esagerul
M
IT
U
T
A
GR

L u n a r

a l

c o m u n e i

Iulie 2014

M i r o s l a v a

Anul VI

T iraj 6000 exemplare

Tabără la Eforie pentru copii cu
merite deosebite la învăţătură

* “Ne-ar fi plăcut să mai stăm, dar parcă
tot acasă, în Miroslava, e mai frumos!”
Nu mai puţin de 60 elevi ai
şcolilor din Miroslava, Uricani şi
Corneşti au fost recompensaţi pentru rezultatele foarte bune la
învăţătură cu câte o vacanţă la
mare, într-o tabără special
amenajată în complexul „Marea
Neagră” din Eforie Nord. Elevii
care au beneficiat de acest program
– finanţat de Consiliul Local al
comunei Miroslava – au plecat la
mare în două serii. În prima au
mers elevii din Miroslava şi
Uricani iar în a doua serie au fost
colegii lor din Corneşti. Succesul
taberei a fost, incontestabil, unul
foarte mare pentru copii, unii dintre

aceştia văzând pentru prima oară în
viaţa lor marea. ,,Ne bucurăm că
am fost în această tabără. Acest
lucru ne motivează să învăţăm cel
puţin la fel de bine şi anul viitor”,
spune Claudia Olaru, elevă în clasa
a VII-a, la Şcoala “col. Constantin
Langa” din Miroslava. Asemeni
Claudiei , au văzut marea pentru
prima oară şi Denisa Olaru (clasa a
VI-a) şi Mircea Diaconu (clasa a Va) elevi ai aceleiaşi unităţi de
învăţământ. “Ne-ar fi plăcut să mai
stăm, dar parcă tot acasă, în
Miroslava, e mai frumos”, spun
aceştia din urmă.
(Amănunte în pagina 6)

Gunoi menajer nu înseamnă crengi şi materiale de construcţie!
* disfuncţionalităţile întâlnite de noul operator de
salubritate determină o reorganizare din temelii a acestui serviciu la nivel local * “cine arde
gunoi în grădină va fi amendat
cu sume între 1.000 şi 3.000 lei”
Previzibil, schimbarea unui
operator de salubritate cu un altul
nu avea să fie o simplă preluare de
contracte
şi
schimb
de
tomberoane, cât mai degrabă un
proces complicat în urma căruia
noul operator responsabil cu preluarea gunoiului menajer din
comună urmează să-şi adapteze
mijloacele tehnice, utilajele şi
echipa la situaţia existentă în teren.
A plecat SC Predemet SA de la
Miroslava, dar gunoiul a început
să se adune şi datorită specificului
locului angajaţii de la SC Raabro
SRL nu au putut prelua gunoiul
menajer în conformitate cu
graficul asumat. De aici, probleme
şi nemulţumiri din partea
beneficiarilor care au rămas cu
gunoiul la poartă, mai mult decât
trebuie.
Până la preluarea
gunoiului, cetăţenii
au şi obligaţii
Potrivit asigurărilor date de
noul operator de salubritate,

disfuncţionalităţile constatate în
teren urmează a fi rezolvate prin
achiziţionarea
unei
maşini
suplimentare de gunoi, reaşezarea
graficului de preluare a gunoiului
menajer,
achiziţionarea
şi
distribuirea de pubele şamd.
De cealaltă parte, însă,
beneficiarii sunt rugaţi ca în ziua
în care ştiu că vine maşina de
gunoi să le preia deşeurile, să nuşi lase maşinile parcate în drum
pentru că altfel maşina de gunoi
nu poate intra, mai ales dacă strada
e îngustă, cum de regulă se
întâmplă în Horpaz. De asemenea,
cetăţenii sunt rugaţi să taie crengile copacilor care ies din afara
curţilor spre strada prin care trece
maşina de gunoi, ca să nu mai
agaţe maşina şi să o deterioreze.
Foarte important! Contractul
cu operatorul de salubritate
presupune preluarea exclusivă de
gunoi menajer, nu şi de altă natură,
calculaţia de preţ fiind adaptată în
funcţie de acest lucru. Gunoi
menajer nu înseamnă resturi de
materiale de construcţie, crengi şi
masă vegetală, bălegar sau deşeuri
electrocasnice. Compartimentul
ecologic al Primăriei Miroslava le
reaminteşte cetăţenilor că pentru
preluarea bălegarului au fost amenajate special rampe în Balciu şi
Uricani şi că pentru preluarea
deşeurilor constând în aparatură

electrocasnică stricată sau ieşită
din uz există un centru de
colectare special la Primăria
Veche, în Balciu.
“Crengile şi materia vegetală
sub nicio formă nu trebuie arse în
fundul grădinii, pentru că
legislaţia de mediu nu permite aşa
ceva. Acestea trebuie prelucrate,
compostate şi depozitate undeva,
într-un spaţiu special, în vederea
macerării şi transformării în compost. Acolo unde vom depista
incendii de vegetaţie provocate
vom aplica amenzi între 1.000 –
3.000 lei!”, a declarat Corina
Darabană, inspector de mediu în
cadrul Primăriei Miroslava.
Taxa de salubritate
rămâne aceeaşi
La nivelul comunei Miroslava,
sunt luate în evidenţă circa 5.500
gospodării. Potrivit statisticilor,
există deja 2.200 contracte de
salubritate individuale încheiate

Premii pentru familii care
au împlinit 50 ani de căsătorie
Cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătorile Miroslavei – care se vor
desfăşura în perioada 18 – 21 septembrie – Primăria comunei Miroslava va
acorda premii de fidelitate familiilor longevive. Vor fi premiate doar familiile
care au ambii soţi în viaţă şi care care au împlinit 50 ani de la căsătorie în anii
2012, 2013, 2014. Pentru luarea în evidenţă, în vederea acordării acestor premii
(care cel mai probabil vor fi în bani), solicitanţii trebuie să se prezinte la
Primăria comunei Miroslava cu Certificatul de Căsătorie şi Buletinul/Cartea de
Identitate, care să ateste că cei doi soţi sunt rezidenţi ai comunei Miroslava. Vă
aşteptăm!

cu operatorul de salubritate la
nivel comunal, dar este obligatoriu
ca toată lumea să-şi plătească salubritate, fie direct cu contractorul,
fie plătind la Primăria Miroslava o
taxă de salubritate. Această taxă o
vor plăti cetăţenii care locuiesc în
zone unde este practic imposibil
accesul maşinii de salubritate.
“Situaţia preluării gunoiului
menajer în comună este una grea
şi va face separat obiectul unei
şedinţe de Consiliu Local pentru a
găsi soluţii. Suntem blocaţi într-o
situaţie de neînţeles. La noi în
Comună, unde distanţele sunt mai
mari şi preluarea gunoiului
menajer e mult mai dificilă decât
în Iaşi, preţurile sunt de trei ori
mai mici, iar lumea tot nu plăteşte.
Situaţia nu poate continua aşa”, a
remarcat primarul Dan Niţă în
plenul Consiliului Local.
Până la reaşezarea în parametri
normali a activităţii de preluare a
gunoiului menajer de la populaţie,
taxa de salubritate rămâne cea
stabilită în Consiliul Local
Miroslava. Şi anume:
– 8,5 lei/persoană/ lună;
– 16 lei/ 2 persoane/ lună;
– 22 lei/ de la trei persoane în
sus pe familie/lună
– 52 lei/mc gunoi preluat/lună
la societăţi comerciale.

Participări de marcă la Agralim 2014

* pregătirile pentru cel mai important eveniment agrar
din Moldova sunt în plină desfăşurare
Târgul pentru fermieri AGRALIM este cel mai important eveniment dedicat agriculturii din Regiunea de Nord-Est. Desfăşurat
în perioada 18 – 21 septembrie 2014, în Staţiunea Didactică
Ezăreni din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară „Ioan Ionescu de la Brad” Iaşi.
AGRALIM se aliniază conceptelor moderne de târguri
agricole în câmp şi creşte în atractivitate prin programul de
demonstraţii live ale utilajelor agricole şi prezentarea de loturi
demonstrative.
Companii importante din sectorul agribusiness şi-au anunţat
deja prezenţa la AGRALIM 2014, dintre care amintim:
Sectorul input-urilor: Caussade Semences, Biochem, Biocrop,
ABS200, Carmeuse Holding;
Sector maşini şi utilaje agricole: IPSO, New Holand Romania,
Agritehnica, Maschio Gaspardo, Biso Romania, AgriAlianta,
Green Expert, General Leasing, MasterLux;
Sector finanţare, consultanţă şi servicii pentru agricultură:
BRD Grup Societe Generale, OTP Bank, ProCredit Bank,
Raiffeisen Bank, Leumi Bank, Libra Bank, Riela, Green Tech,
Agri Inovatie. (amănunte în pagina 7)

Nu mai ardeţi miriştile!
* altfel vi se scad subvenţiile de la APIA
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) le
transmite fermierilor că au obligaţia de a respecta bunele
condiţii agricole şi de mediu, conform cărora nu este permisă
arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi
nici a vegetaţiei uscate pe pajiştile permanente.
Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti
temporare) nu trebuie să ardă miriştele şi/sau resturile
vegetale rezultate după recoltarea culturilor, inclusiv miriştile
sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare. Celor care
nu respectă aceste condiţii li se vor aplica reduceri la suma
totală de plată, indiferent de suprafaţa arsă. Totodată,

agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să
ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor.
“Precizăm că APIA a încheiat cu Garda Naţională de Mediu
şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă un
protocol de colaborare privind acţiunile de monitorizare a
modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii
agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor
permanente. Se urmăreşte, prin acţiuni comune, reducerea
cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei, prin
sancţionarea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate
cele trei instituţii semnatare ale protocolului”, se arată într-un
comunicat emis de APIA Iaşi.
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De la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi

