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Reunit în şedinţă de lucru, Consiliul
Local a trebuit să găsească rapid o soluţie
la situaţia creată de retragerea unilaterală a
SC Predemet SA din colaborarea cu
Primăria Miroslava pe activitatea de salu-
brizare. Motivele retragerii Predemet nu
sunt cunoscute în detaliu de autoritatea
publică locală – cel mai probabil fiind de
natură economică precum şi de expirare a
licenţei de funcţionare – dar problema
administrării deşeurilor menajere rămâne
una pe cât de permanentă, pe atât de
urgentă. După ce au comparat ofertele a
două firme concurente – SA Salubris SA şi
SC Raabro SRL – consilierii locali au optat
pentru varianta cea mai ieftină. “Ne-am
oprit la Raabro nu doar pentru că sunt mai
ieftini, dar contractul cu ei era mai

avantajos pentru Primăria Miroslava.
Salubris ne cerea ca până se organizează în
zonă să preia Primăria Miroslava plata
gunoiului menajer, ceea ce nu puteam
accepta pentru că nu avem de unde şti cât
poate dura această organizare”, a declarat
primarul Dan Niţă. Pentru a preveni
încurcăturile iscate de retragerea pubelelor
de la oameni, Primăria Miroslava va prelua
fostele pubele ale Predemet şi le va redistri-
bui acestora în regim de comodat. Graficul
de ridicare a gunoiului menajer rămâne
acelaşi care era şi la Predemet şi, de aseme-
nea, contractele de salubritate rămân obli-
gatorii atât pentru persoanele fizice, cât şi
juridice. (AMĂNUNTE ÎN PAGINA 3)

Noul operator de salubritate din
Miroslava este SC Raabro SRL Iaşi

Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, în parteneriat cu SC Guard
European Company SRL şi Asociaţia STEP in Tourism
implementează, în perioada martie 2014 – martie 2015, proiectul
DECORDRU – Dezvoltarea Economică a Comunităţilor Rurale din
Zona Metropolitană Iaşi prin Dezvoltarea Resurselor Umane –
http://www.cursurizmi.ro/.

Proiectul vizează calificarea, informarea şi consilierea şomerilor,
persoanelor inactive sau ocupate în agricultura de subzistenţă din
mediul rural al Zonei Metropolitane Iaşi.

Astfel, în perioada iulie 2014 – ianuarie 2015, Asociaţia Zona
Metropolitană Iaşi va organiza o serie de cursuri de
calificare/perfecţionare în următoarele domenii:

– lucrători pentru structuri în construcţii;
– îngrijire bătrâni, la domiciliu;
– competenţe antreprenoriale;
– manager în activitatea de turism.
Participanţii la aceste cursuri vor beneficia de certificate acreditate

ANC (CNFPA), subvenţii lunare de 300 lei/lună, decontarea
cheltuielilor de masă şi transport.

Pentru detalii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la
tel/fax. 0232-266.553, e-mail: office @ zmi.ro, web: www.zmi.ro sau
la sediul asociaţiei din Iaşi, bulevardul Poitiers nr. 10.

Ioniţă Gheorghe
manager proiect

Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi

Ora exactă în
agricultura din Moldova
se dă  la Miroslava

• cel mai mare târg agricol din
regiunea de Nord Est a României
se va desfăşura la Staţiunea
Didactică Ezăreni

În perioada 18 – 21 septembrie, la
Staţiunea Didactică Ezăreni din
Miroslava urmează să se desfăşoare
târgul AGRALIM, manifestare de
anvergură destinată producătorilor
din industria agro-alimentară. Spre
deosebire însă de ediţiile precedente,
ediţia Agralim din acest an a
organizat sesiuni de demonstraţii
practice privind utilizarea de
echipamente agricole şi zootehnice,
pe loturi demonstrative, puse la
dispoziţie de Staţiunea Didactică
Ezăreni, într-o zonă cu acces la
şoseaua de centură a Iaşului. Practic,
reprezentanţii firmelor interesate să
achiţioneze utilaje vor putea testa, în
câmp, cam tot ce se expune la târg.  

Evenimentul, care se adresează

fermierilor din regiunea de Nord Est
a României precum şi celor din
Republica Moldova, este organizat de
firma AB Plus, Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”
din Iaşi şi Primăria comunei
Miroslava. 

La târg vor fi prezentate maşini şi
utilaje agricole, materiale săditoare,
seminţe şi îngrăşăminte pentru
agricultură, sere, solarii şi

echipamente pentru irigaţii, precum
şi soluţii pentru agricultură ecologică.
Târgul va avea, de asemenea şi o
secţiune Zootehnică, unde vor fi
prezentate echipamente şi tehnologii
pentru creşterea animalelor, hrană
pentru animale, nutreţuri combinate,
echipamente şi tehnologii pentru
creşterea păsărilor, utilaje şi
echipamente zootehnice şi produse
de uz veterinar. (F.A.)

Locuinţe şi locuri de casă pentru
tineri

Consiliul Local Miroslava scoate masiv la concesionare
prin licitaţie publică deschisă locuri de casă pe 160
amplasamente la Corneşti. Potrivit strategiei autorităţii loca-
le, într-un viitor apropiat urmează ca Primăria Miroslava să
mai scoată la concesionare încă 400 loturi pentru construcţie
de locuinţe destinate tinerilor, după care problema va fi
încheiată definitiv, nemaifiind teren disponibil. La Valea
Ursului se vor face blocuri de locuinţe, ale căror apartamen-
te vor fi scoase la vânzare sau închiriere. (amănunte în
pagina 4)

Lipsa avizului de funcţionare se lasă
cu amenzi la firmă

Societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în raza
teritorial-administrativă a comunei Miroslava sunt invitate să-şi
înnoiască avizul de funcţionare, în caz contrar fiind pasibile de
amenzi. “Am hotărât să ne intensificăm controalele pe această
linie şi subliniez că vom fi neiertători. Acolo unde nu găsim
autorizaţie de funcţionare vom da amenzi”, a declarat Corina
Darabană, inspector de specialitate în cadrul Primăriei
Miroslava. În acest sens a fost amendată deja cu 1.500 lei I.I.
Baraniuc Liliana, din Uricani şi au primit somaţie SC GMV
Energy SRL şi SC Duca SRL din Horpaz. (P.C.)

14 zile - termen limită de racordare la apă şi
canal în Miroslava, zona de concesiuni!

Având în vedere că în perioada imediat următoare se vor asfalta drumurile din zona
de concesiuni a Miroslavei, Primăria comunei invită persoanele care domiciliază în
străzile Aron Vodă, Iancu Vodă, Elias Şaraga, Vasile Alecsandri şi prof. Dimitrie
Butculescu să-şi facă racordurile la utilităţi (apă şi canalizare) în termen de maxim două
săptămâni.

“În caz contrar, nu vor mai apuca să se racordeze pentru că nu vom mai permite să
fie spart asfaltul, proaspăt turnat”, a declarat Violeta Iftimie, inspector în cadrul
compartimentului de achiziţii al Primăriei Miroslava.

MesagerulGRATUIT

Cursuri de calificare pentru şomeri

* fiecare gospodărie în parte va fi contactată de un
reprezentant al SC Raabro SRL Iaşi pentru
încheierea de contracte individuale 
* contractele de salubrizare sunt obligatorii în
continuare
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După cum arătam şi într-o ediţie anterioară a
publicaţiei “Mesagerul”, comuna Miroslava
participă la un program experimental de
exploatare ecologică a unei suprafeţe de teren,
pe un proiect derulat de Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, intitulat “Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. La ultima
şedinţă de Consiliu Local a fost stabilit şi
amplasamentul, pe o suprafaţă de 20 hectare, în
T67, în Dancaş.

“Suprafaţa în cauză e o păşune care va fi
exploatată ca la carte. Se va curăţa zona de
bălării, vom face fâşii tampon şi perdele de pro-
tecţie, amenajări şi tot felul de lucrări de între-

ţinere pentru ca această păşune să fie un model
de urmat. Poate nu ştiţi, dar multe din păşunile
din  zona Miroslavei sunt pline de Talpa Gâştei,
o plantă care odată ingerată de animale duce la
producerea unui lapte toxic, impropriu consu-
mului uman”, a remarcat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Programul de demonstraţii agricole în
cadrul Proiectului “Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi” este unul pe termen lung
şi implică demonstraţii practice de ce şi cum
trebuie făcut pentru diminuarea poluării cu
nitraţi din sursele agricole. (P.C.)

Maşină de pompieri,
la Miroslava?

O achiziţie mai
puţin obişnuită,
dar foarte necesa-
ră pentru comuni-
tate, a fost luată în
discuţie la ultima
şedinţă de lucru a
Consiliului Local
când a fost supusă atenţiei aleşilor locali o autouti-
litară de pompieri, adusă din Germania, capabilă să
intervină atât la incendii cât şi descarcerări. Fiind
vorba de o autoutilitară second-hand, preţul aceste-
ia a fost stabilit la 18.390 euro. “E clar că avem
nevoie de aşa ceva şi cum nu ne permitem să achi-
ziţionăm o maşină de pompieri nouă oferta asta ar
putea fi luată în calcul. Banii s-ar recupera repede
din contractele care se vor încheia cu agenţii eco-
nomici şi comunităţile învecinate interesate să aibă
la dispoziţie o maşină de intervenţii în caz de
incendiu”, a declarat primarul Dan Niţă. La aceeaşi
şedinţă de CL a fost discutată şi oportunitatea achi-
ziţionării unor limitatoare de viteză, imperios nece-
sare în zone intens circulate de pietoni, precum şi
în dreptul şcolilor. (P.C.)

Mic, da' rău!
La cei 15 ani împliniţi, Părăleşte Andrei e deja

un client obişnuit al Poliţiei din Miroslava, făcân-
du-se remarcat pentru mai multe furturi de prin
case aflate în construcţie, dar şi o tâlhărie în
Miroslava Vale şi Găureni. Tovarăşi de aventuri i-
au fost Bularda Andrei (17 ani) şi Melinte Florin
(15 ani). Prima oară când a fost prins la furat era
deja tovarăş cu Ghinga Ionuţ (20 ani), un recidivist
care a fost dealtfel arestat şi trimis la puşcărie.
Andrei însă, fiind minor, a scăpat ieftin, fiind pus
doar sub control judiciar. Chiar şi aşa, după ce s-a
întovărăşit cu ceilalţi doi – Bularda şi Melinte – a
mai săvârşit cinci furturi şi o tâlhărie, deposedând
un moşneag de nişte mărunţiş şi o sticlă de ulei, dar
tot nu a fost dispusă arestarea lui. În cele din urmă,
inevitabilul s-a produs. Fiind prins în iunie cu fura-
tul la un consătean, Andrei Părăleşte a fost în cele
din urmă reţinut, chiar dacă e minor. “Ne-a dat
mult de furcă acest băiat scăpat de sub control. De
fiecare dată însă l-a salvat de la încarcerare vârsta”,
a remarcat Lucian Tarcea, şeful secţiei de poliţie
rurală din Miroslava. (P.C.)

