oferă şansa de a
învăţa atât la locul de muncă,
dar şi on-line, prin platforma
de e-learning, prin care poate
să interacţioneze cu ceilalţi
elevi şi să primească un feed-
back de la profesori.

Interactivitatea constă în
realizarea unor module, folo-
sind nu numai clasicele
manuale de curs, dar şi
imagini, video, chestionare
etc. care vin în sprijinul învă-
ţării la locul de muncă,
făcând învăţarea mai atracti-
vă.

În perioada februarie –
aprilie 2014, AEPMR testea-
ză această tehnologie în
România, implementând
modulele cu sprijinul
Liceului Tehnologic Agricol
“Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava. Mai multe infor-
maţii pe acest subiect pot fi
găsite pe site-ul oficial al
proiectului www.moveit-pro-
ject.eu

Liceul Agricol Miroslava
abordează un modul de
învăţare britanic

Personalităţi ale Miroslavei

In memoriam - Mihai (Leu)
Romanescu 

La 8 februarie 1952, a
fost executat, în peniten-
ciarul Jilava, Generalul-
maior de aviaţie Mihail
(Leu) ROMANESCU.
Născut la 28 iulie 1899
în comuna Miroslava
(regiunea Iaşi) a absolvit
Şcoala de Ofiţeri de avia-
ţie, apoi a fost coman-
dantul Şcolii de
Perfecţionare Buzău în
1929. În timpul celui de-
al doiea război mondial a
luptat pe front, fiind
Comandantul Flotilei 1 –
Vânătoare şi al Grupului
7 – Vânătoare.

După război a avut un
destin tragic, fiind acuzat
de sovietici şi puterea
comunistă instalată de
aceştia de înaltă trădare pentru legături cu reprezentanţii
misiunilor anglo-americane. Procesul formal căruia i-a
căzut victimă acest mare erou al aviaţiei române avea să
fie unul de notorietate, care a reunit militari şi politicieni
de marcă ai perioadei interbelice. (G.Roncea)

Conform normativului
de Consiliu Local care sta-
bileşte numărul de burse şi
condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească solicitantul
pentru a obţine această
formă de ajutor social,
numărul de burse alocate
pentru acest an a fost epui-
zat. Consiliul Local
Miroslava acordă anual 5
burse de studii.  Primele 5
burse au fost aprobate în
cursul anului trecut.
Următoarele 5 burse au fost
atribuite, conform tabelului
de mai jos. Reamintim că
pentru obţinerea unei burse
sociale de studii, solicitan-
tul – elev sau student – tre-
buie să îndeplinească nişte

condiţii de performanţă la
învăţătură dar şi să provină
dintr-un mediu familial cu

venituri modeste. Bursa de
studii se acordă în urma
unei anchete sociale desfă-

şurate de un angajat al
Primăriei Miroslava la
domiciliul solicitantului. 

Lista cu burse de studii a fost încheiată

La şcolile din Miroslava
şi Corneşti continuă înscrie-
rile la clasele pregătitoare.
Potrivit legii, principala
condiţie ca un copil să fie
înscris la clasa pregătitoare
este ca acesta să aibă 6 ani
împliniţi la data de 15 sep-
tembrie, sau să împlinească
6 ani până la sfârşitul anului
2014, dar în această situaţie
este obligatoriu avizul prea-
labil al unui psiholog şcolar.
În cazul şcolilor din comuna
Miroslava, psihologul şcolar
arondat este Carmen
Bradea. “Pentru ca părinţii
să vadă care sunt condiţiile
de lucru cu copiii de la noi,
precum şi personalul didac-
tic, am desfăşurat săptămâna
trecută o zi a porţilor deschi-

se. Din câte am putut obser-
va, părinţii s-au arătat mul-
ţumiţi de condiţiile pe care
le oferim atât aici, la
Corneşti, cât şi în unităţile
de la Ciurbeşti şi Proselnici.