Indicaţii privind incendierea
controlată a miriştilor
Numai în ultimii trei ani, pe teritoriul României au
fost înregistrate 43.165 incendii de vegetaţie, ceea ce
înseamnă o medie de 40 de incendii pe zi!
Principala cauză care generează aceste incendii este
utilizarea focului deschis pentru curăţarea/igienizarea
terenurilor agricole. Această operaţiune, executată fără
luarea unor măsuri de siguranţă, fără supravegherea
arderii, în lipsa unor mijloace de primă intervenţie şi fără
anunţarea serviciilor voluntare/private pentru situaţii de
urgenţă, conduce la un număr extrem de ridicat de incendii de vegetaţie.
De asemenea, fumatul în zone cu vegetaţie uscată, în
apropierea lanurilor de cereale, a generat pe fondul neglijenţei un număr semnificativ de incendii de vegetaţie.
Ce trebuie făcut?
Nu utilizaţi focul deschis şi nu fumaţi la distanţe mai
mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze
şi lichide combustibile, vapori inflamabii, explozivi etc.
respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.,
şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada
coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite. Nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe
timp de vânt.
Atenţie! Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii şi numai pe baza permisului de
lucru cu foc, după informarea prealabilă a serviciului
voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă. Prepararea hranei pentru utilizarea focului deschis în incinta unităţilor,
în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se
face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la
distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la
alte vecinătăţi.
Copiii trebuie educaţişi supravegheaţi pentru a nu se
juca cu focul, în condiţii şi în locuri în care se pot provoca incendii.
Sancţiuni aspre!
Următoarele fapte se sancţionează cu amendă de la
1.000 la 2.500 lei:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor deşeurilor şi
a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului
de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea
focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri,
plantaţii şi alte vecinătăţi.

Date de la starea civilă
În perioada 1 iulie – 1 august, la Oficiul de Stare
Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate
următoarele:
Căsătorii
• Berzoi Mihail Cristian, cu Mihai Loredana Elena
• Hârcă Costel, cu Axinte Ioana Flavia
• Barbir Andrei Ionuţ, cu Alistar Elena Ramona
• Goreanu Dumitru, cu Surugiu Maria
• Crengăniş Daniel, cu Săvoaia Gianina
• Lungu Marian Daniel, cu Sandu Elena Simona
• Curmei Petru Lucian, cu Vulpe Roxana
• Pelin Alexandru, cu Creciun Anişoara
• Crivoi Andrei, cu Szlachta Sandra Katarzyna
• Bahrim Vasile Bogdan, cu Braşoveanu Petronela
• Croitoru Nicu, cu Pantaz Inga
• Chiriac Lucian George, cu Bahrim Ana Mihaela
• Mahu Nicolae Laurenţiu, cu Pascariu Ionela
Mădălina
• Rusu Emanuel Daniel, cu Spiridon Andreea
Mihaela
Decese
• Mircescu Dumitru (73 ani, Iaşi)
• Lărgianu Ştefan (65 ani, Valea Adâncă)
• Achiţei Dumitru (72 ani, Voineşti)
• Gugulică Neculai (80 ani, Horpaz)
• Braşovanu Constantin (82 ani, Balciu)

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
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Viitorul spital regional se va face la Miroslava
Consilierul pe probleme de
sănătate al primului ministru, Vasile Cepoi, este cel
care se va ocupa de punerea
în aplicare a proiectului
Spitalului Regional de la
Miroslava
Anunţul acestui proiect – iniţiat
în timpul guvernelor Boc şi
Ungureanu – a fost făcut în cadrul
unei conferinţe de presă de către
primarul
Iaşului,
Gheorghe
Nichita, care spune că a avut mai
multe convorbiri telefonice pe
această temă cu prof. Vasile Cepoi,

consilier al primului ministru pe
probleme de sănătate.
Potrivit proiectului, situaţia
juridică a terenului pe care se va
situa viitorul spital regional de la
Iaşi va trebui clarificată până la
sfârşitul lunii august.
Unitatea spitalicească va fi
construită cu fonduri europene iar
investiţia se va ridica la aproximtiv 200 milioane euro. Unitatea
sanitară situată pe teritoriul comunei Miroslava, va avea 1200 de
paturi şi se va întinde pe 12 hectare. De toate, în România vor fi trei
spitale regionale care vor fi construite cu fonduri europene în
judeţele Iaşi, Cluj şi Craiova.

Poliţia locală în acţiune

PUZ-uri doar în interiorul
Planului Urbanistic General
* dacă nu suntem atenţi, ne vom
trezi că apar construcţii pe loturi
izolate după care ne vor cere să le
facem drum şi utilităţi”, atenţionează Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava
Introducerea de noi suprafeţe de
teren în intravilanul comunei
Miroslava a devenit o problemă
acută pentru autorităţile locale, în
contextul în care aproape la fiecare
şedinţă de Consiliu Local se prezintă
PUZ-uri noi. Nu puţine au fost şi
cazuri în care au apărut prin tot felul
de coclauri construcţii fără autorizaţie, după care deţinătorii au mers pe
principiul faptului împlinit şi au
făcut demersuri pentru intrarea în
legalitate, solicitând PUZ-uri, certificate de urbanism şi ulterior autorizaţii de construcţie. Tocmai acest lucru
încearcă să prevină Primăria
Miroslava, motiv pentru care primarul Dan Niţă a mai avut o intervenţie
fermă în plenul Consiliului Local.
“Este foarte important, comisiile de
urbanism trebuie să analizeze cu
mare atenţie toate solicitările de
PUZ, pentru că sunt multe loturi de
teren răzleţe pentru care se întocmesc aceste documente. Nu e în
regulă ca distanţa de la un PUZ solicitat până la cel mai apropiat PUZ
existent să fie mai mare de 200 de

metri. Dacă nu suntem atenţi, ne vom
trezi că aprobăm construcţii la mare
distanţă de zona locuită şi apoi vor
veni oamenii la noi să ne ceară să le
facem drum, iluminat public şi utilităţi. E bine că ne dezvoltăm urbanistic, dar nu putem să o facem haotic,
pentru că fondurile pe care le avem
la dispoziţie nu acoperă tot necesarul. Sigur, din punct de vedere al
legalităţii, este legal să-i facem solicitantului PUZ, dar oportunitatea
acestuia
intră
în
atribuţiile
Consiliului Local care face strategia
de dezvoltare a comunei. Putem face
PUZ-uri doar în interiorul PUG (Plan
Urbanistic General) deja aprobat.
Atât! Altfel nu vom face faţă. La
momentul actual, avem intravilan cât
jumătate din municipiul Iaşi, dar în
privinţa utilităţilor şi a drumurilor să
nu uităm că am plecat de la nivelul
comunei primitive, fără asfalt, fără
apă, fără nimic. Există o strategie de
urbanizare a comunei care trebuie
respectată”, a declarat primarul Dan
Niţă.
Altfel spus, nu se mai acordă
PUZ-uri dacă terenul aferent nu se
integrează în cuprinsul PUG, sau
dacă nu e lipit de un alt teren care are
deja PUZ. (P.C.)

Problema cea mai
acută - gunoiul aruncat
în locuri virane
Pe întreg parcursul lunii
iulie, Poliţia Locală Miroslava
a aplicat 5 contravenţii la
Legea 61, privind liniştea şi
ordinea publică, însumând
1.100 lei şi o contravenţie la
HCL 106/2011, normativ privind obligativitatea obţinerii
unui acord de funcţionare de la
Primărie, amenda pentru lipsa
autorizaţiei fiind de 1.500 lei.
De asemenea, a mai fost aplicată o amendă de 1.500 lei, la
HCL 47/2009, proprietarului
unei betoniere care îşi spăla
utilajul de ciment pe domeniul
public al Primăriei Miroslava.
“De departe cea mai mare
problemă a noastră acum o
reprezintă gunoiul. Sunt câteva
locuri virane, domenii publice
sau private unde lumea aruncă
tot felul de gunoaie, începând
cu deşeuri din construcţii,
crengi şi resturi vegetale şi terminând cu gunoi menajer,
pamperşi folosiţi samd. Am
organizat pânde pentru a-i surpinde pe făptaşi şi am remarcat
că se aruncă gunoiul de regulă

Normative ale Consiliului Local
La ultima şedinţă de Consiliu Local, din data
de 31 iulie 2014, au fost dezbătute şi aprobate
următoarele proiecte de acte normative:
– Hotărâre privind aprobarea modificărilor la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare;
– Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional
nr. 11 la Actul Constitutiv şi Actului Adiţional nr.
12 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de
Apă Canal Iaşi ARSACIS;
– Hotărâre privind completarea Programului
anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2014;
– Hotărâre privind aprobarea Regulamentului
privind coferirea titlului de “cetăţean de onoare al

comunei Miroslava”;
– Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 919 mp teren,
situat în domeniul privat al comunei Miroslava,
sat Balciu;
– Hotărâre privind concesiunea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 335 mp teren,
situat în domeniul privat al comunei Miroslava,
sat Horpaz;
– Hotărâre privind concesiunea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 1306 mp, teren
situat în domeniul privat al comunei Miroslava,
sat Corneşti;
– Hotărâre privind concesiunea prin licitaţie
publică deschisă a suprafeţei de 6.000 mp, teren

seara, între orele 19 -2. Vom
aplica amenzi în continuare
pentru contravenţii la legea
mediului, dar facem apel şi la
bunul simţ al oamenilor, pentru
că nimănui nu-i convine să stea
în mizerie”, a declarat Bogdan
Milea, şeful Poliţiei Locale
Miroslava. În opinia sa, ar trebui găsită o soluţie prin care
posesorii de terenuri neexploatate să fie obligaţi să-şi îngrădească proprietatea pentru ca
aceasta să nu mai devină o tentaţie pentru vecini de a o transforma peste noapte în groapă
de gunoi. (F.A.)

situat în domeniul privat al comunei Miroslava;
Hotărâre privind darea în folosinţă a unui teren
în suprafaţă de 1.000 mp, în vederea construirii
unei biserici în sat Miroslava;
– Hotărâre privind revocarea HCL
nr.18/3.02.2011, privind completarea domeniului
privat al comunei Miroslava;
– Hotărâre privind completarea şi însuşirea
inventarului domeniului privat al comunei
Miroslava;
– Hotărâre privind completarea şi însuşirea
domenilui public al comunei Miroslava;
– Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a 12 loturi de casă, teren situat în
domeniul privat al comunei Miroslava;
– Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi
a statului de funcţii la Primăria comunei
Miroslava.