La ultima şedinţă de Consiliu Local, din data
de 26 iunie 2014, au fost analizate, discutate şi
aprobate următoarele proiecte de acte normative:

– Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 5.024 mp teren,
situat în T 74, sat Corneşti, com. Miroslava jud.
Iaşi;

– Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 23.092 mp, teren
situat în T75, sat Corneşti, com. Miroslava, jud.
Iaşi;

– Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 55.443 mp, teren
situat în T 72, sat Corneşti, com. Miroslava, jud.
Iaşi;

– Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 6.800 mp, teren
situat în com. Miroslava, jud. Iaşi;

– Hotărâre privind completarea Programului
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014;

– Hotărâre privind actualizarea, completarea şi
însuşirea inventarului domeniului privat al comu-
nei Miroslava;

– Hotărâre privind introducerea în inventarul
domeniului public al comunei Miroslava a inves-
tiţiei “Extindere reţea electrică 0,4 kv şi reţea de
iluminat public în sat Proselnici, com. Miroslava,
jud. Iaşi, în lungime de 1.440 m” şi darea în admi-
nistrare şi exploatare către SC E-ON Moldova
Distribuţie SA;

– Hotărâre privind prelungirea contractului de
comodat încheiat între GAL “Stajarii Argintii” şi
comuna Miroslava;

– Hotărâre privind stabilirea amplasamentelor
pentru implementarea proiectului “Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi aprobarea
colaborării cu Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;

– Hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2014;

– Hotărâre privind modificarea prevederilor
Regulamentului Local de Urbanism;

– Hotărâre privind avizare PUZ privind terenul
situat în T 59, în suprafaţă de 197.003 mp, benefi-
ciar Forna Norina Consuela;

– Hotărâre privind desemnarea operatorului de
salubrizare în comuna Miroslava.

Date de la starea civilă
În perioada 1 iunie – 28 iunie, la Oficiul de Stare
Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate
următoarele:
Căsătorii
• Chiriac Ionuţ, cu Matei Andreea;
• Sava Remus Marian, cu Costandache Petronela
Corina;
• Lungu Vasile Cristian, cu Smerea Simona;
• Florea Denis Constantin, cu Corduneanu
Mihaela;
• Botan Ionuţm Cristian, cu Potomeanu
Emanuela

Decese

Normative ale Consiliului Local

• Buruiană Ghiorghina (83 ani, Valea Adâncă);
• Vieru Maria (91 ani, Horpaz);
• Gavrilescu Petronela (42 ani, Miroslava);
• Leonte Gheorghe (64 ani, Iaşi);
• Păsculescu Lucreţia (88 ani, Iaşi);
• Drăghici Maria (92 ani, Bucureşti);
• Dăscălescu Ecaterina (63 ani, Iaşi);
• Macovei Vasile (83 ani, Miroslava).

Păşune model în Dancaş

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

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

CASETA REDACŢIONALĂ

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

Într-un viitor apropiat, locuitori
din Valea Adâncă vor beneficia de
un cimitir nou, pe un amplasament
de circa 2 hectare, de la coada
lacului Ezăreni spre Balciu.
“Locul a fost deja îngrădit şi
urmează să obţinem avizele nece-
sare ca să putem face şi o casă
mortuară, după care va fi dat în
primire parohiei din Valea
Adâncă”, a declarat viceprimarul
Vasile Bulbaşa. Pentru a nu le da
idei hoţilor, cimitirul nou va fi pre-
văzut cu camere de luat vederi.
Locurile de veci se vor atribui gra-
tuit. (F.A.)

Norme privind funcţionarea
cimitirelor

* pentru toate cimitirele este
necesară o autorizaţie sanitară de
funcţionare emisă de Direcţia de
Sănătate Publică

Toate cimitirele – deci inclusiv
cele din raza teritorial administra-
tivă a comunei Miroslava – sunt
obligate să obţină un aviz de func-
ţionare de la Direcţia de Sănătate
Publică Iaşi. Acest lucru este pre-
văzut de Ordinul Ministrului
Sănătăţii nr. 536/1997, privind
normele de igienă şi recomandări
privind mediul de viaţă al popula-
ţiei.

Potrivit prezentului Ordin, nor-
mele de igienă privind înhumarea,
trasportul şi dezhumarea cadavre-

lor umane prevăd următoarele:
- În cazurile de deces prin boli

transmisibile, carantinale se vor
lua măsurile de prevenire a răspân-
dirii infecţiei, impuse de unităţile
sanitare teritoriale; transportul
acestor cadavre se va face numai
cu avizul sanitar de transport eli-
berat de autoritatea sanitară terito-
rială;

- Transportul cadavrului în
afara localităţii în care s-a produs
decesul se face numai după îmbăl-
sămare, într-un sicriu al cărui fund
este acoperit cu materiale absor-
bante, impermeabil şi închis etanş.

- Exhumarea cadavrelor se
poate face după minimum un an de
la data înhumării şi numai în
perioada 1 noiembrie - 31 martie;
după 7 ani de la deces osemintele
pot fi deshumate în orice perioada
a anului, fără avizul organului

sanitar.
- Transportul internaţional al

cadavrelor umane se face pe baza
unui paşaport de transport mor-
tuar; pentru cadavrele care sunt
transportate din ţară în străinătate,
paşaportul de transport mortuar se
eliberează de către inspectoratul
de poliţie sanitară şi medicina pre-
ventivă din judeţul unde s-a pro-
dus decesul sau exhumarea, în
cazul de faţă Inspectoratul de
Poliţie Sanitară Iaşi. Transportul
internaţional al cadavrelor se va
face în sicriu impermeabilizat,
închis ermetic, al cărui fund este
acoperit cu un strat de 5 cm grosi-
me din materii absorbante (rume-
guş, turbă sau altele asemenea),
îmbibate într-o soluţie dezinfec-
tantă. Sicriul se depune într-o ladă
din lemn, bine etanşeizată.

- Transportul intern sau interna-

ţional al cadavrelor prin mijloace
feroviare se face conform regula-
mentului ministerului de resort,
avizat de Ministerul Sănătăţii.

- Înhumarea cadavrelor umane
se face numai în cimitire autoriza-
te sanitar de către inspectoratul de
poliţie sanitară şi medicina pre-
ventivă judeţean. Cimitirele vor fi
împrejmuite cu gard şi cu o perdea
de arbori. Între morminte şi gardul
cimitirului va fi lăsată o zonă libe-
ra de 3 m.

- Desfiinţarea şi schimbarea
destinaţiei unui cimitir se fac
numai după 30 de ani de la ultima
înhumare şi după strămutarea tutu-
ror osemintelor. Desfiinţarea cimi-
tirelor înainte de acest termen se
face numai cu avizul inspectoratu-
lui de poliţie sanitară şi medicina
preventivă judeţean.

Documentaţia pe care urmează
să o întocmească Primăria va
cuprinde o cerere tip, un act de
deţinere a terenului, un certificat
constatator eliberat de ORC, pla-
nul de încadrare în zonă, planul cu
ordinea interioară a cimitirului,
planul cu structura funcţională a
construcţiilor existente în incinta
cimitirului si o chitanţă care să
confirme plata unei taxe de 300
lei. Autorizarea sanitară de func-
ţionare a cimitirului se va emite
numai după expertizarea în teren a
obiectivului. (P.C.)

Cimitir nou la Valea Adâncă
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Pentru a preveni eventuale
confuzii sau sesizări adresate ero-
nat Primăriei Miroslava, conti-
nuăm “Colţul Juristului”, o rubri-
că în care vom încerca să prezen-
tăm, 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 considerat o platformă
deschisă şi orice cititor interesat o
poate accesa pentru a obţine răs-
punsuri la nelămuririle pe care le
are în relaţia cu administraţia
publică locală, adresându-ne
întrebarea în scris, la adresa
redactia.mesagerul@gmail.com
sau prin poştă la adresa Primăria
Miroslava (secretariat, cu menţiu-
nea “Colţul Juristului”). La redac-
tarea răspunsurilor, vor contribui
Ancuţa Ursanu, secretar al
Primăriei Miroslava, precum şi
personalul din aparatul de specia-
litate al Primăriei.

Reconstituirea dreptului
de proprietate, pe 
înţelesul tuturor

Se face în baza Legilor
18/1991, 1/2000 şi 247/2005.
Potrivit acestor legi, constituirea
şi reconstituirea dreptului de pro-
prietate asupra unui teren se face
în temeiul unei cereri adresate
Comisiei Locale de Fond Funciar,
care care trebuia depusă într-un
termen expres prevăzut prin acte-
le normative mai sus precizate.
De reţinut! Persoanele îndreptăţi-
te care, în accepţiunea legilor fon-
dului funciar, nu au formulat
cereri privind constituirea sau
reconstituirea dreptului de pro-
priete, în termenul prevăzut de
lege, în prezent, nu mai pot solici-
ta acest lucru, solicitarea fiind
peste termenul legal, deci tardivă.
Din momentul în care a fost depu-
să cererea în termen, comisia
locală de fond funciar face propu-
nerea de validare către comisia
judeţeană de fond funciar care, la
rândul ei acordă validarea, sau nu.
Validarea o dă comisia judeţeană
de fond funciar la propunerea
comisiei locale de fond funciar.
Deci, chiar dacă propunerea de
validare e locală, puterea de deci-
zie o are judeţul. Cine nu are vali-
dare, nu are altă cale de a fi pus în
posesie decât dacă se adresează
instanţei de judecată.  

Punerea în posesie se face prin
eliberarea titlului de proprietate în
baza validării la legile de mai sus,
sau prin hotărâre judecătorească. 

Potrivit Legii 165/2013, se
inventariază terenurile care nu au
făcut obiectul punerii în posesie şi
care au rămas la stat sau în rezer-
va Comisiei Locale de fond fun-
ciar. Această lege obligă comisii-
le locale de fond funciar să nu
emită titluri de proprietate pentru
terenuri obţinute decât prin hotă-
râre judecătorească. 

Reconstituirea dreptului de
proprietate este de fapt o recu-
noaştere a dreptului de proprieta-
te al solicitantului şi se face
numai prin hotărâre judecătoreas-
că. 

Emiterea Titlului de
Proprietate se realizează numai în
baza unei validări obținută de
către persoanele îndreptățite la
legile fondului funciar sau ca
urmare a existenţei unei hotărâri
judecătorești definitive pronunţa-
tă în acest sens.

Conform Legilor 18/1991 şi a
Legii 247/2005, punerea în pose-

sie se face pe vechiul amplasa-
ment, dacă acesta este liber.
Acolo unde amplasamentul e
ocupat şi nu se poate face retroce-
darea, punerea în posesie se face
din rezervele comisiei locale de
fond funciar. Dacă nu există o
rezervă la comisia locală, atunci
comisia judeţeană face apel la
comisiile locale învecinate pentru
identificarea unui amplasament.

