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Miroslava are un parlamentar
european - Cătălin Ivan
* alegerile europene s-au încheiat cu victoria
alianţei PSD-UNPR-PC care a obţinut 16 mandate

Alegerile pentru desemnarea celor care vor
reprezenta interesele României în Parlamentul
European s-au încheiat cu o victorie detaşată a
alianţei PSD-UNPR-PC, formaţiune politică de
stânga care a reuşit să-şi adjudece nu mai puţin
de 16 din totalul de 32 locuri atribuite ţării
noastre în acest organism internaţional. Restul
locurilor a fost distribuit celorlalte partide,
după cum urmează: PNL - 6 locuri, PDL – 5,
UDMR – 2, PMP – 2 şi un independent. Acesta
din urmă este actorul Mircea Diaconu şi spre
surpriza multora a reuşit să adune în unele
judeţe şi localităţi mai multe voturi decât partide cu blazon precum PNL, PDL, PMP, PPDD
şi UDMR!
La Iaşi, lucrurile au stat puţin diferit faţă de
alte zone, Forţa Civică ocupând un onorabil
loc 3 la nivel judeţean, fapt care arată că ieşenii
îl vor pe fostul premier Mihai Răzvan
Ungureanu, ieşean de-al lor, tot într-o funcţie
de conducere la nivel naţional. Din păcate pentru acest partid, procentajul obţinut la nivel
naţional nu i-a permis depăşirea pragului de

5%, voturile FC fiind redistribuite partidelor
câştigătoare.
Ca o particularitate la nivelul comunei
Miroslava, consemnăm că un fiu al comunei
Miroslava – Cătălin Ivan – a obţinut un loc în
Parlamentul European, fapt care ar explica şi
victoria alianţei PSD-UNPR-PC în Miroslava
în detrimentul PDL care până nu demult era
aici majoritar în opţiunile electoratului.
Adunate totuşi, voturile partidelor de
dreapta, respectiv PDL, FC şi PMP însumează
un procentaj mai mare decât cel al alianţei
PSD-UNPR-PC, argument suplimentar pentru
o coagulare a dreptei, inclusiv la nivel local, în
comuna Miroslava.
Ce ar mai fi de spus? Prezenţa la vot a fost
de 25%, semn că alegătorilor li s-a cam făcut
lehaminte de alegeri şi de oferta de candidaţi,
parcă tot timpul aceeaşi, a partidelor politice.
Detalii despre alegeri, precum şi o analiză
amănunţită a rezultatelor la nivelul judeţului
Iaşi, citiţi în pagina 4.
Florin Antohi

Miroslava propune retragerea din asociaţiile
Zona Metropolitană, ADIS şi ARSACIS
* “cotizăm cu sume importante
la aceste asociaţii şi nu ne alegem
cu nimic de pe urma acestora”, a
declarat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava
Există la nivelul judeţului Iaşi
câteva asociaţii de dezvoltare
intercomunitară, din care şi comuna
Miroslava face parte în calitate de
membru iar această calitate de
membru presupune şi plata unei
cotizaţii anuale destul de consistente.
La schimb, comuna Miroslava ar
trebui să beneficieze de nişte programe de dezvoltare, respectiv investiţii
în infrastructură sau de altă natură,
numai că aceste investiţii nu prea se
văd. Trei asemenea asociaţii sunt
“Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi”
unde, în calitate de membru, comuna
are de plătit o cotizaţie anuală de
8.333 lei, o alta este “Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate ADIS Iaşi”, unde cotizaţia
anuală este de 10.341 lei şi
ARSACIS Iaşi unde cotizaţia anuală
se învârte tot în jurul sumei de 10.000
lei.
“În cazul de faţă avem de-a face
cu trei structuri impuse de la judeţ
cărora le dăm bani şi de pe urma lor
nu câştigăm absolut nimic. Strategia
lor de dezvoltare zonală ar trebui să
includă şi Miroslava, dar când te uiţi
să vezi ce au făcut pentru noi vei găsi
zero investiţii. Tot ce s-a făcut până
acum la Miroslava am făcut din
resurse proprii, fără contribuţia
nimănui. Dar dacă te uiţi să vezi ce
salarii au ăia acolo, de la 80 de

milioane în sus, te doare mintea! Şiatunci de ce să le dăm bani?
Propunerea mea e să ne retragem din
aceste asocieri păguboase”, a explicat
primarul Dan Niţă în plenul
Consiliului Local Miroslava. Prin
urmare, comuna Miroslava va face
demersurile necesare pentru a se
retrage din Asociaţia Zona
Metropolitană, ADIS şi ARSACIS.
Trai pe vătrai... la ARSACIS
Înfiinţată pentru ducerea la
îndeplinire a unor proiecte care să
rezolve problema extinderii reţelei de
apă şi canalizare în judeţ, ARSACIS
este la momentul de faţă o structură
cu 5 salariaţi care o duc boiereşte pe
nişte salarii de-a dreptul nesimţite.
Primarii convocaţi la AGA au aprobat repartizarea sumei de 403.000 lei
pentru cheltuieli salariale, bani care
ar urma să se împartă între directorul
Paul Benesch, jurista Claudia Agrici,
economista Carmen Apostol, inginerul de specialitate Mihai Bendescu şi
administratorul Pavel Mocanu, ceea
ce înseamnă o medie lunară de circa
4.500 lei. Potrivit angajamentelor
asumate ARSACIS trebuia să se
ocupe de extinderea reţelei de apă şi
canal, cu prima tranşă de 80 milioane
euro de la Uniunea Europeană în Iaşi,
Holboca,
Bârnova,
Tomeşti
Miroslava, Hârlău, Deleni, Târgu
Frumos, Ion Neculce şi Podu Iloaiei,
lucru care nu s-a întâmplat.
Din ARSACIS s-au retras deja
comunele Todireşti, Gropniţa şi
Butea.

Stema comunei
Miroslava
La ultima sa reuniune în plen,
Consiliul Local Miroslava a aprobat
stema comunei Miroslava, emblemă
care va fi prezentă pe toate
documentele oficiale ale autorităţii
locale. Stema comunei Miroslava
este reprezentată de un scut antic,
având în câmp roşu o cruce de aur, cu
braţul vertical, terminat în două
vârfuri de săgeată; pe cruce este
înfăşurată o coardă în formă de viţă
de vie, verde, cu trei frunze şi doi
struguri de purpură. Crucea este

flancată de o stea cu cinci raze şi o
semilună. Scutul este timbrat de o
coroană murală din argint, cu un
singur turn.
Semnificaţia
însemnelor heraldice
Braţul vertical al crucii, terminat
în vârfuri de săgeată, flancat de stea
şi de semilună, semnifică stema lui
Ciurbă, cel care a întemeiat, la începutul veacului XV, satul Ciurbeşti –
cea mai veche aşezare de pe teritoriul
comunei. Crucea de aur pe fond roşu
provine din stema familiei Sturdza,
care a ctitorit biserica din Miroslava.
Şarpele de pe stema sturdzeştilor a

Seminarii gratuite despre violenţa
domestică
Societatea Română pentru Educaţie Permanentă în colaborare cu Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava organizează patru seminarii de prevenţie şi informare
cu privire la fenomenul violenţei domestice pentru femeile din
comuna Miroslava. Cele patru seminarii se vor organiza
săptămânal în cadrul Liceului Tehnologic Agricol "Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava începând cu data de 6 iunie 2014.
Femeile participante vor putea afla ce este violenţa domestică şi
ce pot face dacă acest fenomen li se întamplă lor sau cuiva apropiat. De asemenea, femeile interesate pot primi şi consiliere
gratuită.
Pentru detalii sau înscriere vă rugăm să sunaţi la numărul de
telefon 0742- 622.597 sau să scrieţi la adresa de email
simona@srep.ro .
Seminariile sunt organizate în cadrul proiectului european
“WOMPOWER – Să împuternicim femeile să lupte împotriva
violenţei domestice printr-un model integrat de pregătire, sprijin
şi consiliere”. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană în
cadrul
programului
DAPHNE
III
(nr.
referinţă
JUST/2012/DAP/AG/3008).
Mai multe informaţii despre proiect pot fi găsite pe site-ul
www.srep.ro/wompower.