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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Primim la redacţie

„Comportaţi-vă ca om în această comună!“
* scrisoare deschisă, adresată consilierului local Ilie Apostol
Domnule Apostol Ilie, mai mulţi cetăţeni
ai comunei Miroslava au citit şi discutat o
fiţuică distribuită de alianţa dvs în comunitate, fiţuică sau manifest, cum o doriţi dvs, în
care insultaţi la grămadă cetăţenii comunei,
salariaţii Primăriei, consilieri locali şi ţinta
dvs.: primarul Dan Niţă.
Dacă după doi ani de la înfrângerea dvs
în alegerile pentru funcţia de primar nu aţi
înghiţit acest eşec şi continuaţi să-l atacaţi pe
învingător, este problema dvs. Dar, de ce
insultaţi toţi salariaţii Primăriei; de ce insultaţi integral Consiliul Local şi chiar cetăţenii
comunei în acest manifest? Insultaţi prin
minciună, acuze neadevărate, răstălmăcirea
faptelor şi tot ce poate murdări pe ceilalţi,
doar să apăreţi dvs mai albit. Le luăm la
rând.
Jigniţi toţi salariaţii Primăriei ca fiind
incompetenţi, dar mai ales “armata de 8
oameni” care elaborează proiectele de
investiţii. Dvs ştiţi, dar vă convine să minţiţi,
că Primăria Miroslava a lansat proiecte cu
finanţare europeană şi guvernamentală precum: înfiinţarea sistemului de apă potabilă
în comuna Miroslava, înfiinţarea sistemului
de canalizare în comuna Miroslava, Centrul
de Zi pentru Copii de la Corneşti, asfaltarea
a 1 km de drum la Horpaz, Centrul de
Informare Turistică Miroslava, promovarea
produselor antropice şi turistice în comuna

Miroslava, Sala de Sport din comuna
Miroslava, Centrala Fotovoltaică de la
Ciurbeşti, rampele de preluare şi compostare a gunoiului de grajd, asfaltarea şi pietruirea drumurilor comunale – toate, la un loc,
însumează investiţii de circa 16 milioane
euro. Vor mai urma şi altele, dar dvs spuneţi
că nu s-a făcut nimic. Subliniem şi reţinem
remarca dvs cum că dacă sub puterea PDL
nu s-a realizat decât atât, apoi sub puterea
PSDR nu se va realiza nimic, adică actuala
puterea dă bani numai la comunele cu primari PSDR. Asta-i dreptatea şi democraţia
dvs!
Domnule Apostol Ilie, ne puteţi spune
măcar un proiect propus de USL în ultimii
doi ani şi finanţat de UE, gratis? Despre
Centrul de Informare Turistică, dacă nu ştiţi
nimic, măcar întrebaţi pe înaintaşii dvs din
PSD. Aceştia v-ar fi spus că a fost aprobat în
unanimitate de Consiliul Local în şedinţa
din 29.03.2011, sub preşedinţia consilierului
USL Ilie Costin.
Şi, iarăşi, dvs ştiţi şi minţiţi deoarece
Primăria nu execută nici o investiţie, nici o
lucrare şi nu cheltuie nici un ban fără aprobarea Consiliului Local din care faceţi parte
şi în care votaţi toţi consilierii PSD. Şi cum
să nu construieşti acest centru, gratis, pe bani
europeni?
Întrebaţi ce obiective turistice ar avea
comuna Miroslava. Dacă nu ştiţi, vă mai
dăm o broşură informativă şi chiar monografia comunei Miroslava, pe care le-a pri-

„Proiectele transfrontaliere
sunt vitale pentru
Miroslava şi Corneşti“

Dan Niţă, primarul comunei Miroslava şi Iurie Ţurcanu,
primarul satului Corneşti, raionul Ungheni, au analizat posibilităţile de a depune proiecte la următoarele sesiuni cu finanţare europeană, în cadrul unei întrevederi desfăşurate pe 16
iulie 2014 la Miroslava. “Ne preocupă dezvoltarea comunei
Miroslava şi accesarea de fonduri europene. În aceeaşi măsură, suntem preocupaţi şi de dezvoltarea partenerilor noştri de
pe celalalt mal al Prutului. Satul Corneşti este înfrăţit cu
Miroslava şi dorim să depunem proiecte comune”, a declarat
primarul Dan Niţă. La rândul său, Iurie Ţurcanu, primarul
satului Corneşti din Republica Moldova a precizat că “dezvoltarea comunităţii trebuie să se bazeze pe sprijinul acordat
de Uniunea Europeană. Miroslava şi primarul Niţă vor fi partenerii noştri în proiectele pe care intenţionăm să le depunem
la următoarele sesiuni”.
Primarii din Miroslava şi Corneşti (Republica Moldova)
au decis să se întâlnească periodic pentru a analiza oportunităţile de dezvoltare comună a celor două localităţi din dreapta şi stânga Prutului.

mit fiecare cetăţean. Chiar să spuneţi că dacă
nu facem olărit nu mai este nimic de văzut
autentic şi tradiţional în satele noastre?
Vă citez: “mai bine v-aţi fi ocupat de mai
multe locuri de muncă în agricultură şi în
meşteşuguri”. Iarăşi, ştiţi şi minţiţi: zona
economică Uricani nu a creat locuri de
muncă? Nu aduce venituri la buget? Şi dvs
ce ce iniţiative aţi avut în doi ani de mandat
în acest scop? Am reţinut o iniţiativă a dvs
care propunea denumirea sălii de sport cu
numele unui actor de teatru (Octavian
Cotescu?).
Despre primar spuneţi că a fugit de
muncă, la 45 de ani pensionându-se. Dacă a
fugit de muncă, ce i-a trebuit munca de primar? Este loc de odihnă, ca primar, şi doriţi
să-i luaţi locul?
Şi ca să vedeţi că nu s-a făcut “aproape
nimic” (v-am citat pe dvs) – uitaţi-vă (vă
spun eu!) câţi kilometri de şosele s-au pietruit şi asfaltat, câţi kilometri de reţele de
apă, canalizare, reţele de iluminat, şcoli şi
grădiniţe reparate şi dotate, sală de sport, stadion, donaţii şi reparaţii la biserici ş.a. Multe
care le ştiţi şi iarăşi minţiţi. Toate aceste
“aproape nimic” s-au făcut cu munca unor
“incompetenţi” din Primărie, a unui “primar
corupt” şi a unor consilieri asemenea.
Dacă aveţi dovezi de corupţie în
Primărie, veniţi cu ele în faţa Consiliului
Local, a cetăţenilor comunei şi, în primul
rând, prezentaţi-le Parchetului.
În finalul fiţuicii dvs ne insultaţi pe toţi

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).

Ne rugaţi în fiţuica dvs: “şi nu-l mai
comparaţi pe Niţă Dan cu Lăpuşneanu”.
Aici sunt de acord cu dvs. - nu se poate face
comparaţie, că nu este cu ce. Ultimul nu a
făcut nimic.
În încheiere, domnule profesor Ilie
Apostol, în numele tuturor celor pe care-i
jigniţi, îi minţiţi şi dezinformaţi, vă rog,
comportaţi-vă la nivelul a ceea ce doriţi să
păreţi în faţa comunităţii, ca profesor educator al unor copii, ca lider politic, dar mai ales
ca om în această comună.
Îmi asum acest protest şi replică în
numele cetăţenilor care mi-au cerut un punct
de vedere şi şi-au exprimat indignarea asupra manifestului dvs.
Andrian Neculai, consilier local

La pas, prin judeţ...