Inventarierea terenurilor

Potrivit articolului 5 din
Legea 247/2005, la nivelul fiecă-
rei unităţi administrativ - terito-
riale se constituie, prin ordin al
prefectului, Comisia locală de
inventariere a terenurilor, din care
fac parte: un reprezentant al
Prefecturii (care are şi calitatea de
preşedinte al Comisiei), primarul
comunei, secretarul, un specialist
topometrist, un reprezentant al
Oficiului de Cadastru. În termen
de 180 zile de la data constituirii,
Comisia întocmeşte situaţia tere-
nurilor agricole, cu sau fără inves-
tiţii, inclusiv cele forestiere, aflate
în domeniul public sau privat al
statului sau al unităţii administra-
tiv-teritoriale, care pot face obiec-
tul restituirii dreptului de proprie-
tate pe fiecare unitate administra-
tiv teritorială, după care se vor
determina, prin determinare grafi-
că pe ortofotoplan:

- terenurile ce constituie
rezerva comisiei locale de fond
funciar;

- terenurile aflate în proprieta-
tea publică şi privată a statului, cu
sau fără investiţii, aflate în admi-
nistrarea unor autorităţi şi institu-
ţii publice;

- terenurile administrate de
institute şi staţiuni de cercetare,
cu sau fără investiţii;

- terenurile ocupate de izla-
zuri;

- alte terenuri identificate ca
disponibile în vederea restituirii

Avizarea

Urmează avizarea de către
Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară şi se trans-
mite situaţia comisiei judeţene de
fond funciar.  Comisia judeţeană
de fond funciar centralizează
situaţiile întocmite la nivelul uni-
tăţilor administrativ-teritoriale în
termen de 30 de zile de la primi-
rea acestora, iar rezultatul centra-
lizării se transmite Agenţiei
Domeniilor Statului şi Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor. 

În termen de 60 de zile de la
data primirii situaţiilor centraliza-
te pe fiecare judeţ, Agenţia
Domeniilor Statului şi Autoritatea
Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor demarează proce-
durile legale necesare în vederea
schimbării regimului juridic al
terenurilor ce fac obiectul situa-
ţiei centralizatoare, aflate în pro-
prietatea publică a statului, şi tre-
cerii acestora, în condiţiile legii,
în proprietatea privată a statului
pentru a fi afectate restituirii în
natură sau, după caz, valorificării
punctelor acordate potrivit pre-
zentei legi.

Până la întocmirea situaţiei
centralizatoare la nivel local, se
suspendă emiterea hotărârilor de
validare/invalidare de către comi-
siile judeţene de fond funciar eli-

berarea titlurilor de proprietate,
punerea în posesie de către comi-
siile locale de fond funciar, pre-
cum şi orice alte proceduri admi-
nistrative în domeniul restituirii
fondului funciar, excepţie făcând
hotărârile juedcătoreşti irevocabi-
le şi definitive.

Comisiile locale de fond fun-
ciar au obligaţia de a centraliza
toate cererile de restituire nesolu-
ţionate, în vederea stabilirii supra-
feţei de teren necesare în vederea
finalizării procesului de restituire.

În situaţia în care restituirea
terenurilor agricole pe vechile
amplasamente nu este posibilă,
după validarea întinderii dreptului
lor de proprietate de către comi-
siile judeţene de fond funciar, fos-
tului proprietar sau moştenitorilor
acestuia li se va atribui un teren
pe un alt amplasament, în urmă-
toarea ordine:

a) pe terenurile din rezerva
comisiei locale de fond funciar; 

b) pe izlazul comunal; 
c) pe terenul proprietate publi-

că, trecut în condiţiile legii în pro-
prietatea privată a statului, sau pe
terenul proprietate privată a statu-
lui, care a fost administrat pe raza
unităţii administrativ-teritoriale
de institute, staţiuni de cercetare
şi alte instituţii publice; 

d) pe terenul proprietate publi-
că, trecut în condiţiile legii în pro-
prietatea privată a statului, sau pe
terenul proprietate privată a statu-
lui, care a fost administrat de
institute, staţiuni de cercetare şi
instituţii publice pe raza localită-
ţilor învecinate, aflate în acelaşi
judeţ. 

Fostul proprietar sau moşteni-
torii acestuia pot refuza terenul
din rezerva comisiei locale de
fond funciar sau din izlazul
comunal, propus în vederea resti-
tuirii. În situaţia în care restituirea
terenurilor forestiere pe vechile
amplasamente nu este posibilă,
reconstituirea dreptului de pro-
prietate se face pe alte amplasa-
mente de pe raza unităţii adminis-
trativ-teritoriale, chiar dacă aces-
tea s-au aflat în proprietatea statu-
lui român înainte de anul 1948, au
intrat ulterior în proprietatea sta-
tului sau au fost incluse în amena-
jamente silvice după această dată.

Cererile vizând restituirea
terenurilor intravilane, agricole la
data preluării abuzive se soluţio-
nează cu respectarea limitei de 50
ha de proprietar deposedat, cu
condiţia ca această suprafaţă să
nu fi fost restituită prin aplicarea
legilor fondului funciar.

Pentru a beneficia de prevede-
rile legale referitoare la reconsti-
tuirea dreptului de proprietate,
moştenitorii trebuie să facă dova-
da calităţii lor de succesori ai
defunctului titular al terenurilor
asupra cărora se face reconstitui-
rea dreptului de proprietate.

Ancuţa Ursanu

Colţul juristului
(continuare din pagina 1)

Odată ce Predemt s-a retras
de pe piaţă, Primăria Miroslava
a fost pusă în situaţia de a con-
tacta alte două firme de salubri-
zare şi a supus dezbaterii, prin
comparaţie, ofertele SC
Salubris SA Iaşi şi SC Raabro
SRL Iaşi, după cum urmează:

– SC Salubris SA Iaşi: 7,2
lei/lună/persoană fizică la bloc,
12 lei/lună/gospodărie cu o
persoană, 21 lei/lună/gospodă-
rie cu 2 persoane, 28
lei/lună/gospodărie cu 3 per-
soane, 34 lei/lună/gospodărie
cu 4 persoane, 38 lei/lună/gos-
podărie cu mai mult de 4 per-
soane şi 74 lei/mc pentru per-
soane juridice;

– SC Raabro SRL Iaşi: 8,5
lei/lună/gospodărie cu o singu-
ră persoană, 16 lei/lună/gospo-
dărie cu 2 persoane, 22
lei/lună/pentru gospodării cu
mai mult de trei persoane şi 52
lei/mc pentru agenţi econo-
mici.

Comparând preţurile, consi-
lierii locali au optat pentru
varianta cea mai ieftină, res-
pectiv o colaborare cu SC
Raabro SRL, care urmează să
încheie contracte individuale
peste tot pe unde a fost SC
Predemet SA.

“Externalizarea 
serviciului de 
salubrizare e mai 
ieftină”

Problemă spinoasă şi costi-
sitoare în egală măsura, rezol-
varea salubrităţii în comună a
provocat vii dezbateri în
Consiliul Local. O propunere a
venit din partea consilierului
Ilie Apostol de a se înfiinţa o
regie proprie de salubrizare,
dar aceasta a fost respinsă.
“Tendinţa generală este de

externalizare a acestor servicii,
nu de încărcare a aparatului
administrativ cu o regie de
salubritate. Scopul nostru este
acela de a avea în comună o
salubrizare eficientă la un preţ
cât mai mic”, a argumentat pri-
marul Dan Niţă. La rândul său,
consilierul local Constantin
Mertic a atras atenţia că în con-
tractul cu prestatorul de servicii
trebuia inclusă o clauză de
penalizare pentru retragere
anticipată: “dacă aveam aşa o
clauză, nu mai trebuia să aler-
găm noi după Predemet şi să
găsim soluţii rapide de preluare
a gunoiului cum am păţit
acuma”.  

Primăria preia 
pubelele de la
Predemet

Pentru a preveni o altă
situaţie neplăcută creată de
Predemet prin  retragerea pube-
lelor de depozitare individuală
a gunoiului menajer, Primăria
Miroslava a hotărât să preia
respectivele pubele, la preţul
de inventar, urmând să le redis-
tribuie oamenilor într-un timp
cât mai scurt, prin contract de

comodat.
“Sperăm ca noua firmă să

facă faţă acestei provocări care
ştim că nu e deloc uşoară şi le
reamintesc tuturor cetăţenilor
obligativitatea încheierii de
contracte individuale pentru
salubrizare, altfel riscă amenzi
de 250 lei persoanele fizice şi
1.000 lei persoanele juridice”,
a declarat Corina Darabană,
şefa compartimentului de
mediu din cadrul Primăriei
Miroslava.

Firma acreditată pentru pre-
luarea gunoiului menajer rămâ-
ne aşadar SC Raaabro SRL. În
zilele imediat următoare, un
reprezentant al acestei firme va
contacta fiecare gospodărie în
parte pentru a încheia contracte
individuale. În zonele în care
accesul maşinii de gunoi nu va
fi posibil, la capătul străzii se
va amenaja câte un container
de gunoi (de 1.100 litri)
urmând ca pentru cetăţenii de
acolo să se instituie o taxă de
salubritate, aşa cum s-a făcut
până acum şi cu Predemet.

Când şi de unde se
ridică gunoiul

Potrivit graficului stabilit de
comun acord cu SC Raabro
SRL graficul de preluare a
publelor este următorul:

Luni – Valea Adâncă,
Balciu, Valea Ursului

Marţi – Miroslava, Horpaz,
Ciurbeşti

Vineri – Voroveşti,
Brătuleni, Uricani, precum şi
satele de unde se colectează
containerele mari, respectiv:
Proselnici, Corneşti, Dancaş,
Găureni şi Miroslava Vale.

(F.A.)

* urmează o extindere a instalaţiei electri-
ce, la Voroveşti

Reunit în şedinţă ordinară de lucru, Consiliul
Local Miroslava a avizat favorabil extinderea de
reţea electrică de 0,4 kv, precum şi extinderea
reţelei de iluminat public în satul Proselnici.
Reţeaua nou înfiinţată are  lungime de 1.440 m şi
urmează a fi predată, spre exploatare, către SC
E-on Moldova Distribuţie SA. Valoarea totală a
investiţiei este de 187.183,85 lei.

“După cum ştim cu toţii, investiţiile în extin-
derea reţelelor electrice sunt cele mai scumpe,
motiv pentru care le-am şi evitat până acum, pre-
ferând să ne orientăm mai întâi pe alte utilităţi pe
care le-am considerat mai importante – apa şi

drumurile. Ca să extinzi o reţea electrică te costă
aproape de trei ori mai scump decât apa. Dar,
pentru că ne apropiem de momentul când vom
extinde reţeaua de apă în toate satele comunei,
putem să ne gândim acum şi le reţelele electri-
ce”, a remarcat primarul Dan Niţă. “Oricum,
când vom mai face extinderi de reţea electrică,
cel mai important argument pe care-l vom lua în
calcul va fi densitatea populaţiei din zonă, că
nimănui nu-i convine să cheltuie sume uriaşe de
bani ca să tragi curent la două-trei case izolate pe
vreun vârf de deal”, a mai spus primarul comu-
nei Miroslava. O extindere viitoare, asemănătoa-
re cu cea de la Proselnici, a fost votată în
Consiliul Local pentru satul Voroveşti. Valoarea
acesteia a fost apreciată la 171.981.12 lei. (F.A.)