fost înlocuit cu
o coardă de viţă
de vie, pentru a
aminti că în
casele de la
Miroslava ale
acestei familii
s-a
înfiinţat
prima şcoală de
horticultură din
Moldova
şi,
implicit, din România. Culoarea
strugurilor evocă vinul roşu de
Uricani, podgorie vestită, aflată pe
teritoriul comunei. Coroana murală
cu un singur turn semnifică rangul de
comună rurală. (P.C.)
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Modificări în programul
de asfaltare
* asfaltarea străzii Pepinierei a fost amânată
În urma începerii execuţiei lucrărilor de
”Modernizare prin asfaltare drumuri de interes
local în com. Miroslava pe o lungime de 8,00
km”, s-a constatat că pe strada Pepinierei din localitatea Miroslava nu sunt realizate încă reţelele de
utilităţi (reţea de apă şi reţea de canalizare). Aceste
reţele sunt prevăzute a se realiza cel mai devreme
în următorii 2 ani de la momentul actual. Având în
vedere că după modernizarea străzii, realizarea
reţelelor de utilităţi presupune afectarea străzii
modernizate este necesară decalarea operaţiunii de
modernizare după realizarea reţelelor de utilităţi.
În schimb pe strada Aron Vodă, strada Iancu
Vodă, strada Şcolii şi strada Fermei din Miroslava
este realizată extinderea de reţea de apă potabilă
iar în perioada 09.2013 - 04.2014 s-a executat şi
extinderea de reţea de canalizare.
Deoarece contractul de lucrări nr. 5/2014 pentru ”Modernizare prin asfaltare drumuri de interes
local în com. Miroslava pe o lungime de 8,00 km”
este semnat iar constructorul trebuie să respecte
termenele prevăzute în contract şi totodată trebuiesc păstraţi indicatorii tehnici prevăzuţi la
momentul aprobării proiectului este necesar să se
facă următoarele:
• Renunţarea la modernizare a străzii Pepinierei
în lungime totală de 1.471,00 m şi valoare de
1.459,765 lei fără TVA ;
• Modernizarea următoarelor străzi:
1. Strada Fermei - Lungime totală 513 m;
2. Strada Şcolii - Lungime totală 166 m;
3. Strada Aron Vodă - Lungime totală 182 m;
4. Strada Iancu Vodă – Lungime totală 166 m;
5. Strada Principală Horpaz – Lungime totală
434 m.
“Mutând investiţia dinspre strada Pepinierei
spre zona de concesiuni a Miroslavei s-a păstrat
lungimea totală de străzi modernizate din proiectul iniţial”, a declarat ing.Violeta Iftimie, consilier
în cadrul compatimentului de achiziţii al comunei
Miroslava. Valoarea totală a acestor modernizări
se ridică la 1.669,273 mii lei TVA inclus. (F.A.)

Date de la starea civilă
În perioada 1 mai – 1 iunie, la Oficiul de Stare Civilă
al comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Ardelean Marian Florin, cu Strugariu Andra
Mihaela;
• Hârţobanu Dan, cu Linte Maria Felicia;
• Coţofană Ionuţ Andrei, cu Tincu Corina
Roxana;
• Pârvu Ciprian Neculai, cu Irimia Ana;
• Tihulcă Petru Ilie, cu Hriscu Cristina Mihaela;
• Moroşanu Aurel Cătălin, cu Cohman Irina
Elena;
• Chelariu Radu Mihai, cu Iftimi Elena;
• Olaru Andrei, cu Bonţu Andreea Diana;
• Cozma Vlad Eugen, cu Daninfeld Adnana.
Decese
• Anghel Magdalena (60 ani, Tomeşti);
• Costin Maricel (59 ani, Uricani);
• Gavrilaş Elena (91 ani, Miroslava);
• Ungureanu Aneta (86 ani, Voroveşti);
• Mertic Vasile (82 ani, Uricani);
• Rusu Natalia (93 ani, Uricani).

Anunţuri
Locuri de muncă
 Angajez vulcanizator auto şi spălători auto,
în Balciu, Miroslava.
Telefon: 0740-27.99.56810.605.
Imobiliare
 Cumpăr teren intravilan, zona Miroslava,
minim 2000 mp. Tel. 0785-244.044

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

Rolul Centrului Turistic în promovarea
valorilor locale din Miroslava
Centrul de Informare Turistică poate
juca un rol extrem de important pentru
dezvoltarea
comunei
Miroslava.
Finanţarea realizării unui asemenea obiectiv nu a fost un moft. Sunt criterii importante de care se ţine cont atunci când se
aprobă înfiinţarea unui centru de turism.
Miroslava are rezervaţii naturale. Mă refer
la Pădurea Uricani, care este o arie protejată de interes ştiinţific naţional. Mai există rezervaţia floristică ,,Valea lui David’’.
Bisericile vechi şi Palatul Sturdza reprezintă alte atracţii deosebite. Pe teritoriul
comunei Miroslava au fost descoperite,
de-a lungul timpului, diverse situri arheologice. Fără falsă modestie, Miroslava are
un potenţial turistic deosebit iar Centrul de
Informare Turistică are rolul de a face
cunoscut tuturor acest patrimoniu de care
dispune comuna noastra.
Am să enumăr doar câteva dintre activităţile pe care urmează să le desfăşoare
Centrul de Informare Turistică Miroslava:
- informarea generală asupra ofertei
turistice locale;
- punerea la dispoziţia turiştilor de
materiale promoţionale locale (monografia

Miroslavei, pliante, ghiduri turistice, hărţi,
broşuri, reviste) în mai multe limbi de circulaţie internaţională;
- informare privind oferta locală de
cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;
- organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local, regional şi
naţional;
- cooperarea cu instituţiile locale şi
regionale pe probleme de turism ;
- colaborarea cu operatorii de turism
locali, cu agenţiile de turism, cu Centrele
de Promovare şi Informare Turistică din
judeţul Iaşi şi din România;
- elaborarea unui brand turistic al
Miroslavei;
Pe de altă parte, este important ca în
instituţiile publice din comuna Miroslava
să existe fotografii cu obiectivele turistice
importante. Nu trebuie să prezentăm doar
altora potenţialul turistic. Este necesar ca
toţi locuitorii să conştientizeze potenţialul
pe care îl avem şi care trebuie valorificat.
Este necesar chiar să se ţină prelegeri în
şcolile din comuna Miroslava pe teme de
istorie şi specific local. La târgurile naţionale de turism Miroslava va trebui să par-

ticipe cu un stand propriu.
Promovarea turistică nu exclude şi promovarea potenţialului economic pe care îl
are comuna noastra. Delphi şi Antibiotice
sunt ,,branduri’’ ale Miroslavei şi trebuie
să le folosim pentru a atrage atenţia şi altor
potenţiali investitori.
Dumnezeu a dat Miroslavei tot ce îşi
putea dori. De noi depinde cum promovam
Miroslava, cum ne punem în valoare patrimoniul, istoria şi potenţialul economic.
Ştefan Susai

Fermă piscicolă în Balciu
La ultima şedinţă de consiliu local a fost dezbătută şi aprobată scoaterea la concesiune, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 5.608 mp, situat în extravilanul localităţii Balciu,
impropriu exploatării agricole, dar care s-ar potrivi amenajării
unei exploataţii piscicole. “Terenul pentru care s-a făcut solicitarea de concesionare e unul degradat, de pe urma căruia
Primăria Miroslava nu câştigă nimic”, a remarcat primarul Dan
Niţă. Urmează ca aparatul de specialitate al Primăriei să facă
documentaţia necesară, să redacteze caietul de sarcini şi să fixeze data licitaţiei. (P.C.)

Normative ale Consiliului Local
La ultima şedinţă de plen a Consiliului Local
Miroslava, care s-a desfăşurat pe data de 29 mai,
au fost dezbătute şi aprobate următoarele normative:
• Hotărâre privind actualizarea, completarea şi
însuşirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind desemnarea cadrului tehnic
cu atribuţii în domeniul PSI, respectiv inspector
protecţie civilă în persoana d-lui Petrilă Ioan;

• Hotărâre privind elaborarea stemei comunei
Miroslava;
• Hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2014;
• Hotărâre privind acordarea unui ajutor social
constând în materiale de construcţii pentru Lambă
Mihai;
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 45 mp teren situat
în T26, sat Uricani, comuna Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea Proiectului

Tehnic DRU-49-2012 Rev.1 şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare
prin asfaltare drumuri de interes local în comuna
Miroslava pe o lungime de 8 km” pentru modificarea amplasamentului;
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a staţiei de pompe dezafectată şi
a suprafeţei de 5608 mp teren situat în T62, sat
Miroslava;
• Hotărâre privind actualizarea completarea şi
însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.