Proiecte în derulare ale
Primăriei Miroslava
Pe lista de priorităţi investiţionale a
Primăriei Miroslava se numără următoarele proiecte:
1. Reabilitarea modernizarea şi
dotarea aşezământului cultural din sat
Uricani (Studiu Fezabilitate, finanţare
guvernamentală);
2. Cartier de locuinţe sociale şi
pentru tineri, în regim de închiriere
(Studiu Fezabilitate, finanţare prin
program ANL);
3. Locuinţe pentru tineri, în vederea închirierii, în localitatea Valea
Ursului (Studiu Fezabilitate, finanţare
prin program ANL);
4. Centrala Fotovoltaică, de producere a energiei electrice prin conversia
energiei solare în energie electrică
(documentele de atribuire pentru construire sunt afişate pe SEAP, finanţare
europeană, Axa 4.2);
5. Reabilitarea blocurilor de
locuinţe aflate în localităţi din zone
defavorizate (finanţare guvernamentală);
6. Reabilitarea instalaţiilor electrice interioare la Şcoala Mare şi Şcoala
Mică din cadrul Grupului Şcolar
Agricol “Mihail Kogălniceanu”
(finanţare guvernamentală 30%, finanţare locală 70%);
7. Reabilitarea termică a clădirilor
– Şcoala Mare şi Şcoala Mică din
cadrul Grupului Şcolar “Mihail
Kogălniceanu” (finanţare guvernamentală 30%, finanţare locală 70%);
Centru de Zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc (8 – 15 copii), Corneşti

Ilie Apostol

Andrian Neculai
că suntem conduşi de un primar fără şcoală,
probabil în comparaţie cu dvs care sunteţi
profesor.
Din biografia profesională prezentată la
alegeri, am reţinut că ar fi fost comandant de
nave maritime, cu echipaje de sute de marinari, pe care i-a condus. Dvs, domnule profesor, ce aţi mai condus în viaţa dvs altceva
decât autoturismul personal? Poate familia,
dar nu sunt sigur.
Ca profesor “cu şcoală” doriţi să modificaţi şi dicţionarul lingvistic român şi ne
învăţaţi pe toţi cetăţenii inculţi că nu ne
numim mirosloveni, ci miroslaveni, că doar
ne tragem din Miroslava. Anunţaţi-i şi pe cei
de la Suceava că şi proştii ăia îşi spun suceavani.

(dosar de achiziţii pentru contract de
execuţie a primit aviz favorabil la avizare, finanţare guvernamentală);
8.
Construirea Centrului de
Informare Turistică în comuna
Miroslava (proiectul se află în faza
depunerii cererii de rambursare finală);
9. Gestionarea durabilă transfrontalieră a resurselor de apă prin alimentarea cu apă şi îmbunătăţirea reţelelor
de canalizare în localităţile Corneşti şi
Proselnici (Studiu de Fezabilitate,
finanţare europeană);
10.
Reabilitarea
Liceului
Tehnologic
Agricol
“Mihail
Kogălniceanu” (studiu de fezabilitate,
finanţare guvernamentală);
11. Restaurarea şi consolidarea
Palatului Sturdza;
12. Asfaltarea străzilor şi uliţelor
săteşti;
13. Alimentarea cu apă a tuturor
localităţillor din comuna Miroslava (sa făcut licitaţia);
14. Înfiinţarea sistemului de canalizare în localitatea Valea Adâncă I
începerea lucrărilor de canalizare;
15. Finalizarea bazei sportive de la
Miroslava, prin construirea a două stadioane (unul cu gazon natural şi unul
cu gazon sintetic);
16. Asfaltarea drumului comunal
Miroslava – Corneşti – Proselnici (4,7
km);
17. Asfaltarea a 8 km de drumuri
săteşti în Miroslava, Horpaz şi
Ciurbeşti;

Judeţul nu ştie ce vor
călătorii din Miroslava
Invitat la postul local de
televiziune, Tele M, să-şi
expună punctul de vedere pe
diverse tematici ce ţin de
administraţia judeţeană şi
locală, în cadrul emisiunii
“La pas, prin judeţ”, primarul
comunei Miroslava, Dan
Niţă, a abordat frontal problema transportului în comun din
zona metropolitană. Anume,
cele cinci trasee de transport
în comun, care leagă satele
componente ale comunei
Miroslava de Iaşi sunt gândite
prost iar mijloacele de transport sunt subdimensionate.
“Nemulţumirea nu este
doar a mea. Am extrem de
multe sesizari din partea
locuitorilor Miroslavei. Se
plâng, pe bună dreptate, în
legătură cu numărul de locuri
al microbuzelor. Mulţi dintre
ei călătoresc în picioare. Ştiu
acest lucru cei de la Consiliul
Judeţean şi cei de la
Bucureşti. Probabil că da, dar
văd că lucrurile au fost lăsate
aşa şi nu întrezăresc o îmbunătăţire a condiţiilor de transport în comun mai bună pe

zona noastră, într-un viitor
apropiat”, a declarat primarul
Niţă.
Pentru rezolvarea situaţiei,
Primăria Miroslava a iniţiat o
Hotărâre de Consiliu Local
prin care să se organizeze un
serviciu de transport public
local de persoane. “Legea este
însă împotriva noastră deşi
noi ştim mai bine decât cei de
la Consiliul Judeţean şi cei de
la Bucureşti care sunt dorinţele locuitorilor Miroslavei”, a
adăugat primarul Dan Niţă.

Concurs de eseuri
Elevii tuturor şcolilor din comuna Miroslava sunt
invitaţi să trimită redacţiei Mesagerul eseuri pe tema
,,Satul românesc, tradiţie şi modernitate”.
Textele sunt aşteptate până la data de 30 septembrie
2014 la adresa: turism.miroslava@gmail.com. Cele mai
bune texte vor fi publicate în Mesagerul, la rubrica
“Centrul Turistic Miroslava”.
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Ziua satului Ciurbeşti, o sărbătoare
a portului popular local
* “mi-a stat înima-n
loc când am văzut
câtă lume mi-a intrat
în straie populare în
biserică”, povesteşte
părintele Romeo
Ungureanu, principal
organizator al
manifestării
Prilej de mare bucurie
pentru locuitorii acestei
zone, sărbătoarea satului
Ciurbeşti a adunat în acest an
parcă mai mulţi participanţi
decât la ediţiile precedente,
semn distinctiv de astă dată
fiind portul popular, specific
locului. Da, a fost o sărbătoare deosebită, pentru care
oamenii s-au pregătit din
timp, fiecare cu ce a putut,
pentru a participa la reuşita
manifestării, care îmbrăcat în
port naţional, care cu un cântec pe scena pusă la dispoziţie de Primăria comunei
Miroslava, care cu o poezie
iar care nu a putut face
impresie artistică pe scenă,
măcar a jucat şi s-a distrat cât
a putut în faţa scenei, pe ritm
de dansuri populare, orchestra fiind condusă şi îndruma-

tă de profesorul Adrian
Ciubotariu. Amfitrion al sărbătorii – fireşte! - a fost
părintele paroh Romeo
Ungureanu, la fel de impozant cum îl ştim şi de popular
printre sufletele pe care le
îndrumă spiritual, dar ceva
mai emoţionat ca-n alte dăţi,
pentru că acum şi-a derulat
sărbătoarea preferată sub
semnul cifrei “7”. Mai precis, tocmai s-au împlinit 17
ani şi 7 luni de când sluijeşte
aici, la Ciurbeşti. “Cum s-ar
spune, mai am puţin şi fac
majoratul de când sunt la
această parohie şi cu onoare
slujesc în faţa dumneavoastră”, a început, hâtru, părintele Ungureanu.

Au fost pomeniţi
liturgic toţi
întemeietorii şi
înaintaşii satului
Ciurbeşti
Manifestările au început
cu obişnuita slujbă de duminică, urmată de un Te Deum,
o slujbă de mulţumire
Domnului pentru toate cele
înfăptuite în sat şi pentru cei
peste 500 de ani de existenţă

tea de zi cu zi. Aici nu mă
aflu în campanie electorală
ca să fac promisiuni, dar tot
ce am să vă spun acum e să
aveţi răbdare că tot ce am
promis la începutul mandatului meu se va realiza. Vă urez
tuturor un călduros «La mulţi
ani!» cu bucurie şi sănătate”,
s-a adresat mulţimii, de pe
scenă, Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

neîntreruptă şi ortodoxie
mărturisită a oamenilor de
aici, statornicie, virtute şi
sfinţenie, calităţi atât de greu
de păstrat în zilele noastre.
Apoi au fost pomeniţi liturgic toţi întemeietorii satului,
începând cu legendarul Petru
Ciurbă sau Ciorbea cum i se
mai spune în folclor, continuînd cu domnitori, voievozi, oameni de cultură ai
locului şi până la oameni
simpli care se cereau şi ei
pomeniţi măcar o dată în an.
Emoţia, dar şi satisfacţia
părintelui Ungureanu au fost
mari. “Când am văzut, din
strană, mulţimea oamenilor
îmbrăcaţi în port popular,
femei, copii dar şi bărbaţi,

27 iulie - zi de hram în Ciurbeşti,
sat atestat documentar din anul 1503

Biserica „Sf. Nicolae“ din Ciurbeşti
Construită în anul 1806, biserica
de lemn cu hramul „Sf. Nicolae“ se
află în partea nordică a satului
Ciurbeşti, pe dealul Recea. Vizitatorii
pot ajunge la biserică urmând drumul
în pantă spre cimitirul satului. De fiecare dată, oaspeţii rămân impresionaţi de priveliştea ce li se oferă din
curtea bisericii asupra localităţii.
Documentele de arhivă menţionează că în anul 1841 starea bisericii
era „de amnari şi lipit, n-are cele trebuitoare’’, iar pe atunci slujeau un
preot, Andronache, şi doi dascăli,
Ioan şi Constantin. De asemenea, în
ultimii ani ai secolului al XIX-lea,
alte documente afirmă că biserica
avea un cântăreţ.
În anul 1925, biserica de lemn din
Ciurbeşti a fost declarată monument
istoric de către Comisiunea
Monumentelor Istorice din România.
Biserica a suferit de-a lungul timpului

unele lucrări de restaurare. Astfel, în
anul 1932 i s-a adăugat actualul acoperiş şi s-a refăcut peretele pronaosului.
Apoi, în anul 2001, s-au efectuat
lucrări de restaurare şi de reamenajare în urma cărora s-a adăugat un pridvor lung de şapte metri. Biserica este
vizitată şi datorită unui bogat patrimoniu alcătuit din icoane, clopote
datând din anul 1806 şi obiecte de
cult (potir şi disc) din secolul al XIXlea, precum şi o Evanghelie ferecată
în argint din anul 1928.

pur şi simplu mi-a stat îniman loc de bucurie. A fost o privelişte extraordinar de motivantă pentru mine să văd la
câtă cinste este ţinut frumosul nostru port popular aici”,
a
remarcat
părintele
Ungureanu, după care le-a
mulţumit tuturor participanţior pentru implicare, precum
şi autorităţilor pentru sprijinul constant acordat comunităţii. “Vă suntem recunoscători pentru tot ce aţi făcut şi
veţi mai face pentru locuitorii satului Ciurbeşti. Le mulţumim tuturor celor care au
contribuit şi le mulţumim
autorităţilor pentru scena
pusă la dispoziţie ca să ne
putem desfăşura programul

artistic”, a mai spus părintele
Ungureanu.