Noul operator de salubritate din
Miroslava este SC Raabro SRL Iaşi

Extindere de reţea electrică în Proselnici

Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este des-
chisă,  zilnic, în afara programelor competi-
ţionale 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).

Sport la preţuri
accesibile

POLIŢIA LOCALĂ MIROSLAVA 
APEL DE URGENŢĂ: 0751-251.513
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Locuinţe şi locuri de casă pentru tineri
(continuare din pagina 1)

La ultima sa şedinţă de
lucru, având în vedere solici-
tările din zonă, Consiliul
Local Miroslava a hotărât să
concesioneze, prin licitaţie
publică deschisă, locuri de
casă pentru tineri pe mai
multe amplasamente în locali-
tatea Corneşti. “Populaţia a
crescut şi odată cu ea a crescut
şi numărul de solicitări pentru
locuinţe sau terenuri pe care
tineretul vrea să-şi facă o casă.
După această concesionare pe
Corneşti, va mai urma o con-
cesionare, în intravilan, pentru
aproximativ 400 de loturi de
casă, după care vom termina
definitiv terenul disponibil
pentru construcţii de locuin-
ţe”, a declarat primarul Dan
Niţă, în plenul Consiliului
Local.

Pentru cei care nu doresc
sau nu au posibilitatea de a-şi
face prin mijloace proprii o
casă, Primăria Miroslava va
ridica nişte blocuri de locuinţe

în Valea Ursului, urmând ca
apartamentele de aici să fie
scoase la închiriere, sau la
vânzare, în funcţie de solici-
tări şi disponibil. Preţul de
vânzare/închiriere urmează a
fi stabilit de un expert iar
valoarea finală va fi bătută în
cuie de Consiliul Local. “Ce
trebuie să ştie oamenii este că
Primăria Miroslava nu îşi per-
mite cadouri şi că pentru fie-
care apartament sau loc de
casă beneficiarul va plăti pre-
ţul corect”, a mai declarat Dan
Niţă, primarul comunei
Miroslava.

Deocamdată, locuri 
de casă la Corneşti

Deocamdată, Consiliul
Local Miroslava a avizat
favorabil întocmirea docu-
mentaţiei pentru concesionare
mai multor locuri de casă pen-
tru tineri, prin licitaţie publică
deschisă, după cum urmează:
10 locuri de casă (suprafaţă

aferentă  5.024 mp), la
Corneşti, licitaţia pornind de
la o redevenţă anuală de 0,23
lei/mp; 46 locuri de casă, tot
la Corneşti (suprafaţă aferentă
23.092 mp), licitaţia pornind
de la o redevenţă anuală de
0,24 lei/mp; 104 locuri de
casă la Corneşti (suprafaţa
aferentă 55.443 mp), licitaţia
pornind de la o redevenţă
anuală de 0,25 lei/mp.

Durata concesiunii este de
49 ani.

Criterii de selecţie

La procedura de licitaţie
publică pentru concesionarea
unui teren destinat construc-
ţiei de locuinţă pot participa
doar persoanele care îndepli-
nesc următoarele condiţii:

– să fi depus o singură
cerere pentru actuala procedu-
ră şi procedura din 2001;

– să aibă domiciliul în
comuna Miroslava;

– la data soluţionării cererii
să nu deţină în proprietate o
locuinţă ori un teren destinat
construirii unei locuinţe pro-
prietate personală atât pe raza
comunei Miroslava, cât şi în
alte localităţi;

– să nu deţină validare în
anexele 2B la Legea 19/1991
privind fondul funciar (solici-
tantul sau părinţii acestuia);

– la data soluţionării cererii
să fi împlinit vârsta de 18 ani
şi să aibă vârsta maximă de 35
ani;

– cererea trebuie să cuprin-
dă nume, prenume, domiciliu,
certificat de naştere, carte de
identitate, declaraţie pe pro-
prie răspundere în care să
menţioneze că nu deţine în
proprietate o locuinţă sau un
teren destinat construirii unei
locuinţe în comuna Miroslava
sau în altă localitate, dată în
faţa secretarului comunei sau
la notariat;

– adeverinţă de rol.
Neîndeplinirea uneia dintre

condiţiile de mai sus atrage
descalificarea şi neparticipa-
rea la procedura de concesio-
nare.

Florin Antohi

Vizită din Republica
Moldova

Valeriu Muduc, preşe-
dintele Consiliului Raional
Făleşti din Republica
Moldova, a vizitat Centrul
de Informare Turisticp
Miroslava. ,,Îl felicit pe

domnul Dan Niţă, primarul
Miroslavei pentru acest
important proiect.
Miroslava are monumente,
istorie, tradiţie. Are ce pre-
zenta! Sperăm ca şi la
Făleşti să putem prezenta
potenţialul Miroslavei şi să-
i convingem pe cât mai

mulţi să viziteze aceste fru-
moase locuri”, a declarat
preşedintele CR Făleşti,
Valeriu Muduc. (în imagini:
preşedintele CR Făleşti,
Valeriu Muduc şi Ştefan
Susai, coordonator al
Centrului de Informare
Turistică Miroslava)

Biserica „Buna
Vestire“ din Corneşti

Corneşti – sat în care a
trăit Constantin Anghel,
tatăl scriitorului Dimitrie
Anghel – supranumit “poe-
tul florilor” – situat pe valea
dintre două dealuri, la 10
kilometri depărtare de
municipiul Iaşi. Spre vest,
se află Biserica cu hramuri-
le „Buna Vestire“ şi
„Sfântul Vasile cel Mare“.
Aici, Constantin Anghel a
adus un grup de ţărani clă-
caşi, originari din Italia,
pentru a face munci agrico-
le pe moşia sa. Biserica din
Corneşti a fost zidită, din
temelie, cu piatră şi cărămi-
dă, în anul 1833, de
Arhiepiscopul Filaret
Beldiman. Trei ani mai târ-
ziu, biserica a fost sfinţită
de P.S. Arhiereu Filaret
Beldiman, cu binecuvânta-
rea Mitropolitului Veniamin

Costache.
Biserica are formă de

plan basilical. Catapeteas-
ma este construită din lemn
de tei, fiind sculptată cu
ornamentaţii florale şi vop-
sită în verde şi auriu.

Icoanele de pe catape-
teasmă sunt pictate în ulei,
în stilul realist al secolului
al XIX-lea. În curtea biseri-
cii, în partea de est, se afla o
piatra funerară a familiei
Beldiman, iar la sud se afla
o piatra funerara a familiei
Constantin Anghel.
Vizitează Miroslava!

Centrul de promovare turistică Miroslava

Miroslava e promovată şi la Iaşi
Comuna Miroslava este promovată, începând din luna iunie,

şi la Centrul de Promovare Turistică al Primăriei Iaşi. Turiştii
români şi străini pot găsi la Centrul de Promovare Turistică
din Iaşi monografia Miroslavei şi alte materiale de promovare.

Viziteaza Miroslava!
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De felul lui, Ilie Vasile e un
om discret, deşi este unul dintre
cei mai vechi consilieri locali ai
comunei Miroslava. Puţini ştiu
însă că are o poveste de viaţă
interesantă, că i-a cunoscut
îndeaproape poate pe cei mai
importanţi oameni de cultură ai
Iaşului. De mic, a fost un copil
ambiţios şi disciplinat. A câştigat
premii la olimpiade şi a luat mai
târziu examenul de admitere la
Liceul Militar din Câmpulung
Moldovenesc. A trebuit totuşi să
se mulţumească cu şcoala de la
Iaşi, pentru că... nu au fost bani.
S-a născut în comuna Voineşti,
pe 8 martie 1959, de ziua femeii.
Este căsătorit cu Ilie Doina
împreună cu care are trei copii
realizaţi. Fata, Bulgărescu Elena,
a terminat facultatea de chimie –
fizică iar băieţii - Ilie Bogdan şi
Ilie Vasile - au terminat colegiul
în Danemarca. Unul a lucrat 5 ani
în Danemarca, altul 8 ani.

„Am cunoscut oameni
importanţi la Centrul de
Librării” 

Reporter: Cum aţi ajuns în
Miroslava?

Ilie Vasile: Am cumpărat o
casă, aici, în 1982. Nu am mai
vrut să stau în oraş, deşi se
dădeau pe atunci apartamente
gratis. Am lucrat la Centrul de
Librării. În perioada 1989 - 1990
am fost preşedintele Comisiei
pentru Locuinţe şi nici atunci nu
mi-am luat apartament. Pe
atunci, preşedinte al Consiliului
Municipal era Ion Amihăesei. La
Centrul de Libării am lucrat cu
Ilie Dodea, om de mare cultură.

Rep.: Din câte îmi amintesc,
Ion Amihăesei a fost la
Consiliul Judeţean preşedin-
te...

I.V.: Da, dar a fost mult mai
târziu, prin 1991. În 1990, ime-
diat după revoluţie a fost
Amihăesei...

Rep.: Şi cu cine aţi mai
lucrat la Centrul de Libării?

I.V.: Cu George Pruteanu,
Vanda Condurache, Gloria
Lăcătuşu, Lucian Teodosiu, care
a lucrat la Radio Iaşi... oameni
foarte importanţi. Acolo am făcut
parte din biroul de conducere,
eram 9 persoane în Consiliul de
Administraţie al Centrului de
Librării.

Rep.: Am cunoscut-o şi eu
pe Gloria Lăcătuşu, încă de pe
când era studentă la Litere.
Imi plăcea foarte mult cum
recită poezii. A activat dealtfel
o bună perioadă în teatrul stu-
denţesc Ludic. Am cunoscut-o
şi pe Vanda Condurache –
Dumnezeu să o ierte! – iar cu
regretatul George Pruteanu aş
putea spune că aproape am
fost vecini. Librăria 20 la care
lucra el, în Frumoasa, era la
doi paşi de blocul meu şi de
câte ori treceam pe acolo ne
întindeam la poveşti. Era o
mare figură... Ce mi-a plăcut la
libăria lui Pruteanu e că avea
amenajate nişte vitrine în care
pusese nişte manuscrise ale
unor scriitori celebri precum
Topârceanu, Păstorel
Teodoreanu, Sadoveanu. Avea
şi nişte versuri de-ale poetului
Nichita Stănescu acolo...

I.V.: Păi, eu i-am făcut vitri-
nele alea! Amândoi, îmbrăcaţi în

salopete, am amenajat toată libră-
ria. Ţin mintea că avea un
Trabant sau Fiat, nu mai ştiu cu
precizie decât că era o maşină
mică. Cu ea am adus materialele
acolo şi un poliţist, când ne-a
văzut, a vrut să ne amendeze. Aşa
l-a mai lăudat şi ridicat în slăvi
Pruteanu, zicându-i „dom colo-
nel” că ne-a lăsat în cele din urmă
în pace şi nu ne-a mai dat nici
amendă. Da, într-adevăr, George
Pruteanu a fost o mare figură!

Rep.: Unde aţi făcut şcoala?
I.V.: Am făcut Liceul de con-

strucţii din Copou.
Rep.: Şi după aia v-aţi

angajat la Centrul de
Librării...