TAMPLARIE PVC SI AL
Miroslava, Valea Adanca, Str. Pepinierei
Tel: 0723170181 / 0748178151
sau e-mail: iq_plast@yahoo.com

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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Păşunatul, o problemă spinoasă...
* “nu e corect ca unii să
concesioneze păşuni şi să
plătească la fel cu alţii care
închiriază direct de la primărie şi nu-şi asuma nicio
obligaţie”, opinează Ilie
Costin, consilier local în
Uricani
Problema terenurilor pentru păşunat continuă să fie
una dintre problemele sensibile aflate pe masa de lucru
a
Consiliului
Local
Miroslava pentru că, potrivit
legii, acestea au fost concesionate, pe de o parte, persoanelor care au participat la
licitaţia publică iar acestea
se obligă să întreţină păşunea şi să facă investiţii în
calitatea acesteia din subvenţiile pe care urmează să
le primească de la APIA. Pe
de altă parte, au rămas pe
dinafară deţinători de animale care nu s-au înscris la
licitaţia publică pentru că nu
voiau să-şi bată capul cu
subvenţiile, sau din diverse
alte motive. Dar şi pentru
acestea din urmă, Primăria
Miroslava a pus la dispoziţie
păşuni, contra unei chirii de
150 lei/hectar, în limita terenului disponibil. Ceea ce
face ca în unele zone să fie
depăşită încărcătura de animale/hectar iar acest lucru
poate duce atât la degradarea accelerată a păşunilor
rămase, dar şi la încălcarea

perimetrelor de păşune deja
concesionate şi implicit la
conflicte.
“Nu e corect ca unii să
concesioneze păşune de la
Primărie şi să-şi asume nişte
obligaţii iar alţii, care nu-şi
asumă nimic să primească
loc de păşunat şi să plătească la fel ca ceilalţi”, a remarcat Ilie Costin, consilier
local în Uricani.
Păşunile din Miroslava sau cam împuţinat
Corect sau nu, Primăria sa gândit şi la cei care nu au
concesionat, aşa că a mai
mutat dintr-o localitate în
alta grupuri de animale în
funcţie de terenul disponibil.
“Dacă nu se delimitează
Potrivit cifrelor puse la dispoziĠie de
autorităĠile locale, necesarul pentru
păúunat arată astfel:
Nr. Localitatea

Teren
necesar
(ha)
1. Miroslava
154
2. Balciu
39
3. Brătuleni
33
4. Ciurbeúti
35
5. Corneúti
21
6. Dancaú
15
7. Găureni
31
8. Horpaz
9
9. Proselnici
47
10. Uricani
140
11. Valea Adâncă 10
12. Valea Ursului 5
13. Voroveúti
88

Teren
disponi
bil (ha)
63,76
19,6
41
39
29
38
53
19
96
159
1
5
128

foarte clar perimetrele de
păşunat între cei care au
concesionat păşuni şi cei
care au închiriat locurile
rămase o să avem scandal cu
oamenii. Ca să nu mai vorbim că păşunea nu e peste
tot la fel. Sunt locuri unde
păşunea e bună iar alte zone
sunt numai spini şi bălării.
Cumva, ar trebui făcută o
împărţeală echitabilă”, a
opinat la rândul său
Gheorghiţă Iftimie, consilier
local în Brătuleni.
Se impune o mai bună
organizare a păşunatului
în Miroslava
S-ar părea că pentru
rezolvarea problemei păşunatului în Miroslava încă
mai sunt necesare clarificări,
lucru care va face în cele din
urmă obiectul unei viitoare
şedinţe de Consiliu Local.
“E clar că e necesară o
mai bună organizare a păşunatului în comună şi va trebui să emitem o Hotărâre de
Consiliu Local pentru a preveni migrarea de animale de
prin
alte
părţi
spre
Miroslava. Dacă s-ar fi constituit toţi deţinătorii de animale din Miroslava într-o
asociaţie, lucrurile ar fost
mult mai simple”, a concluzionat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.
Florin Antohi

Compensaţii pentru agricultorii
afectaţi de secetă
În conformitate cu prevederile HG 897/2012 privind
acordarea de “Ajutoare de
minimis pentru compensarea fenomenului de secetă
manifestat în anul agricol
2011 – 2012 asupra culturilor agricole” producătorii
agricoli din comună au primit ajutoare de minimis în
valoare de 100 lei/ha pentru
suprafeţele de culturi agricole în teren arabil, pentru
anul 2012, în baza cererii
unice de plată eliberată de
APIA sau a adeverinţei eliberate de Primărie, conform
înscrisurilor din Registrul
Agricol.
Producătorii agricoli care
primesc acest ajutor de
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minimis trebuie să cultive
suprafeţele pentru care au
primit ajutorul o perioadă
de 3 ani, începând cu anul

2013. Din Miroslava urmează să primească ajutor de
minimis următoarele persoane:

Nr.

Numele úi Prenumele

Localitatea

SuprafaĠa (ha)

1.

Bontu Elena

Miroslava Vale

1,09

2.

Mutihac Vasile

Voroveúti

2,79

3.

Vicol Maria

Ciurbeúti

1,00

4.

Bejenaru Aurica

Uricani

1,50

5.

Proselnici

1,00

6.

Gherasim Alexandru

Corneúti

1,00

7.

Olaru Maria

Moroúanu Margareta

Corneúti

8.

Croitoru Maria

Miroslava

1,00

9.

Barbacariu Elisabeta

Miroslava

1,00

1,10

10.

Cocea Costică

Corneúti

2,16

11.

Albu Ionel

Proselnici

1,00

12.

Petrilă Magdalina

Balciu

3,30

13.

Ionescu Andrei

Balciu

5,33

14.

Ionescu Viorel

Balciu

5,47

15.

Lupu Maria

Proselnici

1,00

16.

Sacrieru Constantin

Voroveúti

4,56

17.

Petrică Fănică

Ciurbeúti

1,00

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).

Colţul juristului
Pentru a preveni eventuale
confuzii ori sesizări adresate eronat Primăriei Miroslava, continuăm “Colţul Juristului”, o rubrică în care vom încerca să prezentăm cât mai pe înţelesul omului
de rând, noţiuni, termeni, funcţii
specifice şi chiar normative ale
aparatului administrativ în raport
cu cetăţenii. Colţul juristului
poate fi considerată o platformă
deschisă şi orice cititor al publicaţiei Mesagerul o poate accesa
pentru a obţine răspunsuri la nelămuririle pe care le are în relaţia cu
administraţia publică locală, adresându-ne întrebarea în scris, la
adresa de e-mail redactia.mesagerul@gmail.com sau prin poştă,
la adresa Primăriei Miroslava
(secretariat), cu menţiunea “pentru Colţul Juristului”. La redactarea răspunsurilor vor contribui
Ancuţa Lenuţa Ursanu (secretar
al Primăriei Miroslava) precum şi
personalul din aparatul de specialitate al Primăriei Miroslava,
cărora le mulţumim pentru colaborare. Aşteptăm cu interes întrebările dumneavoastră! Până
atunci, vom începe prin a prezenta instituţia Primarului, în conformitate cu prevederile.
Ce se înţelege prin “Consiliul
Local”?
Consiliul Local este o autoritate a administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia comunei, oraşului sau municipiului.
Constituirea Consiliului Local
• consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin
vot universal, egal, direct, secret
şi liber exprimat;
• numărul membrilor fiecărui
consiliu local se stabileşte prin
Ordin al Prefectului, în funcţie de
numărul locuitorilor comunei,
oraşului sau municipiului;
• Consiliul Local Miroslava
este compus din 17 consilieri
locali;
numărul
membrilor
Consiliului Local fiind stabilit în
funcţie de numărul locuitorilor
din raza teritorial administrativă a
comunei Miroslava;
• cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen
de 3 zile de la data constatării
rezultatelor alegerilor;
• validarea alegerii consilierilor se face de către Judecătoria în
raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială de către un
judecător desemnat de preşedintele instanţei;
• constituirea Consiliului
Local se face în termen de 25 de
zile de la data desfăşurării alegerilor;
• convocarea consilierilor
locali aleşi şi validaţi în funcţie se
face de către prefect în maxim 5
zile de la pronunţarea hotărârii de
validare; la şedinţa de constituire
participă prefectul sau reprezentantul său şi primarul sau, după
caz, candidatul declarat câştigător
la alegerile pentru funcţia de primar;
• consilierii locali ale căror
mandate au fost validate depun în

faţa Consiliului Local jurământul
în limba română;
• Consiliul Local se declară
legal constituit dacă majoritatea
consilierilor locali validaţi au
depus jurământul;
Mandatul Consiliului Local
Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate
fi prelungit, prin lege organică, în
caz de război sau catastrofă.
Consiliul Local îşi exercită mandatul de la data constituirii până
la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Atribuţiile Consiliului Local
Având putere de decizie în
orice problemă de interes local
care nu intră, prin lege, în atribuţiile altei instituţii, Consiliul
Local are următoarele îndatoriri:
• aprobă statutul comunei,
oraşului sau municipiului şi regulamentul privitor la Consiliul
Local;
• aproba înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului,
ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local şi reorganizarea şi statul de funcţii ale
regiilor autonome de interes
local;
• exercită toate drepturile şi
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi
comerciale sau regii autonome;
• aprobă bugetul local, virările
de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar;
• aprobă contractarea şi/sau
garantarea împrumuturilor, şi
contractarea de datorie publică
locală prin emisiuni de titluri de
valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
• stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale;
• aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local
• aprobă strategiile privind
dezvoltarea economică, socială şi
de mediu a localităţii;
• asigură conformitatea cu
angajamentele asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor;
• hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
localităţii, precum şi a serviciilor
publice de interes local;
• hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate privată a comunei,
oraşului sau municipiului;
• avizează sau aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
• atribuie sau schimbă denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;
• asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de
interes local privind: educaţia;
serviciile sociale pentru protecţia
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau
grupuri aflate în nevoie socială;

sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de
urgenţă; protecţia şi refacerea
mediului înconjurator; conservarea, restaurarea şi punerea în
valoare a monumentelor istorice
şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor
naturale; dezvoltarea urbană; evidenţa persoanelor; podurile şi
drumurile publice serviciile
comunitare de utilitate publică;
alimentare cu apă, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie
termică, iluminat public şi transport public local; serviciile de
urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; activităţile
de administraţie social-comunitară; locuinţele sociale şi celelalte
unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
punerea în valoare a resurselor
naturale de pe raza localităţii;
• hotărăşte acordarea de sporuri şi alte facilităţi personalului
sanitar şi didactic;
• sprijină activitatea cultelor
religioase;
• solicită informări şi rapoarte
de la primar, viceprimar şi de la
şefii organismelor prestatoare de
servicii publice şi de utilitate
publică de interes local;
• aprobă construirea locuinţelor sociale şi criteriile pentru
repartizarea acestora;
• hotărăşte cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice
române sau străine, în vederea
finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local;
• hotărăşte înfrăţirea comunei,
oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din
alte ţări;
• hotărăşte cooperarea sau
asocierea cu alte unitaţi administrativ-teritoriale din ţara sau din
străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în vederea promovăarii unor interese comune;
• poate conferi persoanelor
fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de
onoare al comunei, oraşului sau
municipiului, în baza unui regulament propriu;
• îndeplineşte orice alte atributii stabilite prin lege.
Consiliul Local Miroslava are
următoarea componenţă (în ordine alfabetică): Andrian Neculai,
Apostol Ilie, Bulbaşa Vasile
(viceprimar), Cojocaru Gheorghe,
Costin Ilie, Frunză Florin, Iftimie
Gheorghiţă, Ilie Vasile, Lupu
Radu, Mertic Constantin, Popa
Serafim, Popescu Anina, Popescu
Nicolae, Tanana Mihai, Tunza
Viorel, Vicol Gheorghe, Vieru
Alexandru.

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
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Dreapta versus Stânga la Iaşi - trei hărţi şi o concluzie
Rezultatele la europarlamentarele pentru cele cinci partide analizate:

Vă propunem o analiză detaliată a modului în care europarlamentarele au schimbat sau pot schimba configuraţia politică a
judeţului. Majoritatea ieşenilor au votat un partid de dreapta la alegerile europarlamentare. Aceasta este una dintre cele mai
importante concluzii ale scrutinului din 25 mai. Toate cele patru partide de dreapta (PNL – PDL - FC – PMP) au un scor electoral însumat superior celui înregistrat de alianţa PSD – UNPR – PC. Cu toate că alianţa PSD – UNPR – PC a câştigat alegerile,
avantajul acesteia poate fi înlăturat în cazul unei uniuni de centru-dreapta formată din PNL, PDL, PMP şi FC. În prezent, PSD
este preferat în majoritate de electoratul din 61 de localităţi, iar PNL din 34, conform votului din 25 mai. Însă, dacă liberalii atrag
de partea lor celelalte trei forţe de dreapta raportul devine 53 la 45 în favoarea dreptei.
Rezultatele votului la europarlamentare pentru alianĠele PSD – UNPR
– PC úi PNL – PDL

Rezultatele votului la europarlamentare pentru alianĠele PSD – UNPR
– PC úi PNL – PDL – PMP – FC:

Iată úi noua hartă politică a Iaúului, cu menĠiunea că localităĠile
marcate cu roúu au votat în majoritate PSD, iar cele cu galben PNL –
PDL

Iată úi noua hartă politică, cu menĠiunea că localităĠile cu roúu sunt
dominate de PSD – UNPR – PC, iar cele cu galben de uniunea PNL –
PDL – PMP – FC:

Iată cum arată harta politică, cu menĠiunea că în localităĠile marcate
cu roúu, PSD a avut câútig de cauză, în cele cu galben PNL, iar cu
portocaliu PDL

1. Harta politică a Iaşului după euroalegeri
Social-democraţii au câştigat alegerile în judeţul Iaşi, în condiţiile în care votul de dreapta a fost împărţit în cel puţin patru direcţii. În urma acestui lucru, PSD a fost principalul partid votat de
majoritatea alegătorilor din 61 de localităţi, deşi numără 43 de primării (în 2012 au avut 42 de primării câştigate, dar edilul ppdd-ist
din Cotnari estepesedist de facto ).
În schimb, PNL a pierdut o zestre de 13 localităţi unde a dat primarul în 2012. Dar, în mod surprinzător, a preluat controlul în două
comune (Bălţaţi şi Comarna) dominate de PSD. La europarlamentare, PNL a avut majoritate de voturi în 34 de localităţi, deşi are 45
de primari.
Democrat-liberalii figurează pe harta politică a Iaşului cu trei
comunităţi unde au primit votul majorităţii alegătorilor, în ciuda
faptului că au în parohie 10 primari. Cele şapte localităţi pierdute
au migrat către PSD.

2. Harta politică cu PNL şi PDL aliaţi

Liderii PNL şi PDL au anunţat recent că vor merge
la prezidenţiale într-o alianţă electorală. În judeţul Iaşi,
acest lucru se traduce printr-o „avere” de 55 de primării faţă de cele 43 ale PSD. În schimb, votul de la europarlamentare asigură în prezent alianţei PNL – PDL
majoritate de voturi în 45 de localităţi, în timp ce PSD
rămâne cu 53. În afara celor trei localităţi care reprezintă aportul propriu la alianţă al PDL, procentele însumate ale PNL şi PDL mai au câştig de cauză în faţa PSD
în alte opt localităţi (Tomeşti, Moţca, Mogoseşti,
Miroslava, Grajduri, Andrieşeni, Podu Iloaiei şi
Cepleniţa).

3. Harta politică Dreapta vs. Stânga
În cazul unei uniuni a partidelor de dreapta (PNL – PDL – PMP
– FC), harta politică a Iaşului se schimbă radical. Cele patru partide au un scor electoral cumulat superior celui înregistrat de PSD –
UNPR – PC, atât pe municipiul Iaşi, cât şi în judeţul Iaşi, iar raportul calculat în cazul PSD – UNPR – PC şi PNL – PDL (53 – 45) se
inversează. Astfel, dreapta conduce în preferinţele electoratului în
53 de localităţi, iar PSD în 45.
Municipiul Iaşi şi aproape întreaga zonă metropolitană este
sfera de influenţă a dreptei, în timp ce PSD este puternic în partea
de vest (zona Paşcani), în comune din nord şi din sud-estul judeţului.
O intrarea în alianţă a celor de la PMP şi FC asigură vot majoritar pentru forţele de dreapta în opt noi localităţi: municipiul Iaşi,
Miroslava, Hărmăneşti, Butea, Holboca, Ţuţora, Ţibana şi Ţibăneşti.

CONCLUZIE. Votul de la europarlamentare arată că ieşenii preferă în continuare la putere un partid de dreapta, dar orgoliile şi interesele politicienilor îi primează de
o singură opţiune în acest sens, votul fiind fărămiţat. Dar, cum spunea la un moment dat un lider politic, pentru a uni dreapta, trebuie mai întâi să o fărămiţezi. Votul la
alegerile prezidenţiale în judeţul Iaşi încă se joacă.
Sursa: Cityzen.ro

Rezultatul alegerilor europarlamentare
din 25 mai
Potrivit datelor furnizate de Biroul
Electoral Central, la alegerile pentru
Parlamentul European de duminică 25 mai,
alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut 37,60 % a
obţinut 37,60 % din voturile exprimate la
alegerile europarlamentare, fiind urmată de
PNL cu 15 %, PDL cu 12,23 %, independentul Mircea Diaconu cu 6,81 %, UDMR
cu 6,30 % şi PMP cu 6,21 %. Celelalte partide şi candidaţi independenţi înscrişi în
cursa electorală au obţinut voturi sub pragul
electoral de 5%, fapt care a determinat redistribuirea acestora către partidele care au
obţinut cele mai multe voturi, respectiv
alianţa PSD-UNPR-PC.
Astfel, din totalul de 32 locuri alocate
României în Parlamentului European, alianţei PSD-UNPR-PC i-au revenit 16 mandate,
restul distribuindu-se celorlalte partide după
cum urmează: PNL 6 mandate, PDL 5 mandate, UDMR 2 mandate, PMP 2 mandate şi
Mircea Diaconu (candidat independent) un
mandat.
Prezenţa totală la vot a fost de 32,44%.
Europarlamentarii Alianţei PSD-UNPRPC sunt: Corina Creţu, Ecaterina
Andronescu, Cătălin Ivan, Dan Nica, Maria
Grapini, Damian Drăghici, Daciana Sârbu,
Ioan Mircea Paşcu, Viorica Dăncilă, Ionel

Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Claudiu
Ciprian Tănăsescu, Doru Claudian
Frunzulică, Constantin Laurenţiu Rebega,
Claudia Ţapardel, Andi Lucian Cristea.
Europarlamentarii PNL sunt: Norica
Nicolai, Adina Vălean, Ramona Mănescu,
Cristian Buşoi, Renate Weber, Eduard
Hellvig.
Europarlamentarii PDL sunt: Theodor
Stolojan, Monica Macovei, Traian
Ungureanu, Marian Jean Marinescu, Daniel
Buda.
PMP şi UDMR vor avea doi reprezentanţi la Bruxelles - Cristian Preda şi
Siegfrieg Mureşan, respectiv Iuliu Winkler
şi Csaba Sogo.
Rezultatele alegerilor europarlamentare
în judeţul Iaşi
• PSD 37,57%
• PNL – 16,94%,
• Forţa Civică – 9,06%

• PDL – 8,91%
• Mircea Diaconu – 7,15%
• PMP – 5,72%
În judeţul Iaşi prezenţa la vot a fost de
28.41%.
Rezultatele alegerilor europarlamentare
în comuna Miroslava
• PSD-UNPR-PC – 23,4 %
• PDL – 20%
• FC – 11,4 %
• PNL – 10,5 %
• PMP – 7,9%
• Mircea Diaconu – 6%
• PPDD – 5,3 %
Prezenţa la vot a fost de 25%, din 10.868
cetăţeni cu drept de vot câţi sunt înregistraţi
la Miroslava votând 2.574. Prezenţa la vot
cea mai bună a fost înregistrată la Brătuleni
(38 %) şi Horpaz (34 %) iar cea mai slabă în
Corneşti şi Proselnici (14%).
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Ce s-ar putea înţelege prin
expresia „în folosul comunităţii“?
Lecturând articolele din
ziarul dumneavoastră am reţinut declaraţia consilierului
local Neculai Andrian: “rezultă că tot ce-am votat a fost gândit spre folosul comunităţii”.
Ce s-ar putea înţelege prin
expresia “în folosul comunităţii”?
– Dacă doreşti să obţii
autorizaţie de construcţie şi în
zonă nu este reţea electrică trebuie să dai în scris că nu vei
solicita Primăriei reţea.
– Pentru canalizare – să-ţi
faci fosă septică sau vidanjabilă...
– Pentru amenajarea drumului privat nicio şansă... şiatunci unde se regăseşte expresia “în folosul comunităţii”?
Poate doar parţial, pe teren
public...
Dar plata taxelor şi impozitelor o face la fel şi cel de pe
domeniul privat şi cel de pe
domeniul public. De ce sunt
avantajaţi doar unii?
Consilierii locali şi primarul să ştie că dezvoltarea
comunei Miroslava în ultimii
ani s-a făcut cu bani privaţi iar
Primăria culege doar roadele:
taxe, impozite.
Dezvoltarea comunei pe
domeniu public s-a făcut “Sala
de Sport” dar mai mult pe
domeniu privat. S-a vorbit şi
proiectat reţea de canalizare în
Miroslava, dar nimeni – cu
excepţia consilierilor şi a primarului – nu ştie care este viitorul acestei finanţări, de unde
şi până unde se extinde în
prima etapă, unde se colectează, decantează, care este etapa
a doua, ce trebuie să ştie şi să

facă viitorii constructori de
locuinţe private pe domeniu
privat. În acest sens, vor avea
vreo şansă de racordare la
reţeaua de canalizare sau nu?
Dacă s-a făcut un studiu pe
sistem PUG, care este viitorul
locuinţelor situate pe strada
col. Constantin Langa, de la
depozitele de materiale de construcţie spre Valea Ursului şi
spre Găureni. De ce totul se
proiectează până la o anumită
limită?!?
Vă rugăm să număraţi câte
case sunt de la Primărie, pe
porţiunea extinderii canalizării
şi câte case sunt până la ieşirea din Miroslava. Unde s-a
oprit canalizarea şi de ce?
Indiferent unde se face
extinderea de canalizare pentru domeniu public sau privat,
plata abonaţilor este aceeaşi
pentru folosinţă şi atunci de ce
investiţia Primăriei nu ar
cuprinde toate cerinţele, în
acest mod s-ar evita multitudinea de fose... (ce vor spune
proprietarii de vidanje?)
Propun ca dezvoltatorul să
conceapă reţea de canalizare
pe toate străzile şi aleile, unde
sunt case, construirea unui
rezervor de colectare în zona
Sud, la Tarlaua 54, pentru a
cuprinde toate casele, de la
strada Trandafirilor incluzând
şi complexul de case existent la
Vest.
Ar fi şi alte subiecte de discutat.
Cu respect,
Velniciuc Victor, str. Col.
C. Langa 121

Legea nu permite
Primăriei să facă
investiţii în privat
La prima întrebare pe care
mi-aţi adresat-o, răspunsul e
simplu: extinderea reţelelor
electrice nu ţine de competenţa
Primăriei Miroslava, ci intră în
sarcina directă a operatorului,
în cazul de faţă E.on. Potrivit
legii, Primăria nu poate investi
şi să predea unei societăţi
comerciale cu capital privat –
cum e cazul E.on – o lucrare de
extindere a afacerii de care dispune.
La a doua remarcă a dumneavoastră o să vă răspund că,
tot potrivit legii, cei care îşi
construiesc locuinţe au obligaţia de a-şi amenaja fose ecologice, septice sau vidanjabile,
până ce în zona respectivă va
exista o reţea de canalizare.
În ce priveşte modernizarea
drumurilor private, legea nu
permite administraţiei publice
locale să intervină pe drumuri
private pentru niciun fel de
lucrare. Nici modernizare, nici
iluminat public! E ca şi cum teai duce în curtea altuia să-i faci
ordine. Ca să intervenim pe un
drum, să-l modernizăm şi să-i
facem iluminatul public trebuie
ca acel drum sau servitute să
fie trecut mai întâi în patrimoniul public. Altfel nu se poate!
Trebuie să înţelegem că
taxele şi impozitele nu sunt
făcute pentru modernizarea
drumurilor şi a utilităţilor din
zonă. Dacă aveţi nelămuriri în
acest sens, vă invit la Primărie
să discutăm şi să vă dau exem-

ple. Un exemplu care îmi vine
acum în minte este acela că 1
km de drum asfaltat costă între
160.000 – 200.000 euro. Îl
întreb pe domnul petent
Velniciuc câţi bani plăteşte
taxe şi impozite, apoi să socotească... va vedea că tot nu-i
ajung banii.

Despre extinderea reţelei
de apă şi canalizare
Reţeaua de apă şi canalizare
în Miroslava s-a înfiinţat
printr-un proiect finanţat pe
bani europeni iar extinderea
care se face la ora actuala pe
banii unităţii administrative,
adică pe banii Primăriei. Toate
lucrările se execută în baza
unor proiecte şi autorizaţii de
construire prin protocoalele şi
înţelegerile încheiate cu partenerii din zona metropolitană şi
ARSACIS. S-a hotârât ca toate
localităţile comunei Miroslava
să aibă apă şi canalizare. Din
punct de vedere tehnic, lucrările sunt costisitoare pentru că
locuim într-o zonă colinară.
Asta înseamnă o creştere a costurilor în comparaţie cu localităţile din zona de şes. Noi

Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava

Solicitare de transport public de
călători în Miroslava Vale şi Găureni
Cetăţenii din Miroslava Vale şi
Găureni sunt izolaţi de restul
lumii şi datorită faptului că actualele trasee de maxi-taxi, sau autobuze nu ajung în aceste locuri,
probabil din raţiuni ce ţin de eficienţă economică. Acest lucru a
fost supus atenţiei plenului
Consiliului Local Miroslava de
către consilierul Serafim Popa, în
speranţa identificării unei soluţii:
“Sunt copii dar şi bătrâni care au
de urcat tot dealul ca să ajungă la
şcoală sau unde mai au nevoie.
Înţelegem că firmele de transport
public de călători îşi văd de profit
şi de interesul lor, dar trebuie să
facem ceva şi pentru aceşti
oameni. Să-şi prelungeasă firmele
de transport traseul până la liceu
şi măcar de trei ori pe zi să coboare şi în vale”.
Propunerea consilierul Serafim
Popa a fost bine primită de plenul
Consiliului Local. La rândul său,
consilierul local Constantin
Mertic a atras atenţia asupra faptului că preţul biletelor la transportul în comun a crescut, pe
când calitatea serviciilor prestate

de operatorii de transport în
comun a rămas la fel de proastă.
“Am trimis şi o adresă în acest
sens la comisia de transport a
Consiliului Judeţean, apoi am primit răspuns să mă întâlnesc cu un
reprezentant al operatorului de
transport şi unul de la Judeţ. Mam dus la întâlnire şi nu a venit
nimeni”, a declarat Constantin
Mertic.
Din păcate, însă, lucurile nu
stau la cheremul autorităţilor
locale. “La preţul biletelor chiar
nu putem interveni. Traseele de
transport public de călători se stabilesc după o consultare prealabilă cu consiliile locale de către
comisia de transport a Consiliului
Judeţean, care după ce le analizează trimite la Ministerul
Transporturilor propunerea de
scoatere la licitaţiei a traseului.
Odată îndeplinite aceste formalităţi, licitaţiile sunt bătute în cuie
pentru o perioadă de 5 ani, timp în
care operatorul de transport trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile asumate în caietul de sarcini. Ca să revenim asupra unui

traseu pentru a-l prelungi trebuie
refăcută întreaga procedură. Vom
face o sesizare în acest sens comisiei de transport a Consiliului
Judeţean şi vom vedea ce răspuns
ne vor da. Dar e clar că va dura
ceva timp”, a explicat primarul
Dan Niţă.
În orice caz, odată ce se va
înfiinţa transportul local de călători această problemă a călătorilor
din Miroslava Vale şi Găureni se
va rezolva de la sine. (F.A.)

facem instalaţiile pe care le
predăm spre folosinţă SC Apa
Vital SA, care analizează eficienţa sistemului respectiv,
apoi se ocupă de distribuţie şi
întreţinere. Dacă domnul
Velniciuc are idei mai multe şi
mai bune în această privinţă îl
invităm să vină la Primărie şi
să ni le împărtaşească.

PUG-ul s-a făcut cu
consultarea deţinătorilor
de teren
Introducerea
anumitor
suprafeţe de teren în intravilanul comunei Miroslava şi
actualizarea PUG s-a făcut în
urma unor dezbateri cu proprietarii de terenuri din zonele
unde s-a făcut extinderea
urbanistică, cu precădere în
localităţile Valea Adâncă,
Horpaz, Miroslava, Voroveşti
şi Proselnici. Am făcut asta
pentru a uşura sau simplifica
drumurile pe care altfel le-ar fi
avut de făcut cetăţenii din
zonă pentru obţinerea avizelor
de pe la diverse agenţii sau
operatori de utilităţi, necesare
acordării autorizaţiei de construire. Chiar sunt multe formalităţi de trecere a unui teren

din extravilan în intravilan.

Ştim ce ne trebuie, dar
ne ajung banii?
Deocamdată, în zona în care
locuiţi nu se poate face canalizare datorită condiţiilor tehnice. Pentru extindere este necesară o staţie de pompare – foarte costisitoare – dar o vom face
şi pe aceasta când vom avea
banii necesari. 1 km de canal
costa aproximativ 100.000
euro iar 1 km de alimentare cu
apă costă circa 35.000 euro.
Per total, dacă facem o analiză
de cost, ne-ar trebui 12 milioane euro pentru canalizare şi
încă 8 milioane euro pentru alimentare cu apă potabilă. Să
analizăm şi să vedem ce se
poate face cu un buget anual,
colectat din taxe şi impozite de
la persoanele fizice din
Miroslava, care este de circa
700.000 euro. Acesta ar fi costul standard, dar mai apar şi
alte cheltuieli suplimentare şi
să ne gândim că în Miroslava
mai sunt şi alte domenii de
activitate, de care nu ne putem
lipsi, dar solicită şi ele bani...
Dan Niţă – primarul
comunei Miroslava
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Educaţie

A început Evaluarea
Naţională
Elevii de clasa a II-a au
fost testaţi luni, 2 iunie, la
citire, în cadrul EVALUĂRII
NAŢIONALE 2014 pentru
clasele I-VIII. Este pentru
prima dată când elevii din
clasele mici sunt testaţi pentru a li se vedea nivelul de
cunoştinţe.
Testarea pentru clasa a IIa a început la ora 10 şi a durat
25 de minute. Evaluarea
competenţelor fundamentale
la finalul clasei a II-a constă
în administrarea a trei teste
vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor
citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor
scrise şi evaluarea competenţelor de matematică.
Elevii care au urmat cursurile clasei a II-a în limba
maternă susţin, pe lângă testele la limba română şi matematică, încă două probe în
care le vor fi evaluate competenţele de receptare a mesajelor citite şi competenţele de
producere a mesajelor scrise,
ambele în limba maternă.
În cadrul evaluării la clasa
a II-a, testul de evaluare a
competenţelor de receptare a
mesajelor citite şi testul de
evaluare a competenţelor de

producere a mesajelor scrise
se desfăşoară în aceeaşi zi, cu
o pauză de 10 minute între
ele. Elevii nu primesc note,
iar rezultatele nu vor fi fi trecute în catalog.
EVALUARE
NAŢIONALĂ 2014:
2 iunie 2014: Clasa a II-a
– Scris - citit Limba română
3 iunie 2014: Clasa a II-a
– Scris-citit Limba maternă
4 iunie 2014: Clasa a II-a
– Matematică
5 iunie 2014: Clasa a VI-a
– Limbă şi comunicare
6 iunie 2014: Clasa a VI-a
– Matematică şi Ştiinţe ale
naturii

Tabără de creaţie, la Miroslava?
Asociaţia iArt, cu sediul
în Voroveşti 74, solicită
Consiliului Local Miroslava
concesionarea unei suprafeţe de teren pe care să amenajeze un fel de sat de vacanţă,
sau mai degrabă o tabără de
creaţie artistică. Potrivit
cererii depuse la registratura
Primăriei Miroslava, pe
terenul solicitat această aso-

ciaţie doreşte să facă un
muzeu al artiştilor naţionali
şi internaţionali cu fonduri
de la Uniunea Europeană.
Propunerea acestui ONG a
rămas
în
dezbaterea
Consiliului Local, din
aceasta lipsind detalii concrete privind natura şi
dimensiunea
investiţiei.
(F.A.)

Zilele şcolii „Colonel
Constantin Langa” Miroslava
Ziua de 21 mai, zi sfântă
în calendarul creştin ortodox
(Sfinţii
Împăraţi
Constantin şi Elena), a
devenit un prilej de sărbătoare la Şcoala Gimnazială
„Colonel
Constantin
Langa” Miroslava. Zilele
şcolii sunt o tradiţie prin
care fiecare unitate de învăţământ “se îmbracă” în
haine festive, în sensul că
fiecare clasă pregăteşte un
program deosebit şi fiecare
cadru didactic se străduie să
prezintă şcoala în mod
favorabil către membrii
comunităţii.
Cu multă bucurie în
suflet, elevii, cadrele didactice, părinţii s-au antrenat în
activităţi cultural artistice
şi sportive de o înaltă ţinută estetică şi spirituală.
Elevii au nevoie de acţiuni
care să le lărgească lumea
lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere,
să le ofere prilejuri de a se
emoţiona puternic, de a fi în
stare să iscodească singuri
pentru a-şi forma convingeri durabile. Mozaicul cultural, artistic şi sportiv s-a

desfăşurat în incinta şcolii
şi la sala de sport, după
următorul program:
1. “De ziua ta, La mulţi
ani – Şcoală dragă!’’-poezii,
cântece şi dansuri - educatoarele
Grădiniţa
PP
Miroslava;
2. “Inimioare, inimioare!’ - sceneta, “Azi te sărbătoresc cu drag!” - poezii,
cântece şi dansul ”Samba
florilor” - Clasele pregătitoare;
3. “Carnavalul copiilor”Clasele I A şi I B;
4. “Carnavalul costume-

lor eco” - clasele a II-a;
5. “Şcoala nostră ca o
floare” - concurs de compuneri şi poezii - clasa a III-a
A;
6. Cea mai reuşită mască
- clasa a III-a B, Cros-concurs, dans, muzică;
7. “Suntem prietenii tăi,
şcoală! - Concurs de recitări
şi desene - clasa a IV-a A;
8. “Mişcare şi distracţie
în paşi de dans”- clasa a IVa B;
9. ”Origami - mirajul
hârtiei” - atelier de lucru –
clasa a V-a;
10. Scenetă: “Tânăra

gospodină” - clasele a VI-a;
colaj de cântece diverse,
program distractiv;
11. Legumele şi fructele
în viaţa noastră” – Anul
european împotriva risipei
alimentare – Clasa a VII-a;
12. Adaptare dupa piesa
”Micul Prinţ” - clasa a VIIIa;
13. Comemorarea Colonelului Constantin Langa Cimitirul Eternitate – Iaşi;
14. Minicampionat de
fotbal – clasele de gimnaziu
Miroslava+ Uricani.
Prof. Maria Ursu

Sprijin financiar pentru o studentă şi o elevă
Chiriac Georgiana, studentă în anul II la Arte
Plastice, secţia Design şi Arte
Vizuale, a Academiei de Arte
“George Enescu” din Iaşi şi
Ştefan Ancuţa Georgiana,
elevă în clasa a XII-a a
Liceului Tehnic “Ioan
Holban” din Iaşi vor primi
din partea Consiliului Local

HOTEL RESTAURANT Coral3 ***
- este situată pe raza Comunei Miroslava, la intrarea în Iaşi, vizavi de Metro.
Aici veţi găsi servicii de cazare la cele mai bune standarde de confort, un restaurant cu meniu tradiţional românesc şi trei săli modulare, perfecte pentru
diverse evenimente, nunţi, botezuri, concerte, petreceri corporative, acestea
având împreună o capacitate de pâăa la 250 de locuri.