“Aveţi răbdare,
că tot ce am promis se
va realiza!”
Discursul
părintelui
Ungureanu a fost urmat de
cel al primarului Dan Niţă,
invitat de onoare al acestei
manifestări cultural-artistice,
care le-a mulţumit organizatorilor pentru implicare în
desfăşurarea bunului mers al
activităţior specifice comunităţii locale. “Ţin să-i felicit
pe organizatori pentru felul
în care au reuşit să organizeze această sărbătoare, dar şi
pentru implicarea în activita-

Cântec, dans şi voie
bună!
A urmat mai apoi programul artistic, debutul acestuia
fiind făcut de copii (aflaţi sub
îndrumarea
profesoarei
Eugenia Stan) şi părinţi,
orchestră şi spectatori, cu
intonarea imnului satului
Ciurbeşti. Apoi s-a făcut horă
şi spectacolul a continuat cu
muzică, dansuri, poezii,
snoave şi tot ce se mai obişnuieşte pe la astfel de ocazii.
Şi pentru că o imagine vorbeşte mai mult decât un snop
de cuvinte, vă invităm să
urmăriţi o parte din fotografiile preluate de la această
manifestare. A fost frumos!
Florin Antohi

Ciurbeşti - o jumătate de veac de istorie creştină
Viaţa satului românesc este împletită cu viaţa Bisericii. Biserica este cea
care organizează şi îndrumă viaţa religioasă a satului. Aşa cum spunea în
urmă cu aproape un veac, părintele
Dumitru Staniloae ,,nu se poate închipui să existe într-o ţară creştină un sat
fără preot”. Ciurbeştiul este o veche
aşezare creştină atestată istoric de mai
bine de o jumătate de veac. Biserica de
lemn din Ciurbesti, aflată pe lista
monumentelor istorice, a fost ridicată în
anul 1806. Frumuseţea arhitecturala,
căldura şi personalitatea acestei biserici
invită la reculegere şi smerenie. Există,
aşa cum sublinia Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, o legătură profundă între spiritualitatea românească şi lemn, fundamentată pe comuniunea românului cu
natura, cu pământul, cu codrul. Vechile
biserici construite din lemn, precum cea
de la Ciurbeşti, fac parte din patrimoniul cultural-spiritual al românilor. Ele
simbolizează şi căldura spirituală a
rugăciunii, a comuniunii oamenilor cu
Dumnezeu, din generaţie în generaţie.

Duminica a şaptea după Rusalii, la
Ciurbeşti, s-a sărbătorit hramul satului.
Un prilej de a constata odată în plus
dimensiunea creştina a comunităţii şi
credinţa locuitorilor. Îmbrăcaţi în costume populare, lucru vazut din păcate
tot mai rar în multe comunităţi, ciurbeştenii au venit cu mic cu mare la
biserică. Nici vremurile întunecate,
cum a fost comunismul cu prigoana sa
împotriva bisericii şi a credincioşilor,
nu a reuşit să clintească locuitorilor din
Ciurbeşti credinţa în Dumnezeu. Se
vede aici tăria oamenilor din acest frumos sat. Colectivizarea şi comunismul
au făcut victime în Ciurbeşti, dar
nimeni nu s-a dezis de dreapta credinţă
şi locuitorii au continuat să meargă la
biserică. Aşa cum sublinia preotul
paroh Romeo Ungureanu în cuvântul
său de învăţătură, nimeni şi nimic nu a
putut să frângă credinţa celor din
Ciurbeşti. ,,Au trecut atatea războaie,
greutăţi, necazuri, dar ciurbeştenii şiau păstrat credinţa, proprietăţile, o
parohie integral ortodoxă, şi nu este
puţin lucru. Sunt cinci sute de ani de

jertfă, luptă, suferinţă şi bucurie. De
peste 200 de ani există această biserică.
Strămoşii şi moşii, slujitorii bisericii,
începând cu părintele Lupu de la 1806,
ctitorul preot în timpul căruia a fost
ridicată biserica şi restul preoţilor care
au împodobit-o şi întreţinut-o peste
200 de ani, şi-au adus obolul. Suntem
recunoscători tuturor celor care au oferit jertfă, lumină, dragoste şi bucurie.
Iar noi, cei de astăzi, încercăm, ducându-ne crucea vieţii, să ducem firul
acestei comunităţi mai departe şi să o
transmitem urmaşilor noştri. Căci,
parafrazând cuvintele domnitorului
Ştefan cel Mare şi Sfânt, Ciurbeştiul
este momentan al nostru al tuturor, dar
el aparţine în fapt urmaşilor, urmaşilor
noştri, cât Dumnezeu va rândui lumea
aceasta”.
Ciurbeştiul, cu biserica sa, cu cadrul
natural deosebit şi mai ales cu oamenii
săi reprezintă un motiv de mândrie pentru întreagă Miroslava. ,,Veşnicia s-a
născut la sat”, celebra cugetare a filozofului Lucian Blaga, se potriveşte întrutotul satului Ciurbeşti.
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LUMEA ÎNTREABĂ, AUTORITĂŢILE RĂSPUND

Solicitări de apă în Valea Ursului, drumuri, podeţe,
gunoaie şi câini fără stăpân, în Horpaz!
Continuăm rubrica de dialog cu cititorii, publicând două dintre întrebările trimise la redacţie (pe
adresa de e-mail) de cititori din Valea Ursului şi Horpaz. Profităm de ocazie pentru a le reaminti cititorilor publicaţiei “Mesagerul” că dacă au nelămuriri privind modul în care îşi desfăşoară activitatea
administraţia publică locală, sau nemulţumiri, se pot adresa redacţiei noastre, prin e-mai, la adresa
redactia.mesagerul@gmail.com sau prin poştă la adresa Primăriei Miroslava, la secretariat. În funcţie de natura problemelor sesizate, răspunsurile vor fi date de primar, viceprimar, secretar de Consiliu
Local, sau inspectori ai compartimentelor de specialitate ale Primăriei Miroslava.

Aducţiuni de apă
potabilă în Valea
Ursului
Bună ziua,
Aş dori ca în numărul
următor al ziarului să aduceţi în discuţie, cu un reportaj la faţa locului, situaţia
apei potabile din Valea
Ursului. După cum se ştie,
zona cea mai afectată este
cea din jurul bisericii locale, unde apa din fântâni este
infectată cu azotaţi şi
nitraţi, astfel încât cetăţenii
din zona respectivă caută
cu disperare, de ani de zile,
soluţii alternative.
Vă stăm la dispoziţie şi
cu alte detalii suplimentare
în această cauză importantă
a comunităţii care, chiar
dacă este mică, are şi ea
dreptul să fie băgată în
seamă. Cu stimă, Marian
Lazăr.
“Suntem în faza de licitare a lucrărilor”
Îl asigurăm pe domnul
Marian Lazăr că toate localităţile aflate în componenţa
comunei Miroslava sunt
băgate în seamă în egală
măsură. Din păcate, nu se
pot rezolva toate utilităţile
necesare cetăenilor din
toate cele 13 sate aflate în

componenţa
comunei
Miroslava în acelaşi timp,
aşa că programul de extindere a reţelei cu apă potabilă în comună urmează un
grafic prestabilit, pe nişte
priorităţi care au luat în calcul factori precum densitatea demografică, costuri de
realizare, programe de
finanţare. În privinţa aducţiunii apei potabile în satul
Valea Ursului, lucrurile
sunt destul de avansate,
pentru că avem deja aici un
poiect realizat, s-a organizat şi licitaţia pentru selecţia ofertelor de realizare a
lucrării iar acum suntem în
faza de selecţie a ofertelor.
După asta urmează încheierea contractului de execuţie
cu firma câştigătoare. Dacă
nu vor fi contestaţii sau alţi
factori care să ducă la întârzierea programului investiţional pentru Valea Ursului,
apreciem că vom începe
lucrările cât de curând Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava

Probleme multiple în
Horpaz
Bună ziua!
Mă numesc Daniela
Hriţuc (sat Horpaz, strada
Nouă) şi vreau să vă reţin
atenţia cu mai multe probleme care, cu siguranţă, îi

preocupă pe mai mulţi
locuitori din strada Nouă.
Strada Nouă a fost asfaltată
în două etape – prima etapă,
primul kilometru şi a doua
etapă legătura până la centura Iaşului. Prima etapă
înseamnă asfaltare, inclusiv
cu casiuri pentru scurgerea
apei pluviale iar a doua
etapă a rămas doar cu asfaltarea. Vă rog să ne informaţi când estimaţi că se va
continua modernizarea drumului cu rigole şi casiuri şi
podeţe în strada Nouă?
Deoarece marginile străzii nu au fost consolidate,
vă atrag atenţia că din
cauza traficului şi a ploilor,
imediat la ieşirea din
Horpaz, se poate observa că
asfaltul de pe stradă se
surpă încet-încet şi strada o
să se îngusteze în timp iar
investiţia în asfalt îşi va
pierde funcţionalitatea şi
durabilitatea, necesitând
reparaţii mai recente decât
toate preconizările. Pe
aceeaşi stradă sunt limitări
clare de viteză (30 km/h) şi
de tonaj. Vitezele cu care se
circulă acolo sunt imense în
condiţiile în care nu sunt
trotuare şi părinţii merg cu
copiii pe marginea drumului, periclitându-se siguranţa pietonilor. Seara, respectiv noaptea, vitezele de circulaţie se transformă în
raliuri de viteză.
De asemenea, această
“minunată” stradă Nouă a
fost descoperită şi ca o
scurtătură către Iaşi de la