În sălile de clasă este cald,
curat şi avem suficient mate-
rial didactic pentru ca edu-
catorii să poată lucra în con-
diţii performante”, a decla-
rat Beatrice Iosub, directoa-

rea Şcolii “Dimitrie Anghel”
din Corneşti. Acolo unde
numărul de copii înscrişi
este mic, clasele pregătitoa-
re se vor desfăşura în paralel
cu clasa 1. (M.A.)

Se fac înscrieri la clasele pregătitoare

Nr 
crt 

Nume i prenume Domiciliu Institu ia la care studiaz  Valoare burs  

1 Pan iru Gabriel Alexandru sat Proselnici Liceul “C Negruzzi” conf facturii emise 
de coal , lunar 

2 Ciubotaru Elena Laura sat Danca  Colegiul “Ghe Asachi” 500 lei/lun  

3 Popa Elena Lidia sat Uricani Liceul Economic nr. 1 500 lei/ lun  

4 Câr an Ionela Gabriela sat Corne ti Facultatea de zootehnie, specializare Controlul i 
expertiza produselor 

500 lei/ lun  

5 Pricop Andrei Neculai sat Uricani Facultatea de Informatic , Univ “Al I Cuza” 500 lei/ lun  

6 Alistar Alina M rioara sat Uricani Facultatea de inginerie electric  i informatic  
aplicat , domeniul tiin e inginere ti aplicate 

500 lei/ lun  

7 Constantinescu M d lina Georgiana sat Uricani FEAA, Univ Al I Cuza 500 lei/ lun  

8 Robu Mirela sat Ciurbe ti Facultatea de Drept, Univ Mihail Kog lniceanu 500 lei/ lun  

9 Scutariu Vasilica Ionela sat Miroslava Colegiul Na ional Mihai Eminescu 500 lei/ lun  

10 Rotaru Mihaela sat Valea Adânc  Universitatea de Medicin  i Farmacie, Univ. GR 
T Popa 

500 lei/ lun  

  



A fost un meci vital pentru
calificarea în Play-off la
Uricani, Ştiinţa Miroslava
având nevoie de cel puţin un
egal pentru a-şi asigura pre-
zenţa în lupta pentru promova-
re din această serie.

Prima ocazie a meciului a
venit în min. 5, când Valetin
Pârvu a şutat puternic din 16
m, însă un fundaş al gazdelor a
pus capul şi mingea a sărit la
20 m, de unde Săriţanu a şutat
din voleu, însă exact pe direc-
ţia portarului. După această
ocazie, sucevenii au pus oare-
cum stăpânire pe joc şi în min.
7 au fost aproape de gol, însă
centrarea în 6 m a fost respin-
sa de Avram, pentru ca apoi
Gheorghiu să degajeze în aut
din faţa unui adversar, care era

pregătit să împingă mingea în
poartă. O altă ocazie mare
pentru oaspeţi a venit în min.
19, când Buhăcianu a scăpat în
spatele apărării şi după ce l-a
întors pe Ghiarasim, a şutat pe
lângă poarta lui Avram dintr-o
poziţie bună.

Când toată lumea se pregă-
tea de sfârşitul primei reprize,
Nicolae Lazăr a făcut două
faulturi prosteşti şi a primit
cartonaş galben de fiecare
dată. Astfel, în min. 40 a intrat
cu talpa pe piciorul lui Maxim,
pentru ca în min. 45 să îl tragă
de tricou pe acelaşi Maxim,
ambele cartonaşe fiind corect
acordate. Greşeala e exclusiv a
jucatorului, pentru că a făcut
două faulturi de galben, ambe-
le în jumătatea Miroslavei şi

care nu reprezentau pericol
pentru echipa sa.

Cu un jucator în plus, în
repriza secundă a dominat
Miroslava, oaspeţii încercând
să dea lovitura pe contraatac.
În min. 48, Lupu a avut golul
în picior, însa a fost blocat
excelent de portarul oaspeţilor,
într-o situaţie de unu la unu.
Alin Pădurariu era aproape să
dea lovitura pentru Bucovina,
însă şutul său din colţul careu-
lui mare a trecut puţin peste
poarta lui Avram.