I.V.: Nu, am lucrat mai întâi
la fabrica de mobilă, cu care am
avut contract să lucrez la absolvi-
rea liceului şi la 23 de ani eram
deja şef de echipă. Dar nu am stat
mult acolo şi am plecat prin
transfer la Centrul de Librării.
Acolo am lucrat ca tâmplar. Eu
am schimbat practic la toate
librăriile din Iaşi mobilierul iar la
Casa Cărţii toată amenajarea de
la etaj e lucrarea mea. La
Junimea, la fel, tot mobilierul e
făcut de mine.

Rep.: Vă referiţi la editură?
I.V.: Nu, la librăria din Piaţa

Unirii.
Rep.: A, da, aia de lângă

Agenția CFR...
I.V.: Da, aia... Şi de 25 de ani

am atelierul meu de tâmplărie...
Rep.: Afacerea dumnea-

voastră proprie?
I.V.: Da.
Rep.: Şi merge?
I.V.: Am rezistat pe piaţă,

chiar dacă a fost ceva mai greu
când a venit criza. Iarna e mai
slab...

Rep.: Aveţi angajaţi?
I.V.: Am numai unul...

„Nu am fost traseist poli-
tic”

Rep.: Faceţi de mult timp în
politică?

I.V.: Sunt de 14 ani consilier
local la Miroslava.

Rep.: Aveţi ceva vechime...
I.V.: Am prins două mandate

sub Lăpuşneanu şi pe următoare-
le de când e domnul Niţă primar.

Rep.: Staţi în Miroslava
sat?

I.V.: Nu, locuiesc în Balciu.
Rep.: Şi pe lista căror parti-

de aţi fost?
I.V.:Am fost la PD de la înce-

put şi tot la acest partid am
rămas, care acum se numeşte
PDL. Nu am fost traseist...

Rep.: Cine v-a atras în poli-
tică?

I.V.: Domnul viceprimar
Vasile Bulbaşa.

Rep.: Şi ce anume v-a deter-
minat să faceţi politică?

I.V.: Aşa am crezut eu că pot
ajuta oamenii, din postura de
consilier local. Am văzut că tot
treceau anii şi nu făcea nimeni
nimic.. mi-am zis că trebuie să
fac ceva. Chiar în afara drumului
SAPARD din spate la METRO
spre Brătuleni şi Voroveşti, făcut
cu bani de la Băsescu, nu se făcu-
se chiar nimic. Ăla a fost făcut pe
vremea lui Lăpușneanu, dar e
mai mult asfalt prin curţile oame-
nilor decât pe drum... S-a făcut în
bătaie de joc. Aşa că am candidat
pe listele PD. Doar atât s-a făcut

în 19 ani în comuna asta...
Rep.: Şi când a început să se

facă ceva la Miroslava?
I.V.: Din momentul în care a

venit Niţă la Primărie, în câteva
luni a făcut drumul până la liceu,
apoi a făcut în jur de 40 km de
asfalt, s-a tras apă, s-a făcut cana-
lizare, s-a făcut Centrul de Zi de
la Corneşti, s-a făcut Sala de
Sport, stadionul, Centrul pentru
Turism, s-au reabilitat şcoli, gră-
diniţa de la Miroslava a fost rea-
bilitată complet...

„Unii oameni aşteaptă să
le mături tu în faţa porţii”

Rep.: Oamenii sunt mulţu-
miţi?

I.V.: O parte da, o parte nu.
Cele mai multe nemulţumiri vin
de pe fond funciar şi mai sunt din
ăştia înrăiţi care oricât le-ai face
niciodată nu sunt mulţumiţi. Vor
să te duci să le tai buruiana din
faţa porţii şi să le dai zăpada din
drum. Îmi amintesc cum îmi
făcea mie gălagie o doamnă – nu-
i mai dau numele - că de ce nu
mă duc eu să-i dau zăpada din
faţa porţii, că de-aia-s consilier
local. Păi, chiar aşa am ajuns?!...

Rep.: Nu toţi oamenii sunt
la fel. Unii sunt gospodari, alţii
aşteaptă să vină cineva să le
facă treaba...

I.V.: Nu se poate aşa, chiar să
vin eu să le mătur în faţa porţii!..

Rep.: Dacă tot vorbeam de
treburi gospodăreşti, ce credeţi
că ar mai trebui făcut în
Miroslava?

I.V.: La mine în Balciu, bise-
rica s-a făcut. S-a tras gaz, s-a
asfaltat...

Rep.: Cu ce bani s-a făcut
biserica?

I.V.: Biserica am început-o eu
cu părintele Rusu. Acolo a fost
cândva o biserică de lemn, de pe
la 1400, care s-a dărâmat. Dar
părintele Rusu e cel care a făcut
biserica de la temelie şi până sus,
cu contribuţii de la oameni. Pe
vremea aia eram consilier la
parohia Miroslava iar la partea
din lemn am contribuit şi eu. Au
mai fost donaţii de la oameni,
după care a venit părintele Ionuţ
şi a reabilitat-o. Atunci a contri-
buit şi Primăria Miroslava cu
suport financiar.

Rep.: Vi s-a întâmplat vreo-
dată să veniţi cu un proiect şi să
nu fie luat în considerare?

I.V.: Nu. Tot timpul când am
venit la primar cu o solicitare am
găsit uşa deschisă. În Balciu,
avem apă şi de săptămâna asta
Primăria Miroslava va mai trage
apă pe trei străzi – pe strada
Haznalei, strada Viilor şi Strada
Izvoarelor. Şi mai avem doar
două drumuri de asfaltat. Sperăm
ca până anul viitor să le rezolvăm
şi pe astea.

Rep.: Unde anume sunt
drumurile?

I.V.: Pe dealul Nucului şi pe
strada Viilor. După ce le facem şi
pe astea vom putea spune că am
rezolvat la Balciu toate proble-
mele cu adevărat importante,
adică apa şi drumurile.

„Mi-am dorit mult să merg
pe asfalt la Corneşti”

Rep.: Ca preşedinte al
comisiei de urbanism a
Consiliului Local Miroslava

trebuie să aveţi o activitate
foarte aglomerată, dată fiind
rata foarte mare de creştere
demografică din zonă...

I.V.: Cred că de când sunt
preşedinte al Comisiei de
Urbanism circa 300 de hectare de
teren au fost introduse în intravi-
lan. Dezvoltarea demografică
este într-adevăr foarte mare.

Rep.: Dar cu disciplina în
construcţii, cum merge treaba?

I.V.: Sunt oameni foarte
săraci care vor să-şi înceapă o
casă, dar nu au bani să-şi facă
documentaţia care costă foarte
mult. Oricum, treaba noastră ca
şi comisie de urbanism e să apro-
băm PUZ-uri. Tot ce e legat de
certificate de urbanism, discipli-
nă în construcţii şi altele de acest
gen sunt atribute ale serviciului
de urbanism din Primărie.

Rep.: Cea mai are dezvolta-
re urbanistică în Miroslava
unde a avut loc?

I.V.: Peste tot! Dacă prin anii
70 toţi migrau spre oraş, după
revoluţie fenomenul s-a petrecut
invers.

Rep.: Spuneaţi că aveţi
băieţii în Danemarca. Aţi fost şi
dumneavoastră acolo?

I.V.: Nu, doar soţia a fost. Eu
nu am avut timp, fiind ocupat cu
atelierul şi gospodăria. Am ani-
male acasă şi chiar nu pot pleca
oricum.

Rep.: Cum se poartă oame-
nii cu dumneavoastră în sat?

I.V.: Mergeţi cu mine şi vă
veţi convinge singur după câţi
mă salută. Am servit foarte multă
lume, am ajutat pe mulţi...

Rep.: Ce alte proiecte aţi
mai promovat?

I.V.: Drumul spre Corneşti l-
am propus pentru modernizare
cu 10 ani în urmă. Fostul primar
Lăpuşneanu nu a reuşit să-l facă,
dar a reuşit domnul Niţă. Aceasta
e o mare mulţumire de-a mea,
pentru că nevastă-mea e din
Corneşti şi ne-am dorit tot timpul
să mergem până acolo cu maşina,
pe asfalt.

Rep.: În Corneşti, cum
rămâne cu concesiunile de
acolo?

I.V.: Am înţeles că acolo s-au
făcut nişte greşeli, dar până în
toamnă se vor rezolva, inclusiv
solicitările tinerilor pentru locuri
de casă.

„Nu poţi trimite pe oricine
în Parlamentul European”

Rep.: Revenind la politică,
aţi fost implicat şi în alegerile
europene?

I.V.: Am observat că lumea
nu înţelege că nu putem trimite
acolo oameni care nu sunt în
stare să ne reprezinte. Bunăoară,
în mandatul trecut la europene
Monica Macovei a avut 40 de
rapoarte care au devenit lege la
nivelul întregii Europe pe când
alţi parlamentari nu au avut nici
măcar un raport. Este o diferență
ca de la cer la pământ între unii şi
alţii. Să trimiţi acolo un Gigi
Becali, care acum e la puşcărie,
înseamnă să te faci de râs. Cum
să trimiţi aşa nişte oameni
acolo?!

Rep.: Sunteţi pedist. De ce
nu aţi mers de la bun început în
PSD, care e un partid mai
mare?

I.V.: Am intrat de la bun înce-

put în PD, când avea doar 7%.
Tocmai plecase Petre Roman de
la conducerea partidului şi în
locul lui venise Băsescu.

„Revoluţia trebuia să por-
nească de la Iaşi”

Rep.: A, deci sunteţi un
membru vechi. Cine era pe
atunci şeful filialei la Iaşi? 

I.V.: Profesorul Mihai Baciu,
care mai apoi a plecat ambasador
în Belarus...

Rep.: Uite că acuma profe-
sorul Baciu e la PSD. La fel de
bine puteaţi fi  şi dumneavoas-
tră...

I.V.: Să vă spun drept, eu nu
am suportat niciodată acest par-
tid. Nu mi-a plăcut de la bun
început pentru politica lui comu-
nistă. Eu l-am cunoscut personal
pe preşedintele Iliescu încă
dinainte de revoluţie, în 1987, pe
vremea când lucram la Centrul
de Librării. Şi nu mi-a plăcut. A
venit la noi la Centru... pe atunci
Ilie Dodea era directorul
Centrului de Librării (e şi naşul
unuia dintre băieţii mei)...

Rep.: Şi mai trăieşte?
I.V.: Nu mai trăieşte. Ilie

Dodea a fost omorât înainte de
evenimentele din 1989. El trebu-
ia de fapt să înceapă revoluţia la
Iaşi în noiembrie, organizată de
dânsul... iar eu i-am dus perna cu
decoraţii, peste 40 la număr... am
fost foarte apropiaţi...

Rep.: Aşa... şi prin Dodea l-
aţi cunoscut pe Iliescu...