Centură, faţă de drumul de
centură clar definit pentru
diferite tonaje. Astfel,
maşini grele, de tonaj ridicat, circulă pe acest traseu,
bineînţeles, cu viteze care
zguduie casele.
Propun montarea unei
bare de limitare clare iar
pentru locuitorii din zonă
unde este necesară intervenţia unor maşini cu materiale de construcţie traseul
într-un singur sens, nu ca în
zona de trafic intens cum
este drumul de centură. În
mod sigur, strada nouă,
conform restricţiilor de
tonaj, nu a fost dimensionată pentru trafic greu.
Când putem obţine
informaţii referitoare la
măsurile pe care le puteţi
lua pentru strada Nouă,
Horpaz, cu referire la:
1. estomparea surpării
marginilor străzii cu asfalt;
2. limitarea vitezei de
circulaţie (cocoaşe etc.)
3. limitarea maşinilor de
tonaj ridicat (bariere etc.)
În perioada cât a fost
firma Predemet responsabilă cu salubrizarea în zonă,
vinerea era zi clară de
gunoi şi totul funcţiona
corect. Din moment ce
aceasta s-a schimbat întâmpinăm o neseriozitate totală
la acest capitol şi stăm cu
gunoiul afară zile întregi,
deşi s-a stabilit că noua zi
va fi marţea. Noi, gunoiul lam plătit, am fost informaţi
că va veni cineva pentru
schimbarea contractelor,

Centrul de turism Miroslava

Casele tradiţionale din Miroslava
Noi nu avem mall-uri.
Avem case tradiţionale,
istorie, natură. În trecut,
multe dintre casele din satele care formează comuna
Miroslava aveau prispă.
Aceasta era folosită mai
ales în nopţile calde de vară,
când sătenii se mai odihneau şi afară. Prispa mai era
folosită pentru depozitarea
cepei şi a usturoiului, dar
mai ales pentru uscarea
plantelor medicinale. Cele
mai multe case aveau o singua încăpere, iar acoperişul
era făcut din stuf ori paie.

Pereţii se făceau din împletituri de nuiele şi pământ.
Cu timpul, locuitorii şi-au
mărit numărulde odăi şi au
început să folosească materiale moderne la realizarea
caselor.
O frumoasă casă tradiţională poate fi văzută în satul
Brătuleni, comuna Miroslava. Ea aparţine familiei
Zamfira şi Tănase Iftime.
Casa a fost construită în vremuri de restrişte şi sărăcie.
În 1955, Zamfira Iftime
avea 22 de ani iar soţul sau
24. Atunci au făcut casă pe

un petic de pământ din
Brătuleni. ,,Casa am ridicato în trei săptămâni. Am
făcut cerdac. Aşa e frumos
şi aşa e şi tradiţional. Nu
erai considerat gospodar
dacă locuinţa nu avea cerdac şi broderie de lemn la
acoperiş’’, a spus Zamfira
Iftime. Casa are două odăi
încălzite cu sobă de teracotă
şi o bucătărie. În interior,
tavanul este de scândura ca
şi duşumeaua. Interiorul
este tipic ţărănesc iar pe
pereţi sunt puse icoane.
,,Casa o vopsim la doi ani,

ori atunci când avem bani şi
ne ţin puterile. Dar casa trebuie îngrijită. Ea este oglinda noastră’’, a adăugat
Zamfira Iftime.
Brătuleni este atestat din
1456. Situat la aproximativ
8 kilometri de central
comunal. În secolul al XIXlea, moşia Brătuleni, care
aparţinuse până atunci lui
Toader şi Costache Palade,
hatmanul Moldovei, a fost
donată Spitalului „Sfântul
Spiridon”.
Vizitează Miroslava!

dar în acelaşi timp lucrurile
funcţionează prost.
Referitor la sesizarea
mai veche cu cânii fără stăpân, de pe stradă vă menţionez că unii câini nu numai
că nu au fost prinşi de către
serviciul de hingherit care
aţi declarat că s-a înfiinţat,
dar vă înştiinţez că există
căţele cu pui pe stradă,
adică lucrurile care trebuiau
stârpite sunt înfloritoare, în
defavoarea pietonilor şi mai
ales a copiilor. Cînd se vor
relua măsurile pentru câinii
de pe stradă?
Vă mulţumesc!
Daniela Hriţuc, Horpaz,
strada Nouă nr. 68.A.
Se lucrează!
1. În acest moment, ne
aflăm în procedura de
selecţie a ofertelor, urmând
să încheiem contractul de
execuţie a rigolelor şi podeţelor cu firma câştigătoare,
dacă vom reuşi să facem o
rectificare bugetară cu plus,
pentru că în prezent
Consiliul Local nu dispune
de suficiente fonduri pentru
a acoperi această cheltuială
de peste 150.000 lei.
2. În ce priveşte limitatoarele de viteze, vă pot
confirma că în perioada 2831 iulie, s-au montat mai
multe limitatoare de viteză
(cocoaşe) pe diverse drumuri, inclusiv şi pe Strada
Nouă din Horpaz, pe tronsonul de drum la care
făceaţi referire.
3. În cursul lunii august

Vasile Bulbaşa,
viceprimarul comunei
Miroslava
vom instala şi bariera pentru limitarea regimului de
trafic. Aceasta va fi prevăzute cu lacăt iar în situaţii
deosebite se va putea deschide pentru a permite circulaţia autovehiculelor cu
gabarit de înălţime, cum ar
fi, de exemplu, maşinile de
pompieri.
4. În legătură cu ridicarea gunoiului, aveţi dreptate. Actuala firmă de salubritate nu are dotarea tehnică
pentru a face faţă cerinţelor.
Pentru rezolvarea problemei, Primăria a intervenit
prin închirierea unei maşini
de preluare a gunoiului
menajer şi urmează ca în
luna august să achiziţionăm
un utilaj care va îmbunătăţi
această activitate.
5. Până în prezent, serviciul de hingherit al comunei
a fost prestat de SC
Salubris SA Iaşi. În următoarea perioadă, prinsul câinilor comunitari se va face
cu serviciul propriu al
Primăriei - Vasile Bulbaşa,
viceprimarul
comunei
Miroslava
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Cum arată structura
noului an şcolar?
Anul şcolar 2014-2015 are 36
de săptămâni de cursuri, însumând
177 de zile lucrătoare, potrivit
structurii noului an şcolar, publicată de Ministerul Educaţiei. Copiii
vor merge la şcoală începând din
data de 15 septembrie şi vor termina pe 19 iunie, când începe vacanţa de vară.
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 desfăşurării examenului naţional de bacalaureat, se arată în ordinul de ministru pentru a probarea structurii noului an şcolar, publicat pe edu.ro.
Cursurile claselor terminale se
încheie în data de 29 mai 2015,
pentru clasa a VIII-a, anul şcolar
are 36 de săptămâni din care durata
cursurilor este de 35 de săptămâni,
o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile
claselor a VIII-a se încheie în data
de 12 iunie 2015, iar pentru clasele
din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea
stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ, în vigoare
Pentru clasele din învăţământul
profesional, durata cursurilor este
cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a
XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor
este de 37 de săptămâni, însumând
181 de zile.
Stagiile de pregătire practică
pentru care au optat absolvenţii
ciclului inferior al liceului, filiera
tehnologică, cuprind 720 de ore
care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ
organizatoare şi aprobată de
inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea
vacanţelor.

Învăţământul postliceal
Pentru învăţământul postliceal
(şcoală postliceală şi şcoală de
maiştri), durata cursurilor este cea
stabilită prin planurile-cadru de

învăţământ, în vigoare. Anul şcolar
2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie pe data de
31 august 2015 şi se structurează pe
două semestre, după cum urmează:

Semestrul I
• Cursuri – luni, 15 septembrie
2014 – vineri, 19 decembrie 2014
• În perioada 1 - 9 noiembrie
2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul
preşcolar sunt în vacanţă.
• Vacanţa de iarnă începe sâmbătă, 20 decembrie 2014 şi se termină 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 – sâmbătă, 20
iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015
Ordinul mai prevede că în zilele
libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor
marca prin manifestări specifice
ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie
– Ziua învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar. Săptămâna 6–10 aprilie 2015
din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul
programului numit „Şcoala altfel:
Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,
având un orar specific.
Tezele din semestrul I al anului
şcolar 2014-2015 se susţin, de
regulă, până la data de 19 decembrie 2014. Tezele din semestrul al
II-lea al anului şcolar 2014-2015 se
susţin, de regulă, până la data de 22
mai 2015.
prof. Maria Ursu

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 până la 250 de locuri.
website: pensiuneacoraliasi.ro
Facebook: Pensiunea CORAL
Relaţii la telefon: 0754.031.164