Miroslava câte 500 lei/lună
pentru o perioadă de 2 luni,
reprezentând un ajutor social
de studii.
Acest ajutor social se
acordă elevilor şi studenţilor
cu rezultate deosebite la învăţătură, proveniţi din familii
aflate în dificultate financiară, în urma unei anchete

sociale desfăşurate de un
angajat al compartimentului
social al Primăriei Miroslava,
la domiciliul solicitantului.
“Este un trist adevăr, dar
să ştiţi că am ajuns să trăim
vremuri în care copii foarte
buni ajung să abandoneze
şcoala pentru că părinţii nu
au bani să-i lase să meargă

mai departe. Consider că
pentru acei copii care chiar
merită să-i ajutăm, ar trebui
să facem ceva să-i motivăm”,
a declarat în plenul
Consiliului Local, primarul
comunei Miroslava, Dan
Niţă. Propunerea primarului
a fost acceptată în unanimitate. (P.C.)

Spălătoria auto BALCIU

NOU!

oferă servicii de spălare autovehicule mari după cum urmează:

website: pensiuneacoraliasi.ro Facebook: Pensiunea CORAL
Relaţii la telefon: 0754.031.164

Camioane şi autocare

Autocamion

 Autocar exterior – 80 lei
 Autocar interior – 120 lei

 Camion Mare exterior – 90 lei
 Camion Mediu exterior – 70 lei
 Camion Mic exterior – 50 lei

Tiruri
 Exterior cap Tractor – 70 lei
 Exterior vagon – 70 lei

Tratament cu ozon – 7 lei
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Infracţional

Atribuţiile Poliţiei Locale
Primăria comunei Miroslava
atrage atenţia cetăţenilor că
Poliţia Locală nu are atribuţii în
prevenirea şi combaterea criminalităţii, atribuţii directe în acest
sens având Poliţia Rurală.
Potrivit Legii nr.155, din 12
iulie 2010, Poliţia Locală este o
instituţie aflată sub directa coordonare a Primărilor şi are atribuţii cu caracter administrativ în
următoarele domenii:
- ordinea şi liniştea publică;
- circulaţia pe drumurile
publice;
- disciplina în construcţii şi
afişajul stradal;
- protecţia mediului;
- activitatea comercială;
- evidenţa persoanelor;
- alte domenii stabilite de
lege.
Poliţia locală îşi desfăşoară
activitatea în ineresul comunităţii
locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor
autorităţii deliberative şi ale celei
executive ale administraţiei
publice locale.
În domeniul ordinii şi liniştei
publice, precum şi al pazei
bunurilor
Poliţia locală are următoarele atribuţii:
- menţine ordinea şi liniştea
publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Primăriei;
- menţine ordinea publică în
imediata apropiere a unităţilor de
învăţământ publice, a unităţilor
sanitare publice, în parcările auto
aflate pe domeniul public sau privat al Primăriei, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri,
pieţe, cimitire, precum şi în alte
asemenea locuri publice aflate în
proprietatea sau administrarea
Primăriei sau altor instituţii/servicii de interes public local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de
lege, la activităţi de salvare şi
evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale sau catastrofe, precum şi de
limitare şi înlăturare a urmărilor
provocate de astfel de evenimente;
- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost, şi procedează la încredinţarea acestora la serviciului public
de asistenţă socială, în vederea
soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de detenţie a
câinilor periculoşi sau agresivi, a
celei privind programul de
gestionare a câinilor fără stăpân
şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate despre existenţa acestor
câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea trasportul acestora la adăpost;
- asigură protecţia aparatului
de specialitate al primarului, din

instituţiile şi serviciilor publice
de interes local la efectuarea unor
controale ori acţiuni specifice;
- participă, împreună cu autorităţile competente la asigurarea
ordinii şi liniştei publice, cu ocazia mitingurilor, marşurilor,
demonstraţiilor, procesiunilor,
acţiunilor de pichetare, acţiunilor
comerciale promoţionale, manifestărilor culturale, artistice şi
sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor
asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care iplică aglomerări de persoane;
- asigură paza bunurilor şi
obiectivelor aflate în proprietatea
Primăriei sau a altor instituţii/servicii de interes public local, stabilite de Consiliul Local;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi
sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
- execută, în condiţiile legii,
mandatele de aducere emise de
organele e urmărire penală şi
instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorială, pentru
persoanele care locuiesc în raza
de competenţă;
- participă, alături de Poliţia
Română, Jandarmeria Română şi
celelalte forţe care compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi
combaterea infracţionalităţii stradale;
- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării
ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din
Ministerul Apărării Naţionale;
- asigură măsuri de protecţie a
executorior judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
- acordă pe teritoriul
unităţii/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sprijin imediat
structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
În domeniul circulaţiei pe
drumurile publice
Poliţia Locală are următoarele atribuţii:
- asigură fluenţa cisrculaţiei
pe drumurile publice din raza
teritorială de competenţă, având
dreptul de a efectua semnale
regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv
pentru îndeplinirea atribuţiilor
conferite de prezenta lege în
domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
- verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi
sesizează neregulile constatate
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă
în zonele unde se aplică marcaje
rutiere;
- participă la acţiuni comune
cu administratorul drumului pentru înlăturarea fenomenelor naturale precum: ninsoare abundentă,
viscol, vânt puternic, ploaie

torenţială, grindină, polei şi alte
asemenea fenomene pe drumurile publice;
- participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale
Poliţiei Române, la asigurarea
măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri,
marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni
comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive,
religioase sau comemorative,
după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări
de persoane.
- sprijină unităţile/structurile
teritoriale ale Poliţiei Române în
asigurarea măsurilor de circulaţie
în cazul transporturilor speciale
şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
acordă
sprijin
unităţilor/structurilor teritoriale
ale Poliţiei Române în luarea
măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
- asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea
martorilor şi a făptuitorilor şi,
dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate medicală;
- constată contravenţii şi apică
sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite
sectoare de drum, având dreptul
de a efectua semnale de oprire a
conducătorilor acestor vehicule;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor rutiere de către pietoni,
biciclişti, conducători de mopede
şi vehicule cu tracţiune animală;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare la
circulaţia în zona pietonală, în
zona rezidenţială, în parcuri şi
zone de agrement precum şi pe
locurile de parcare adaptate,
rezervate şi semnalizate prin
semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
- aplică pevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al statului sau al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale;
cooperează
cu
unităţile/structurile teritoriale ale
Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului
autovehicului ridicat ca urmare a
staţionării neregulamentare sau
al autovehiculelor abandonate pe
terenul public;
În domeniul disciplinei în
construcţii şi al afişajului
stradal
Poliţia locală are următoarele atribuţii:
- efectuează controale pentru
identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie
de construire sau desfiinţare,
după caz, inclusiv a construcţiilor
cu caracter provizoriu;
- efectuează controale petnru
identificarea persoanelor care nu

respectă autorizaţia de executare
a lucrărilor de reperaţii ale părţii
carosabile şi pietonale;
- verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral, sau orice
altă formă de afişaj/reclamă
inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
- participă la acţiunile de
demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără
autorizaţie pe domeniul public
sau privat al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale ori pe
spaţii aflate în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin
asigurarea protecţiei perimetrului
şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste
operaţiuni specifice;
- constată, după caz, conform
atribuţiilor stabilite prin lege,
contravenţiile privind disciplina
în domeniul autorizării executării
lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiuni, şefului
compartimentului de specialitate
care coordonează activitatea de
amenajare a teritoriului şi de
urbanism sau, după caz, preşedintelui Consiliului Judeţean,
Primarului autorităţii administrativ teritoriale;
În domeniul protecţiei
mediului
Poliţia locală are următoarele atribuţii:
- controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile
de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
- sesizează autorităţilor şi
instituţiilor publice competente
cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de
poluare, inclusiv fonică;
- participă la acţiunile de
combatere a zoonozelor deosebit
de grave şi a epizootiilor;
- identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii
aflate în adminstrarea autorităţilor administraţiei publice locale
ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale petnru ridicarea
acestora;
- verifică igienizarea surselor
de apă, a malurilor, a albiilor sau
cuvetelor acestora;
- verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a
zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe
căile de acces, dezinsecţia şi
deratizarea imobilelor;
- verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de
către persoanele fizice sau juridice, potrivit legii;
- verifică rdicarea deşeurilor
menajere de operatorii de servicii
de salubrizare în conformitate cu
graficele stabilite;
- verifică şi soluţionează,
potrivit competenţelor specifice
ale autorităţilor administraţiei
publice locale, sesizările cetăţe-

nilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a
mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a
localităţilor;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor legale, specifice realizării atribuţiilor prevăzute la alineatele anterioare stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei
publice locale.
În domeniul activităţii
comerciale
Poliţia locală are următoarele atribuţii:
- acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a
activităţilor comerciale, respectiv
a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei
publice locale;
- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatorii economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agro-alimentare,
târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de
către administratorii pieţelor
agro-alimentare;
- verifică existenţa la locul de
desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de
verificare metrologică pentru
cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte
administrative ale autorităţilor
administraţiei publice centrale şi
locale;
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea
materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor
alcoolice;
- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de
aprovizionare şi funcţionare al
operatorilor economici;
- identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul
public sa privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii
aflate în adminstrarea autorităţilor administraţiei publice locale
ori a altor servicii/instituţii de
interes local şi aplică procedurile
legale de ridicare a acestora;
- verifică respectarea regulilor
şi normelor de comerţ şi prestări
de servicii, stabilite prin acte normative, în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
- cooperează şi acordă sprijin
autorităţilor de control sanitar, de
mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor
de serviciu specifice domeniului
de activitate al acestora;
- verifică respectarea obliga-

ţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate
şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care
identifică nereguli;
- verifică şi soluţionează, în
condiţiile legii, petiţiile primite în
legătură cu actele şi faptele de
comerţ desfăşurate în locuri
publice, cu încălcarea normelor
legale;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor legale, specifice realizării atribuţiilor prevăzute la aliniatele anterioare, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei
publice locale.
În domeniul evidenţei
persoanelor
Poliţia locală are următoarele atribuţii:
- înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
- cooperează cu alte autorităţi
competente în vedere verificării,
la cererea acestora, a unor date cu
caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea
reglementărilor legale privind
prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a
acestor date;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care
aceştia le au;
- cooperează cu serviciile
publice comunitare de evidenţă a
persoanelor pentru punerea în
legalitate a persoanelor cu acte de
identitate expirate şi a minorilor
cu vârstă peste 14 ani care nu au
acte de identitate;
În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale
imobilizează făptuitorul, ia
măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele
competente şi predă făptuitorul,
pe baza de proces verbal, în
vederea continuării cercetărilor.
În cazul executării în comun
cu unităţile/structurile Poliţiei
Române sau cu cele ale
Jandarmeriei Române a unor
misiuni în domeniul menţinerii
sau asigurării ordinii publice ori
pentru dirijarea circulaţiei rutiere,
efectivele poliţiei locale acţionează sub coordonarea directă a
Poliţiei
Române
sau
a
Jandarmeriei Române, după caz.
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Fundaţia Alături de Voi
se mută în Miroslava
Înfiinţată în 2002 cu
fonduri de la Holt
International Children's
Service USA şi destinată
iniţial dezvoltării de programe care să ajute la reintegrarea bolnavilor de HIV
– SIDA în societate,
Fundaţia Alături de Voi are
12 ani de activitate şi este
deja unul dintre promotorii
conceptului de economie
socială la nivel naţional,
asigurând specializări şi
locuri de muncă pentru
zeci de persoane cu dizabilităţi sau aflate în dificultate prin intermediul platformei Util Deco.
În cazul de faţă este
vorba de un concept simplu şi eficient: persoana
aflată în dificultate este
preluată de fundaţie, specializată pe un domeniu de
activitate apoi încadrată pe
un post calificat şi plătit ca
atare în cadrul Util Deco,
în oricare din atelierele de
care această firmă dispune: centru de multiplicare,
legătorie manuală, artă
meşteşugărească, pictură,
depozitare documente,
croitorie etc.

“După cum vedeţi, activitatea noastră s-a extins
semnificativ, dovadă că
programul nostru se bucură de un real succes.
Numai anul trecut am plătit circa 600.000 euro
impozite din salarii şi continuăm să ne dezvoltăm.
Având în vedere că baza
noastră tehnico-materială
şi facilităţile de care dispunem se află pe teritoriul
comunei Miroslava, intenţionăm să ne mutăm cu
sediul şi toată activitatea la
Miroslava, drept pentru
care ne manifestăm disponibilitate de a colabora cu
autorităţile locale pe dife-

rite programe specifice
profilului nostru de activitate”, a declarat Angela
Achiţei,
preşedinta
Fundaţiei Alături de Voi
România.
Profund impresionaţi de
cele găsite la sediul
Fundaţiei, Consiliul Local
Miroslava şi primarul Dan
Niţă au promis că-şi vor da
concursul la dezvoltarea
acelor programe de reinserţie socială şi, ca o măsură administrativă imediată,
vor dispune asfaltarea drumului care face legătura
între sediul Fundaţiei
Alături de Voi România cu
drumul european. (F.A.)

Mesagerul

Comisia Europeană a făcut Iaşului
un cadou de 56,7 milioane euro
Odată rezolvată finanţarea aeroportului
Ciric, Consiliul Judeţean Iaşi are acum
resurse şi pentru modernizarea unor drumuri din judeţ
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi,
Cristian Adomniţei a anunţat joia trecută că la
mai puţin de 24 de ore după ce a fost transmisă la Bruxelles cererea de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi, Comisia Europeană a comunicat
admisibilitatea acesteia.
Este vorba de un proiectul în valoare de
56,7 milioane de euro, bani nerambursabili,
finanţarea pentru acest obiectiv fiind sigură.
"A fost cea mai importantă zi pentru Judeţul
Iaşi şi una dintre cele mai fericite zile din viaţa
mea. Munca noastră din ultimii doi ani a dat
roade, iar speranţele s-au transformat în certitudini. Din acest moment pot fi trimise spre
decontare sumele cheltuite de către Consiliul
Judeţean pentru realizarea noii piste. Prin
această finanţare europeană, Judeţul Iaşi îşi
recuperează banii alocaţi pentru Aeroportul
Internaţional Iaşi putându-i folosi pentru alte
obiective majore de investiţii. Aprobarea cererii noastre de finanţare nu înseamnă beneficii
doar pentru Judeţul Iaşi, ci pentru întreaga
Regiune de Nord-Est. Este pasul care va duce
la atragerea de investitori, crearea de noi locuri
de muncă şi creşterea bunăstării întregii comunităţi. Sper ca prin realizarea acestui proiect şi
a schimbărilor benefice care se vor întâmpla în
viaţa noastră să renască speranţa şi încrederea.
Felicit echipa de la Consiliul Judeţean şi de la
Aeroport pentru eforturile depuse în ultimele
luni, pentru modul în care au gândit şi negociat
acest proiect", a declarat Cristian Adomniţei.

Un nou teminal de pasageri, de trei ori
mai mare decât cel existent
În luna decembrie a anului trecut Aeroportul
Internaţional Iaşi a depus cererea de finanţare

europeană pentru dezvoltarea şi modernizarea
aerogării ieşene. Proiectul are o valoare totală
de 56,7 milioane de euro, obiectivele majore
propuse a fi realizate fiind proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru realizarea suprafeţelor de
mişcare aferente unei piste noi, cu lungimea de
2.400 metri (contract aflat în derulare), extinderea suplimentară a platformei parcare aeronave şi construcţia unui nou terminal de pasageri, de trei ori mai mare decât cel existent.

Va fi modernizat şi DJ 248 A!
Din totalul sumei menţionate, 38,7 milioane
de euro reprezintă finanţarea europeană nerambursabilă. Termenul de finalizare a proiectului
este august 2015. Finanţarea europeană fiind
sigură, conducerea Consilului Judeţean Iaşi a
hotărât să-şi orienteze fondurile proprii alocate
iniţial modernizării aeroportului Ciric spre alte
obiective la fel de vitale pentru dezvoltarea
economiei judeţului Iaşi. Este vorba de modernizarea DJ 248 A pe ruta Iaşi – Miroslava –
Voineşti – Ţibăneşti – Dagâţa, a DJ 281 D, pe
ruta Iaşi – Gropniţa – Coarnele Caprei –
Focuri, precum şi a spitalului de neurochirurgie
din Iaşi.