I.V.: Da, am vorbit şi cu
Dodea înainte de revoluţie, după
întâlnirea din noiembrie care s-a
ţinut la hotelul partidului (actual-
mente cămin al studenţilor de la
teologie, lângă Primăria Iaşi –
n.r.) şi mi-a spus atunci că Iliescu
va fi următorul preşedinte, după
alungarea lui Ceauşescu. Mi-a
zis şi când va avea loc revoluţia,
că avea mare încredere în mine.

Rep.: Deci asta a fost înain-
te de 89...

I.V.: În 87, cu doi ani înainte.
Nu a mai apucat-o...

Rep.: Cum a fost omorât?
I.V.: Printr-un vaccin.
Rep.: M-a impresionat

povestea asta cu Dodea. Nu v-a
luat la întrebări securitatea?

I.V.: Nu, pentru că nu eram
guraliv şi mi-am văzut de treaba
mea. Nimeni nu ştia că am vreo
legătură cu el până nu a murit...

Rep.: Să revenim la Iliescu.
Spuneaţi că la început aţi avut
încredere în el, mai apoi ce s-a
întâmplat?

I.V.: După ce ieşise lumea în
stradă atunci şi am văzut cum
vorbeşte, cum se poartă, mi-am
schimbat total impresia despre el.
Nu l-am mai suportat pe Iliescu
şi nici acum, când îl văd la televi-
zor mi se face greaţă. Ăsta a por-
nit tot răul din ţara asta! Dacă
atunci la revoluţie s-ar fi pus

Regele înapoi lucrurile ar fi fost
mult mai bune acum... dar de-
acum nu mai contează...

„România are nevoie doar
de două partide mari”

Rep.: Cum vedeţi proiectul
ăsta de unificare a dreptei?

I.V.: Ar fi extraordinar dacă
toate partidele astea de dreapta,
PNL, PDL, Forţa Civică şi PMP
s-ar uni...

Rep.: Numai că sunt foarte
multe orgolii la mijloc...

I.V.: Un partid mare de dreap-
ta ar fi soluţia. Să avem ca în
America două partide mari pe
care să le poţi schimba unul cu
altul la guvernare. Când sunt
alianţe din partide mai mici iese
prost penturu că sunt lupte între
ele. Uite la USL, cât s-au mai
pupat Ponta şi Antonescu iar
acum nu se mai suportă unul pe
altul...

Rep.: Dar în sat, aici, în
Miroslava, politica e mai
cuminte...

I.V.: Cât timp primarul îşi
face treaba nu prea mai ai ce zice.
Bine, avem şi noi în opoziţie per-
soane mai gălăgioase, precum
Apostol, care e obraznic şi arun-
că prin sat cu tot felul de scrisori
şi vorbe fără temei... dar el nu
socializează cu niciun consilier
local, cu nimeni...

Rep.: Aveţi pasiuni, hobby-
uri?

I.V.: Am mai scris în tinereţe
poezii, pe când mă mai întâlneam
cu Ioanid Romanescu şi răposa-
tul Aurel Leon.

Rep.: Constat că aţi avut o
relaţie strânsă cu lumea cultu-
rală a Iaşului...

I.V.: Aurel Leon venea pe la
mine destul de des... şi Pruteanu.

Rep.: Chiar, nu am apucat
să vă întreb care vă e numele şi
care e prenumele...

I.V.: Numele e Ilie şi prenu-
mele Vasile.

Rep.: Deci nu sărbătoriţi de
sfântul Ilie...

I.V.: Ei, mi s-a întâmplat să
primesc felicitări sau cadouri de
la prieteni şi de Sfântul Ilie...

Rep.: Revenind la oile noas-
tre, cum vedeţi dezvoltarea
comunei Miroslava pentru
perioada imediat următoare?

I.V.: Aş vrea să rezolvăm
anul acesta cu apa în toate satele.
Asfaltarea se va încheia în zona
concesiunilor, după care sperăm
să primim printr-un proiect fon-
durile necesare. Cu canalizarea
va fi mai greu, dar poate vom
primi fonduri şi pentru asta de la
Uniunea Europeană.

Rep.: Vă mulţumim pentru
interviu.

I.V.: Vă mulţumesc şi eu. 
A consemnat 

Florin Antohi

„Aşa am crezut eu că pot ajuta oamenii,
din postura de consilier local”

EI NE REPREZINTĂ



Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de compartimen-
tul de specialitate, Primăria Miroslava are în derulare
următoarele proiecte:

• Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local –
Valoarea totală a proiectului este de 2.172.208 euro (finan-
ţare prin HG 577/1997);

• Modernizare drum comunal DC 28 – Valoarea totală a
proiectului este de 1.724.780 euro (finanţare prin HG
28/2013);

• Demolare şi reconstrucţie corp şcoală clasele I – VIII,
sat Voroveşti, comuna Miroslava – finanţarea s-a făcut prin
Banca Mondială şi Ministerul Educaţiei.

• Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de
risc (8 – 15 copii) în localitatea Corneşti – Valoarea proiec-
tului este de 131.790 euro (finanţare BDCE). Proiectul este
în desfăşurare iar Primăria Miroslava a contribuit la acesta
cu 26.896 euro, respectiv 9% din valoarea investiţiei;

• Promovarea produselor turistice naturale şi antropice
din comuna Miroslava – Valoarea proiectului este de
914.670 lei (finanţare prin Ministerul Dezvoltării). Poiectul
este în curs de implementare iar contribuţia Primăriei
Miroslava este de 36.000 lei.

• Construirea Centrului de Informare Turistică în comu-
na Miroslava – Valoarea proiectului este de 1.037.940 lei
(finanţare prin FADR, măsura 313). Proiectul este în curs
de derulare iar cota de participare a beneficiarului
(Primăria Miroslava) este de 249.164 lei;

• Extindere reţele electrice în comuna Miroslava –
Valoarea proiectului este de 2.345.040 euro (finanţare prin
Programul de Electrificare 2012 – 2016). Localităţile viza-
te sunt: Miroslava,, Valea Adâncă, Valea Ursului, Ciurbeşti,
Horpaz, Dancaş;

• Centrală fotovoltaică cu capacitate de producţie de
1MWatt – Valoarea estimată a proiectului este de 6.011.070
euro.

• Reabilitarea termică a clădirilor – Şcoala mare şi Şcoa-
la mică, din cadrul Grupului Şcolar Agricol “Mihail
Kogălniceanu” - Valoarea proiectului este de 306.230 euro.
Proiectul este în curs şi se caută sursă de finanţare pentru
el;

• Realizarea de piste pentru biciclişti, pe amplasament
nou, cu o singură bandă – Valoarea proiectului este de
459.948 euro;

• Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului
cultural din satul Uricani – Valoarea proiectului este de
199.350 euro.

• Cartier de locuinţe sociale şi pentru tineri, în regim de
închiriere – Valoarea proiectului este de 22.516.800 euro

• Locuinţe pentru tineri în vederea închirierii, în locali-
tatea Valea Ursului – Valoarea proiectului este de
2.317.140 euro. 

6 Educaţie Mesagerul

Proiecte în derulare
ale comunei Miroslava

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 res-
taurant 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.

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

Pe 20 iunie, a fost ultima
zi de şcoală pentru cadrele
didactice şi elevii învăţămân-
tului preuniversitar, conform
structurii anului şcolar 2013-
2014. Practic, urmează apro-
ximativ 3 luni de vacanţă de
vară, întrucât cursurile vor
începe din nou abia în toam-
nă. 

Cursurile pentru anul şco-
lar 2013-2014 au debutat ofi-
cial pe data de 16 septembrie
2013 şi s-au încheiat pe 20
iunie 2014, conform structu-
rii anului şcolar aprobate
prin Ordinul MEN
nr.3818/2013. 

Structura anului şcolar
2014-2015 a fost lansată
recent în dezbatere publică
de Ministerul Educaţiei
Naţionale, majoritatea ele-
mentelor fiind neschimbate
faţă de anul școlar 2013-
2014.

Astfel, anul scolar 2014-
2015 va începe pe data de 1
septembrie 2014 şi se va
încheia pe 31 august 2015,
însumând 36 de săptămâni de
cursuri, adică 177 de zile
lucrătoare.

Conform informaţiilor
publicate de minister, cursu-
rile pentru anul şcolar 2014-
2015 vor debuta oficial pe 15
septembrie (în perioada 1-15
septembrie doar cadrele
didactice se vor prezenta la
unităţile de învățământ n.r.)
şi se vor încheia la data de 20

iunie 2015, anul şcolar fiind
structurat după cum urmea-
ză:

Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septem-

brie 2014 – vineri, 19 decem-
brie 2014

• În perioada 1 - 9 noiem-
brie 2014, clasele din învăţă-
mântul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt
în vacanţă.

• Vacanţa de iarnă – sâm-
bată, 20 decembrie 2014 –
duminică, 4 ianuarie 2015

Cursuri – luni, 5 ianuarie
2015 – vineri, 30 ianuarie
2015

• Vacanţa intersemestrială
– sâmbătă, 31 ianuarie 2015
– duminică, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 9 februarie

2015 – vineri, 10 aprilie
2015

• Vacanţa de primăvară –
sâmbătă, 11 aprilie 2015 –
duminică, 19 aprilie 2015

Cursuri – luni, 20 aprilie
2015 – vineri, 19 iunie 2015

• Vacanţa de vară – sâm-
bătă, 20 iunie 2015 – dumini-
că, 13 septembrie 2015

Ca şi în anii trecuţi, şi de
această dată se va desfăşura
programul „Şcoala altfel”.
Mai precis, potrivit structurii
anunţate de Minister, săptă-
mâna 6–10 aprilie 2015 din
semestrul al doilea este săp-

tămâna dedicată activităţilor
extracurriculare şi extraşco-
lare, în cadrul programului
„Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”,
având un orar specific.

De asemenea, anul şcolar
va fi mai scurt pentru elevii
din clasele terminale, după
cum urmează:

• pentru clasele terminale
din învăţământul liceal, anul
şcolar are 37 de săptămâni
din care durata cursurilor
este de 33 de săptămâni, 4
săptămâni fiind dedicate des-
făşurării examenului naţional
de bacalaureat. Cursurile cla-
selor terminale se încheie în
data de 29 mai 2015;

• pentru clasa a VIII-a,
anul şcolar are 36 de săptă-
mâni din care durata cursuri-
lor este de 35 de săptămâni, o

săptămână fiind dedicată
desfăşurării evaluării naţio-
nale. Cursurile claselor a
VIII-a se încheie în data de
12 iunie 2015;

• pentru clasele din învă-
ţământul liceal - filiera teh-
nologică, cu excepţia clase-
lor terminale, durata cursuri-
lor este cea stabilită prin pla-
nurile-cadru de învăţământ,
în vigoare.

• pentru clasele din învă-
ţământul profesional, durata
cursurilor este cea stabilită
prin planurile-cadru de învă-
ţământ în vigoare;

• pentru învăţământul spe-
cial - clasele a IX-a - a XI-a,
ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, durata
cursurilor este de 37 de săp-
tămâni, însumând 181 de
zile.