Copii cu care ne mândrim
Salutăm iniţiativa consilierului local
Constantin Mertic de a prezenta cititorilor
publicaţiei Mesagerul copii cu rezultate
deosebite la învăţătură. Sunt copii pentru
care şcoala din Uricani a fost o a doua
casă şi de la care aşteptările noastre sunt
mari, pe măsura mediilor obţinute la
Evaluarea Naţională. Urmează ca, din
toamnă, cu toţii să-şi înceapă activitatea la
licee de prestigiu din Iaşi.
Horaicu Ionela Alexandra – a obţinut media 9,17 la Evaluarea Naţională.
Este elevul cu cea mai mare medie din
comuna Miroslava, la acest examen
important. Pasiunea ei este limba şi literatura franceză, lucru care dealtfel a şi
determinat opţiunea ei clară spre Liceul
Mihail Eminescu, din Iaşi. Pe termen
lung, şi-ar dori să fie avocat. Cu ce gânduri aşteaptă Ionela nou an şcolar?
“Doresc să le mulţumesc profesorilor
care au avut răbdarea necesară pentru o
clasă aşa nebună ca a noastră. Îi mulţumesc în special doamnei diriginte care
mi-a fost întotdeauna alături şi mai ales
doamnei de franceză care m-a făcut să
iubesc şi altă limbă decât româna. Sper să
fiu în continuare la fel de bună şi să-i fac
pe cei dragi să fie în continuare mândri de
mine. Le promit părinţilor că nu-i voi
dezamăgi”
Costin Andreea Mădălina – a obţinut
media 8,35 la Evaluarea Naţională. În
topul absolvenţilor din Miroslava la acest
examen ocupă locul 4. A optat pentru continuarea studiilor la Liceul “Miron
Costin” din Iaşi. Ca perspectivă pe termen
lung, se aşteaptă să facă o facultate de
medicină şi să fie medic, dar încă nu e
sigură că asta e unica opţiune de viitor.
Despărţirea de şcoala şi colegii din
Uricani au afectat-o, dar merge înainte.
“Pentru mine, şcoala a fost ca o a doua
casă iar colegii mi-au fost ca fraţii.
Diriginta – nu o pot descrie în cuvinte, a

Costin Andreea Mădălina (stanga),
Constantinescu Daiana Ionela (mijloc),
Horaicu Ionela Alexandra (dreapta)

fost ca o a doua mamă pentru noi. Acum,
după 8 ani de muncă, regret nespus că miam părăsit clasa. Am fost ca o mare familie”.
Constantinescu Daiana Ionela – a
obţinut media 8,22 la Evaluarea
Naţională. În topul absolvenţilor de studii
gimnaziale din Miroslava ocupă locul 5.
Ca şi colegele prezentate mai devreme, a
învăţat la şcoala din Uricani, unde a avuto ca dirigintă pe profesoara Carmen
Ciucanu. A participat şi s-a remarcat pe la
diferite olimpiade şcolare unde a obţinut
premii. În perspectivă, îşi doreşte să fie
om de afaceri, motiv pentru care a optat
pentru continuarea studiilor la Liceul
Economic, din Iaşi. Cu ce gânduri întâmpină această etapă din viaţă?
“Le mulţumesc profesorilor care ne-au
luminat drumul timp de atâţia ani, ani care
au adus cu sine pe lângă lacrimi de despărţire şi emoţie, primele examene importante din viaţa mea. Aceste examene m-au

făcut să iau prima mea decizie serioasă şi
să gândesc totul la rece. Iniţial, am vrut să
merg la un liceu teoretic, dar am preferat
să mă orientez spre un domeniu cu mai
multă matematică. Media de admitere miar fi permis să ajung la câteva licee teoretice din oraş, dar aceasta a fost alegerea
mea. Oricum, nimeni nu-mi va lua vreodată pasiunea pentru citit şi literatură,
două lucruri care mă definesc. Vreau să le
mulţumesc persoanelor care m-au susţinut şi părinţilor mei geniali. Sper să aduc
cât mai multe laude locului de unde provin şi sper să fiu prima la liceul unde voi
merge”.
Notă: Merită să mai consemnăm că elevii care ocupă locurile 2 şi 3 în topul copiilor din Miroslava promovaţi la examenul de
Evaluare Naţională sunt Molocia Lavinia
Elena, cu media 8,45 şi Irimia Andreea, tot
cu media 8,45, ambele fiind eleve ale şcolii
gimnaziale “col, Constantin Langa”.

Tabără la Eforie pentru copii cu merite deosebite la învăţătură
“Condiţiile de cazare au fost
foarte bune şi apa excelentă.
Mâncarea a fost bună iar elevii
s-au bucurat din plin de toate
condiţiile unei vacanţe reuşite la
mare. Sper ca acest gest al autorităţilor locale să-i motiveze şi
pe ceilalţi copii care nu au reuşit
să ajungă aici, pentru ca toţi să
aibă rezultate bune şi foarte bune
la învăţătură”, a declarat
Ramona Luncanu, învăţătoarea
de la şcoala “Col. Constantin
Langa” care a fost cu prima serie
de copii la Eforie.
“Elevii au fost mai mult
decât încântaţi de posibilitatea

oferită de a merge la mare pe
cheltuiala Primăriei Miroslava.
Nu este puţin lucru să oferi o
tabără pentru 60 de copii. Am
mers chiar şi la un spectacol.
Elevii noştri au făcut o bună
impresie acolo şi e bine să se
vadă în lume ce copii buni avem
la Miroslava”, povesteşte, la rândul său, prof. Nelu Focşa de la
şcoala “Dimitrie Anghel” din
Corneşti.
“Da, a fost un efort financiar
considerabil, dar elevii noştri
meritau acest lucru. Mă bucur că
ne-am putut onora promisiunea
de a-i trimite în vacanţă la mare

pe toţi aceşti copii minunaţi”, a
spus la rândul său primarul
comunei Miroslava, Dan Niţă.
Pezentăm mai jos lista cu
cele două serii de copii care au
fost în tabără la Eforie Nord:
- Bulgaru Alin Andrei
- Dumitriu Adrian Vasile
- Gherasim Laura Elena
- Dumitriu Maria Loredana
- Gherasim Rosalinda Ana
- Gherasim Florenţa Ioana
- Pantofariu Sergiu Marian
- Andriescu Florin Alexandru
- Petrea Cosmin Gabriel
- Tătaru Andrei
- Lupu Roxana Andreea
- Lupu Alexandra Maria
- Florea Bianca Andreea
- Dănilă Mădălina Elena
- Buhuş Iulian
- Panţiru Gabriel
- Tătaru Eliza Andreea

Dumnezeu văzut prin ochi de copil
Elevii din clasele I-IV de la Şcoala “Colonel Constantin Langa”
Miroslava şi-au înfrumuseţat instituţia cu icoane pictate de ei. Copiii au
învăţat să picteze în cadrul unui proiect realizat cu ajutorul celor de la
Palatul Copiilor. Daniela Dulman, învăţător la Şcoala Gimnazială “Col.
Constantin Langa” a fost îndrumătorul didactic al copiilor spre această
frumoasă activitate. Pe viitor, micii elevi vor putea picta la Centrul de
Turism. Tot aici, îşi vor expune şi unele dintre icoanele realizate. Prin
ochii copiilor, Dumnezeu ne arată parcă mult mai bine cât ne iubeşte.
Icoanele copiilor din Miroslava ne duc cu gândul şi la ce spunea marele
filozof Lucian Blaga: “veşnicia s-a născut la sat”. (Ş.S.)

- Tătaru Ştefana
- Baba Andreea Mihaela
- Păduraru Mădălina
- Diaconu Mihaela Loredana
- Gherasim Beatrice Andreea
- Baba Daniela
- Vaschim Lidia Valentina
- Olariu Mădălina Elena
- Soponariu Andra Maria
- Negru Cosmin Ionuţ
- Pădurariu Diana
- Lupu Robert
- Popovici Silviu
Copiii au fost însoţiţi şi
supravegheaţi de următoarele
cadre didactice, de la Şcoala
“Col. Constantin Langa” din
Miroslava şi “Dimitrie Anghel”
din Corneşti: Tătaru Mihaela,
Focşa Nelu, Popovici Silvia şi
Focşa Ileana Ecaterina. (F.A)

Mesagerul

Economic/Administraţie

Forumul Agricol al Regiunii de
Nord-Est se va ţine la Miroslava
Aflat la cea de-a patra ediţie,
Forumul Agricol al Regiunii de Nord –
Est este cel mai important eveniment
interactiv dedicat fermierilor, antreprenorilor şi specialiştilor în agricultură
din regiunea Moldovei, din cadrul
Întâlnirii de toamnă a Clubului
Fermierilor AGRALIM.
Forumul Agricol se va desfăşura în
perioada 18 - 19 septembrie 2014, în
cadrul celui mai mare eveniment agrar
al Moldovei, Târgul pentru fermieri
AGRALIM.
Tematica generală a Forumului
Agricol 2014
- Finanţarea agriculturii
- Soluţii de creştere a randamentului
fermelor agricole şi zootehnice
- Tânărul fermier
- Energii alternative
Forumul Agricol este conceput ca o
platforma de dialog, informare, interacţiune şi dezvoltare profesională, ce reuneşte la Iaşi reprezentanţi ai instituţiilor
publice subordonate MADR, antreprenori, specialisti şi ingineri agronomi,
companii din ţară şi din străinătate care
activează în sectorul agricol, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil, massmedia.
Pentru detalii legate de program,
speakeri, modalităţi de participare, vă
invităm să accesaţi site-ul: www.forumulagricol.ro