A urmat un moment foarte
important, pentru că Gabriel
Petrea s-a enervat pe un jucă-
tor sucevean şi după ce s-a
împins cu el, a fost aproape să
primească un galben, care ar fi
însemnat roşu pentru că mai

avea unul din prima repriză. În
min. 59, Petrea a şutat violent
de la 18 m, însă portarul s-a
întins excelent şi a reţinut în
doi timpi de la rădăcina barei.

Golul descătuşării a venit
în min. 74, când o centrare în
careul oaspeţilor a fost oprită
de golgheterul Petrea, acesta a
pivotat excelent şi a şutat din
întoarcere, fără nicio şansă
pentru portarul oaspeţilor şi...
1-0!

A urmat o încercare a oas-
peţilor să restabilească egalita-
tea, dar Miroslava a rezistat
fără probleme. În min. 88,
Maxim are o intrare impruden-
ta în marginea terenului, în
apropierea careului advers iar
centralul a decis să-i dea direct
cartonaş roşu! A fost o decizie

greşită din punctul meu de
vedere, pentru că Maxim a ata-
cat mingea şi a avut piciorul pe
sol în alunecare, însă l-a agăţat
pe jucătorul adevers. Se putea
da galben fără discuţie, însă
roşu direct a fost exagerat.

În cele 3 minute de prelun-
gire, Pojorîta a aruncat mingea
în terenul advers, însă
Miroslava a respins fără pro-
bleme. Ba, mai mult, în min.
93, Adrian Caragea a plecat
solitar spre poarta adversă şi,
cu multă eleganţă, l-a lobat pe

portar, mingea ducându-se sub
transversală.

Victorie! Ştiinţa Miroslava
e calificată în Play-off, fiind
liderul seriei, la egalitate de
puncte cu ocupanta locului 2 –
Petrotub Roman, în timp ce
Pojorîta mai are şanse pur teo-
retice să-i mai prindă pe cei de
la Tg. Neamţ, Paşcani sau
Moineşti, în lupta lor pentru a
prinde Play-offul!

Remus Mustăţea 
(asmagna.info)
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Ştiinţa Miroslava, lideră de clasament în play-off!

Ştiinţa Miroslava - Bucovina Pojorîta: 2-0!

Poliţia Locală în acţiune

Februarie liniştit
Februarie liniştit pentru Poliţia

Locală Miroslava. Au fost înregistrate
15 apeluri la 112 şi 4 sesizări directe. S-
au constatat doar 8 contravenţii pentru
care au fost aplicate amenzi în sumă
totală de 1.800 lei, respectiv 4 amenzi
pentru parcări în drum care au îngreunat
activitatea utilajelor de deszăpezire şi
altele 4 pentru tulburarea ordinii şi
liniştei publice. “A fost o lună surpinză-
tor de liniştită, dar acest lucru ne bucu-
ră şi sperăm ca următoarea lună să fie la
fel de lipsită de evenimente nedorite”, a
declarat insp. Bogdan Milea, şeful
Poliţiei Locale Miroslava. (P.C.)

Sâmbătă, 8 februarie, 2014,
la Sala Polivalentă Miroslava
s-a derulat faza regională a
campionatului naţional de judo
pentru juniori. La eveniment
au participat peste 100 de
juniori, din toate judeţele
Moldovei (la care s-au adăugat
judeţele Galaţi, Vrancea,
Harghita şi Covasna), cu vârste

cuprinse între 14 şi 18 ani.
Campionatul s-a desfăşurat pe
grupe de vârstă, băieţi şi fete.
“Ideea organizării acestui eve-
niment la Miroslava aparţine
Asociaţiei Judeţene de Judo
Iaşi, în încercarea de a încuraja
deschiderea unei secţii de judo
şi aici, în comuna Miroslava.
După cum se vede, atât noi cât

şi participanţii la competiţie
suntem foarte mulţumiţi de
condiţiile întâlnite aici şi ne
dorim ca pe viitor să organi-
zăm şi alte competiţi similare
şi chiar de nivel mai ridicat”, a
declarat Costel Năftică, preşe-
dintele Asociaţiei Judeţene de
Judo Iaşi. (F.A.)

Miroslava - gazda fazei 
regionale a campionatului 
naţional de judo pentru juniori