Prof. Maria Ursu

Două grupe de elevi ai
comunei Miroslava vor pleca
pentru 5 zile în tabără la mare,
la Eforie Nord în tranşe a câte
20-30 de copii. “Oferta pe care

am primit-o de la organizatorul
taberei - de 80 lei/zi/copil cu
totul inclus - ni s-a părut intere-
santă. Potrivit estimărilor noas-
tre, avem circa 60 de copii pe

care vrem să-i trimitem la
mare. Rămâne să convenim
asupra unor criterii de selecţie,
precum şi o rezolvare pentru
transportul lor”, a declarat pri-

marul Dan Niţă în plenul
Consiliului Local. Cel mai pro-
babil prima serie va pleca în
tabără în a doua jumătate a lunii
iulie. (P.C.)

Când se vor întoarce elevii la
cursuri în toamnă? 

Tabără la Eforie Nord pentru copiii premianţi

Elevii premianţi ai 
Şcolii Gimnaziale 
„col. Constantin Langa”
Miroslava

Clasa a V-a A
• Mihalache Maria
Alexandra
• LuncanuAdelina Nicole
• Bursuc Iulia-Claudia
• Molocea Alexandra
Ioana
• Vizitiu Bianca-Elena

Clasa a V-a B
• Ciobanu Iulia-Denisa
• Purcariu David Daniel
• Diaconu Mircea Gabriel

Clasa a VI-a A
• Chiriac Corina Andreea
• Hriscu Dragoş
Constantin
• Mahu Oana Măriuca

• Tiron Alexandrina
• Zalomir Gabriela Ema

Clasa a VI-a B
• Buinceanu Claudiu
Mihai
• Olaru Denisa Andreea
• Palaghia Denis Marian

Clasa a VII-a
• Molocia Andreea
Teodora
• Drăgan Monica
Andreea
• Olaru Claudia
• Mocanu Diana
• Chiriac Diana

Clasa a VIII-a
• Irimia Andreea
• Buhuş Adelina
Florentina
• Macovei Ingrid Denisa
• Stan Roxana Elena

Elevii premianţi ai 
Şcolii Gimnaziale
“Miron Barnovschi”
Uricani

Clasa a V-a
• Albişteanu Andrada
• Veleşcu Cristian
• Anastasiei Rareş

Clasa a VI-a
• Ungureanu Vasilică
• Liliac Aron Dumitru

Clasa a VII-a
• Andrei Emiliana
• Bălan Roxana
• Plămădeală Cristina
• Tătaru Loredana
• Constantin Mariana
• Hriscu Georgiana
• Sîrghie Andreea

Clasa a VIII-a
• Constantinescu Daiana
• Horaicu Ionela
• Molocia Lavinia
• Costin Andreea
• Bursuc Melania

Elevii premianţi ai 
Şcolii Gimnaziale
“Dimitrie Anghel”
Corneşti

Clasa  aV-a
• Păduraru Mădălina -
premiul I
Diaconu Loredana – pre-
miul al II-lea
• Tătaru Andrei – premiul
al III-lea

• Ciobanu  Petronela –
menţiune
• Petrea Cosmin – men-
ţiune
• Chiriac Georgiana –
menţiune
• Gherasim Beatrice –
menţiune
• Andriescu Florin –
menţiune

Clasa a VI-a
• Gherasim Rosalinda –
Ana – premiul al II-lea
• Gherasim Florenţa –
Ioana – premiul al III-lea
• Pantofariu Sergiu –
Marian – menţiune
• Baba Daniela – menţiu-
ne

Clasa  a VII-a
• Lupu Roxana – Andreea
– premiul I
• Lupu Alexandra - Maria
– premiul al II-lea
• Vaschim Lidia – pre-
miul al III-lea
• Dănilă Mădălina Elena
– menţiune
• Florea Bianca –
Andreea – menţiune

Clasa a VIII-a
• Dumitriu Maria -
Loredana (şefă de promo-
ţie) - premiul I (media
10)
• Olariu Mădălina – pre-
miul al II-lea
• Soponariu Andra – pre-
miul al II-lea
• Buhuş  Iulian – menţiu-
ne

Cinste lor!
Cu bune şi rele, s-a mai încheiat un an şcolar.
Excepţie făcând cei care nu au reuşit să pro-
moveze la unele obiecte, toţi copiii au intrat
într-o vacanţă binemeritată. Şi pentru că
acolo unde sunt merite ele trebuie încurajate
pentru ca şi alţi copii să le urmeze, redacţia
Mesagerul a hotărât să publice lista cu elevi
de gimnaziu premianţi din toate şcolile aron-
date comunei Miroslava. Avem copii munci-
tori, talentaţi şi ambiţioşi. Ne bucurăm că
avem ocazia de a-i prezenta cititorilor noştri
şi cu toţii de mândrim cu ei. Cinste lor!
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* este vorba de o investiţie de
minim 10 milioane euro, destinată fot-
balului de performanţă, cu stadioane
şi dotări potrivit normelor FIFA şi
UEFA

Există posibilitatea reală ca într-un
viitor apropiat comuna Miroslava să
adăpostească un complex sportiv, în
conformitate cu normele de licenţiere
FIFA şi UEFA, capabil să preia compe-
tiţiile care de regulă se desfăşoară pe sta-
dionul “Emil Alexandrescu” din Copou.
Iniţiativa aparţine SC NB Incorporated
SRL din Iaşi, care a solicitat plenului
Consiliului Local Miroslava concesio-
narea unei suprafeţe de teren de 6 hecta-
re, pe o perioadă de 49 ani.

“Probabil că mulţi dintre dumnea-
voastră mă ştiu în calitate de fost preşe-
dinte al CSMS Iaşi, motiv în plus pentru
a vă asigura că avem intenţii dintre cele
mai serioase. Valoarea minimă a investi-
ţiei pe care o avem în vedere este de
minim 10 milioane euro şi avem încre-

dere că acest complex sportiv va contri-
bui la dezvoltarea comunităţii locale.
Locaţia care ne-ar interesa ar fi undeva
în spate la Antibiotice”, a declarat
Neculai Ciulu, reprezentant al SC NB
Incorporated SRL.

Fiind suficient teren în zonă,
Consiliul Local a avizat favorabil solici-
tarea, pentru un teren din apropierea sta-
dionului Uricani, urmând ca investitorul
să prezinte Primăriei documentaţia com-
pletă.

Potrivit SC NB Incorporated SRL,
complexul sportiv de la Uricani va
cuprinde:

– o clădire administrativă;
– un teren de fotbal pentru jocuri

oficiale (120 m x 70 m), cu gazon natu-
ral, cu tribune având capacitatea de
7.000 – 8.000 locuri, cu instalaţie de iri-
gare, instalaţie de încălzire şi instalaţie
de nocturnă, cu vestiare, cabinete medi-
cale, sală de conferinţe, parcare etc.

– un teren de fotbal pentru antre-
nament (100 m x 65 m), cu gazon natu-
ral şi instalaţie nocturnă pe panouri sola-
re;

– un teren de fotbal pentru antre-
nament (100 m x 65 m), cu gazon sinte-
tic şi acoperit;

– minicomplex sportiv pentru
copii şi juniori constând în clădire
vestiare, cabinet medical precum şi un
teren (60 m x 40 m) cu gazon natural şi
două terenuri (50 m x 20 m) cu gazon
sintetic.

Simultan de şah la Sala Polivalentă Miroslava

Maestrul internaţional Lucian Filip
a bătut tot ce se putea bate!

* cei 32 de partici-
panţi la simultanul de
şah au primit diplome
de participare, jocuri de
şah, carţi de şah şi mingi
de fotbal

Duminică, 29 iunie,
Sala Polivalentă Miros-
lava a găzduit un simultan de şah susţinut de maestrul internaţional
Lucian Filip. Evenimentul – organizat de Primăria comunei
Miroslava în colaborare cu Clubul Sportiv “Micul Şahist” din Iaşi
– s-a bucurat de o participare consistentă, nu mai puţin de 32 de
candidaţi fiind dispuşi să-şi încerce forţele cu un şahist de calibru
greu. Nu a fost limită de vârstă, aşa că au putut juca atât copii cât şi
adulţi. Premiile puse în joc au fost următoarele: 150 lei victoria, 50
lei remiza, diplome de participare pentru toţi concurenţii, jocuri de
şah, cărţi şi reviste de şah, mingi de fotbal. Nu a fost taxă de parti-
cipare şi fiecare concurent a venit cu tabla proprie de şah şi a jucat
o singură partidă. Spre dezamăgirea publicului, toţi concurenţii au
luat bătaie, deşi au existat trei jucători care i-au creat maestrului
internaţional Lucian Filip oarece probleme. Competiţia a început la
ora 13:15 şi s-a terminat la 17:15, când a avut loc tombola cu pre-
mii. “A fost o manifestare frumoasă şi chiar dacă nu a reuşit nimeni
să facă măcar o remiză cu maestrul Filip, consider că fiecare con-
curent a putut adăuga o experienţă deosebită la palmaresul perso-
nal. Îi felicit pe toţi şi sper ca la următoarea manifestare pe care o
vom desfăşura la toamnă să vină mai mulţi competitori”, a declarat
Alin Apostol, organizatorul simultanului de şah. (M.A.)

Sezon bun pentru Ştiinţa Miroslava

Ştiinţa Miroslava a încheiat un sezon excelent de Liga III, cla-
sându-se pe locul 4, la doar un punct de lider. În Play-off, Kosarom
Paşcani şi Ştiinţa Miroslava s-au descurcat onorabil, Ştiinţa
Miroslava clasându-se la final pe ultima treaptă a podiumului, în
timp ce păşcănenii au terminat pe locul 5. Una peste alta, un sezon
reuşit pentru cele două formaţii, iar dacă ar fi existat motivarea
necesară una din cele doua ar fi putut trage la promovare. Cele doua
echipe vor continua cu aceleaşi staff-uri tehnice în sezonul următor,
asta dacă nu cumva se întâmplă ceva neprevăzut până la startul
sezonului. (R.M.)

Suport fianciar pentru 
un campion naţional

Date fiind rezultatele deosebite obţinute în diferite competiţii de
kick boxing, precum şi faptul ca este campion naţional al acestui
sport, la categoria sa de greutate, Ştefan Lătescu, din Proselnici va
beneficia de un suport financiar din partea Consiliului Local
Miroslava. Ajutorul, în valoare de 500 lei constă în acoperirea chel-
tuielilor de deplasare la sala de antrenament. (P.C.)

Încă un complex sportiv la Uricani

Înfiinţată relativ recent şi
beneficiind de mijloace
materiale mult reduse în
comparaţie cu alte competi-
toare, AS Ciurbeşti e o echipă
de fotbal care dă totuşi rezul-
tate. Dovadă stau şi rezultate-
le din ultimul sezon, care pla-
sează AS Ciurbeşti pe poziţia
8 în clasamentul echipelor de
Ligă V din judeţul Iaşi (53
puncte), cu două locuri mai
sus în raport cu CS Ştiinţa II
Miroslava.

“Până la urmă, facem şi
noi ce putem. Am adunat
jucători nu doar din
Ciurbeşti, ci şi din celelalte
sate componente ale comunei
Miroslava. Suntem o echipă

formată din oameni tineri şi
inimoşi, cărora le place să
practice acest sport minunat.
Dăm tot ce putem ca să facă
un sport de calitate!”, spune
Alexandru Vieru, consilier
local şi susţinător devotat al
echipei.

Iată şi echipa:
Andrei Lucian, Moroşanu

Daniel, Gogu Cosmin,

Ciubotaru Ciprian, Ciubotaru
Mihai Bogdan, Dobrea
Cosmin Andrei, Vicol
Alexandru Ion, Teodorescu
Ovidiu, Vicol Vasile Vlăduţ –
Ciurbeşti

Stoica Ionuţ, Petrea
Constantin, Petrea
Alexandru, Cocea Marius,
Alupei Bogdan, Vaschim
Ştefan, Petrea Mihai Lucian,

Gogol Vasile, Vrânceanu
Vasile, Petrea Daniel –
Corneşti

Zaharia Dragoş Vasile,
Ciubotariu Marian, Nour
Gabriel Alin, Pintilie Cezar
Iulian, Bărbieru Gabriel,
Musteaţă Petru – Valea
Adâncă

Alexandrescu Dumitru,
Cojocaru Dragoş Daniel,
Cotoman Mihai Ciprian –
Horpaz

Miron Andrei, Acasandrei
Bogdan Constantin,
Stavarache Alexandru –
Miroslava

Moroşanu Dănuţ Valentin
– Valea Ursului.

Un mulţumitor loc 8 în clasament, pentru AS Ciurbeşti

* ne spune Cristian
Ungureanu, antrenorul
echipei de fotbal a clubu-
lui Ştiinţa Miroslava

Plasată pe locul trei în
clasamentul Ligii a III-a de
fotbal, echipa clubului Şti-
inţa Miroslava a terminat
mai mult decât onorabil în
raport cu anul trecut, când a
fost cât pe ce să retrograde-
ze. Un rezultat bun, dar care
a lăsat loc şi de frustrări,
Ştiinţa ratând pe puţin pro-
movarea. Cu ce gânduri şi
proiecte de viitor abordează
echipa Miroslavei următo-
rul debut de campionat
urmează să aflăm de la
Cristian Ungureanu, antre-
norul echipei.

Reporter: Cum e, sun-
teţi mulţumit de rezultat?

Cristian Ungureanu: În
linii mari... da. La început,

ne-am fixat promovarea în
play-off... Apoi, odată cu
îndeplinirea acestui obiectiv
s-au schimbat puţin datele
problemei şi am încercat să
atacăm promovarea. Lucru
care nu s-a realizat, dar sunt
foarte mulţumit că am ter-
minat pe locul 3 şi având în
vedere performanţele de
anul trecut acest loc e totuşi
un rezultat mai mult decât
onorabil...

Rep.: Cum vă explicaţi
această ratare la promo-
vare? A fost echipa obosi-
tă? Aţi avut meciuri grele,
accidentări?

C.U.: De-a lungul cam-
pionatului au fost şi acci-
dentări. Cel mai tare îmi
pare rău că l-am pierdut pe
Petrea, care la meciul cu
Paşcanii a făcut o ruptură de
ligamente şi menisc. Şi l-am
pierdut pentru o perioadă
mai lungă, de aproape 8

luni! Petrea este golgeterul
seriei şi golgeterul nostru în
acelaşi timp. De oboseală la
echipe nu aş vorbi aici, că
nu au avut băieţii de ce să
fie obosiţi. Problema a fost
mai degrabă lipsa lor de
experienţă.  Unii dintre ei,
intrând în play-off pentru
prima oară şi presiunea de
joc fiind mai mare, au cedat
din punct de vedere psihic.
Altfel, repet, sunt foarte
mulţumit de cum au răspuns
la cerinţele mele. Totuşi,
fiind un perfecţionist de
felul meu, îmi doresc tot
timpul mai mult. Am, aşa, o
uşoară nemulţumire că nu
am reuşit să promovăm...

Rep.: Dar cum sunt
echipele de pe primele
două locuri?

C.U.: Dorohoiul şi
Romanul sunt echipe care
joacă de foarte mult timp
împreună. Sunt acolo jucă-

tori care joacă de trei-patru
ani împreună. Se văd trasee-
le de joc, se cunosc între ei.
Mulţi dintre jucătorii noştri
sunt la primul an în divizia
C. Pe unii, chestia asta i-a
marcat.

Rep.: Ce măsuri gândiţi
pentru a compensa defi-
cienţa asta, ca să atacaţi
poziţia 1 din clasament?

C.U.: Prima măsură ar fi
să-mi transfer cinci fotba-
lişti cu experienţă şi având
în vedere că am pierdut
mulţi jucători sub 21, anul
aceasta trecând vârsta limi-
tă, va trebui să-mi aduc
ceva jucători şi sub 21 de
ani.

Rep.: De ce?
C.U.: Pentru că suntem

obligaţi să jucăm cu cel
puţin trei jucători sub 21 de
ani în teren şi doi pe banca
de rezerve. E o condiţie
obligatorie la fiecare meci.

În lotul de 18 jucători, cinci
trebuie să fie cu vârsta sub
21 de ani.

Rep.: Când reluaţi pre-
gătirile?

C.U.: Pregătirea o vom
începe pe 7 iulie. Vom
vedea ce fotbalişti vom
reuşi să aducem... Avem
deja doi fotbalişti care au
semnat cu noi... Bogdan
Chimir, de la Paşcani şi
Tofan de la Zagon.

Rep.: Chimir ăsta e
bun. Îmi amintesc că ne-a
băgat şi nouă nişte
goluri...

C.U.: Da, e bun...
Rep.: Când intraţi în

cantonament?
C.U.: Cantonamentul va

fi la finalul lunii iulie sau
începutul lunii august. Totul
depinde de ce hotărăsc cei
de la FRF, adică dacă începe
mai devreme sau mai  târziu
campionatul. În funcţie de
asta îmi fac şi eu planificări-
le...

Rep.: Succes pe viitor!
C.U.: Mulţumesc, şi vă

aşteptăm la meciuri!
A consemnat 

Florin Antohi

„Puteam promova, dar lipsa de
experienţă şi-a spus cuvântul“



De multă vreme
aşteptau locuitorii
unor străzi din
Horpaz să aibă asfalt.
A venit şi momentul
acesta. Străzile
Bisericii, Şcolii şi
Iazului sunt asfaltate
dintr-un capăt în
altul. 

Un asfalt încă negru.
,,Iaca, merg spre biserică şi
dealul mi se pare mai uşor
de urcat. Parcă păşesc cu
grijă maică”, spune o bătrâ-
nă ce se îndrepta spre
vechea biserică a satului
Horpaz. ,,Cum vă numiţi?”,
o întreb. Lasă, maică... Nu
sunt eu aşa importantă să
mă daţi la ziar. Dar e tare
bine ca avem asfalt. Eu n-
am maşină. Merg doar pe
jos. Dar nu îmi mai intră
pietrele în picioare”, a spus
bătrâna făcându-şi o cruce
şi pornind uşor spre biseri-
că. Pe strada Şcolii, puzde-
rie de maşini parcate în faţa
curţilor. ,,Iaca cu asfaltul
asta nu se mai ridică praful.
E un lucru extraordinar de
bun. Să vă spun drept, nu
am visat vreodata apă şi
asfalt aici. Acum le avem.
Sunt mândru de comuna

noastră”, spune Victor
Bageag, locuitor al satului
Horpaz, pe strada Şcolii nr
42.  

,,Pare lucrare bună şi
sperăm să ţină mulţi ani. De
fapt, n-avem noi grijă. Că
lucrarea e garantată”, a spus
Bageag arătând spre asfalt.
Lui i s-a alăturat un alt
locuitor al satului Horpaz.
Sub privirile vecinilor ieşiţi
curioşi pe la garduri,
Neculai Potomeanu, a cărui
gospodărie este pe strada
Şcolii 57, ne-a spus: ,,ştiţi
ce era aici? Nenorocire. Un
noroi de nu intra nici căru-
ţa. Acum avem un asfalt
cum nu găseşti în Iaşi prin
Piaţa Unirii şi Ştefan cel

Mare”, a mai spus Neculai
Potomeanu. ,,Haideţi la
vale, că merg la magazine.
Să vă mai spun pe drum.
Arătând cu mâna în spate,
spre gospodaria lui, Neculai
Potomeanu a completat
,,Am solar şi două fântâni.
Nici una dintre ele nu are
suficientă apă. Acum,
având conducta de apă nu
îmi fac griji că mi se duce
munca de râpă”. Numărând
pe degete, a concluzionat:
,,avem asfalt, apă este,
curent electric nu se pune
problema. Poate într-o zi va
fi şi canalizare. Dar ce era
de făcut s-a făcut”, a înche-
iat el mulţumit. 

,,Mai bine ţăran
decât orăşean”

Pe strada Iazului, doi
locuitori vorbeau chiar des-
pre asfaltare când am nimerit
în dreptul lor. Marinel
Ursachi şi Gheorghe Suru
dezbăteau la gard: ,, Nu am
sperat, dar uite ce asfalt
avem. Mai trebuie făcute
rigole şi de pus borduri. Ce,
asta e ca şi făcută”, a spus
Marinel Ursachi.  Gheorghe
Suru, consăteanul acestuia, a
început să explice cu însufle-
ţire cât de mult şi-a dorit stra-
da asfaltată. ,,Vă spun drept
că mi-a părut foarte rău când
am venit în Horpaz. Acum

nu aş mai pleca şi nici teren
nu vând. Având apă şi asfalt,
or veni alţii care or să vrea
teren pentru casă. Cât nu a
fost asfalt aveam conflicte şi
cu un vecin. Traversam din
cauza noroiului pe la el”, a
adaugat Suru. Acesta şi-a
amintit o întâmplare cu un
coleg de serviciu. ,,Mergeam
la combinat (la CUG - n.r.) şi
mă tot tachina un băiat pe
tema drumului. Îmi zicea:
,,uăi ţărane, tu nu vezi că nu
ştii ce e asfaltul?”. Acum îi
spun eu: ,,băi, orăşene, cum
ţi se pare în Horpaz? Aveţi
aşa asfalt în Alexandru?
Domnule, am spus că la înce-
put m-am mutat cu strângere
de inimă. Acum sunt mandru

de satul meu. Toate se fac cu
timp, cu effort, dar se fac!”, a
încheiat Gheorghe Suru. 

Conducerea Primăriei
Miroslava dă asigurări că
asfaltarea satelor şi aduce-
rea apei va continua. Aşa
cum spunea un locuitor din
Horpaz, cu efort şi nu peste
noapte. Dar nu e poate
bucurie mai mare decât să
vezi locuitorii comunei
Miroslava mulţumiţi. Iar cei
de pe străzile Bisericii,
Iazului şi Şcolii din Horpaz
sunt mulţumiţi că promisiu-
nile care le-au fost făcute s-
au concretizat. 

Ştefan Susai
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Asfaltul din Horpaz - o promisiune îndeplinită
- minireportaj prin drumurile satului

Marinel Vasilache şi
Gheorghe Suru Victor BageagNeculai Potomeanu