- Ferma Vegetală a anului
- Ferma de bovine a anului
- Ferma de porcine a anului
- Ferma de ovine a anului
- Ferma de păsări a anului
- Managerul anului
- Angajatorul anului
- Angajatul anului
- Consultantul anului în domeniul agricol
- Producătorul local al anului
- Tânărul fermier al anului.
Gala premiilor de excelenţă
în agricultură, în regiunea
de Nord-Est
Eveniment unic de recunoaştere a
performanţei în agricultură şi de evidenţiere a fermierilor în Regiunea de
Nord – Est, Gala Premiilor de
Excelenţă în Agricultură încurajează
excelenţa în agribusiness, iniţiativa şi
profesionalismul în agricultură, promovând experienţe de succes în agricultura din Regiunea de Nord - Est, fermieri
şi specialiţti în agricultură, care creează
plus de valoare în domeniile în care
activează. Gala Premiilor de Excelenţă
va avea loc pe 18 septembrie 2014 în
cadrul celui mai mare eveniment agrar
al Moldovei, Târgul pentru fermieri
AGRALIM 18 - 21 septembrie 2014.
Se vor acorda 12 categorii de premii:
- Fermierul anului în Regiunea de Nord
– Est

mentul juridic (1 loc vacant, temporar),
registru agricol (1 loc), achiziţii publice
(1 loc), investiţii (1 loc), centrul de zi
Corneşti (5 locuri), Centrul de Informare
Turistică (2 locuri), implementări proiecte (3 locuri), poliţie locală (3 locuri).
În total, Primăria Miroslava are un

Program de demonstraţii
agricole pentru
prevenirea şi combaterea
poluării solului cu nitriţi

Pentru detalii legate de premii, juriu
şi modalităţile de participare vă invităm
pe site-ul galei www.gala.clubulagralim.ro
Târgul de joburi în agricultură
Târgul de Joburi în Agricultură se
desfăşura pe 20 septembrie 2014, în
cadrul celui mai mare eveniment agricol al Moldovei, Târgul pentru fermieri
AGRALIM. Târgul reprezintă o oportunitate atât pentru companii de a recruta personal, cât şi pentru posibilii candidaţi de a-şi crea contacte, a primi sfaturi şi a discuta în vederea unei posibile angajări.
Taxa de participare pentru companii
este de 100 de euro (fără TVA) şi include: spaţiu de prezentare format din
masă, 2 scaune şi un panou de afişare
de 0.98 x 2.5 m.
Pentru detalii şi înscrieri, la
denisa.broatec@abplus.ro.

Noua Organigramă şi Statul de
Funcţii al Primăriei Miroslava
La ultima şedinţă de Consiliu Local au
fost votate şi adoptate noua Organigramă
şi Statul de funcţii al Primăriei Miroslava.
Potrivit acestui normativ, se vacantează
mai multe locuri la compartimente precum cel de asistenţă socială (1 loc), serviciul financiar contabil (1 loc), comparti-
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număr total de 81 posturi, din care 21 sunt
vacante. Potrivit distribuţiei posturilor,
acestea cuprind 2 demnitari (primar şi
viceprimar), 4 funcţii publice de conducere, 31 funcţii publice de execuţie, 43
funcţii contractuale de execuţie şi un post
temporar.

Ministerul Mediului intenţionează să dezvolte împreună
cu Primăria Miroslava şi fermierii din zonă un parteneriat
având ca obiect diminuarea pe plan naţional, regional şi
local, a poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.
Concret, este vorba de un program de demonstraţii agricole,
finanţat de guvern, care se va derula în perioada 2014-2015,
pe următoarele etape:
–
Identificarea parcelelor de teren şi a exploataţiilor
agricole pe care urmează să se desfăşoare programul de desfăşurare a bunelor practici agricole, de reabilitare a păşunilor
comunale şi de plantare a puieţilor forestieri, în acord cu
autorităţile locale.
–
Semnarea convenţiilor de colaborare între
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi autorităţile
locale pentru reabilitarea de pajişti comunale şi plantarea de
perdele forestiere, pe de o parte şi fermierii interesaţi să aplice prevederile codului de bune practici agricole.
–
Întocmirea de liste detaliate cu servicii şi materiale
necesare pentru implementarea tuturor activităţilor prevăzute în cadrul programului de demonstrare a bunelor practici
agricole.
–
Desemnarea detaliată a practicilor agricole specifice şi a acţiunilor care se vor implementa în cadrul fiecărei
exploataţii agricole în parte, pe baza unei minute. Programul
demonstrativ va include rotaţia culturilor, realizarea de
bariere forestiere, reabilitarea unei suprafeţe de păşune
comunală, plantare de puieţi forestieri, realizarea de culturi
de acoperire pe timp de iarnă, plantare de benzi înierbate pe
solurile în pantă, respectarea perioadelor de interdicţie a aplicării îngrăşămintelor organice în perioadele de îngheţ, stocarea corectă a gunoiului de grajd pe terenurile agricole etc.
–
Organizarea licitaţiei pentru desemnarea furnizorilor de materiale, echipamente şi servici necesare implementării proiectului (seminţe şi material săditor, puieţi forestieri,
analize de sol şi apă, broşuri, pliante, organizarea de seminarii, workshop-uri şi vizite în teren, la nivel local), precum şi
achiziţionarea acestora.
–
Elaborarea planului de management al nutrienţilor
de către specialiştii Ministerului pentru toate exploataţiile
agricole pe care urmează a se desfăşura Programul de
demonstraţii agricole, pe baza determinărilor şi a parametrilor a căror analiză va fi întreprinsă în perioada iunie-iulie
2014.
–
Implementarea propriu-zisă a programului de
demonstraţii, a practicilor agricole specifice prin acţiunile ce
urmează să fie întreprinse în cadrul unei exploataţii mixte la
nivel comunal. Programul demonstrativ va include prezentarea aplicării celor mai importante bune practici agricole
(rotaţia culturilor, bariere vegetative, reabilitarea păşunilor,
plantarea de arbori, culturi de acoperire, plantare de benzi
înierbate, respectarea perioadelor de îngheţ, stocarea şi
administrarea corectă a gunoiului de grajd etc.) convenite cu
autorităţile locale şi cu fermierii participanţi la proiect.
–
Desfăşurarea programului de instruire în
Miroslava, centru de dezvoltare şi instruire, cu participarea
autorităţii locale, a specialiştilor şi a fermierilor din proiect.
–
Continuarea implementării programului de
demonstraţii, a practicilor agricole specifice în sezonul de
iarnă – primăvară, în cadrul fermei mixte nominalizate în
program la nivel comunal. Programul va urmări cu predilecţie respectarea perioadelor de interdicţie a administrării
îngrăţămintelor organice pe terenuri îngheţate, stocarea şi
depozitarea corectă, în siguranţă, a gunoului de grajd etc.
–
Desfăşurarea unei vizite finale în teren, în
Miroslava, centru de demonstrare şi instruire din cadrul proiectului, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, a specialiştilor şi fermierilor din localităţile învecinate.
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Mesagerul

Sport

În sfârşit!

Rapid Dumeşti - Ştiinţa Miroslava 0-2
Unul din cele mai aşteptate dueluri
ale ultimilor ani în fotbalul judeţean
iesean a fost o reîntâlnire între Ştiinţa
Miroslava şi Rapid Dumeşti.
Dumeştiul – după cum se ştie - este
campioana ultimelor 6 sezoane de
Ligă 4, în timp ce Ştiinţa Miroslava a
devenit o forţă în fotbalul Ligii a 3-a,
terminand sezonul trecut pe podium.
Cu toate acestea, însă, Miroslava
avea de plătit o poliţă mai veche
dumeştenilor, pentru că au reuşit să
promoveze în Liga 3, însă fără a câştiga campionatul la nivelul judeţului
Iaşi, profitând de o suspendare a dreptului de promovare pentru “rapidişti”,
dar şi fără a reuşi vreo victorie în partidele disputate anterior.
Rapid Dumeşti a afişat următoarea
formaţie: 1. Ionuţ GEOACĂŞ – 7.
Ionuţ MOŞNEGUŢU 4. Petru
ANDRIEŞ 3. Bogdănel Budei MOISI
17. Ionuţ DONOSE 15. Dorin VIZITIU 14. George PALAGHIA 6. Ionuţ
MIRON 11. Bogdan HUŢANU 8.
Alex BĂLĂNESCU (cpt.) 10. Andrei
DANDU. Rezerve: 21. Radu
AVĂDANEI 5. Ionuţ BORHAN 9.
Ciprian BRIGHIU 19. Alex IFTINCA
2. Marius FILIP 18. Cristi PRICOP.
Antrenor: Corneliu COSTĂCHESCU
Ştiinţa Miroslava s-a prezentat cu
următoarea formaţie: 12. Raul
AVRAM – 5. Ovidiu TĂCUTANU
17. Vlad GHEORGHIU 3. Florin
STRUNGARIU 16. Cezar TOFAN 9.
Bogdan BOTEZATU 6. Andrei
SĂRIŢANU 13. Andrei GHIARASIM (cpt.) 8. Dragoş BACIU 10. Ilie
TALPAN 7. Adi CARAGEA.
Rezerve: 23.Octavian BARGAN 14.
Sebastian SĂCRIERU 2. Marian

CIUTĂ 18. Paul CHETROŞANU 11.
Ionuţ GIURUMESCU 21. Răzvan
LOGHIN. Antrenori: Cristi UNGUREANU şi Irinel IONESCU.
Prima repriză a fost una anostă,
fără faze importante de joc, meciul
fiind în multe momente slab, fiind
stricat în mare măsură şi de suprafaţa
de joc, mingea având mai mereu traiectorii greu de înţeles atunci când
lovea gazonul. Prima fază de menţionat este încercarea portarului
Miroslavei, Raul Avram, de a-l surprinde pe Geocăş cu un şut din lovitură liberă de la vreo 60 m, însă mingea
a trecut peste transversală. O primă
ocazie cu adevărat importantă a avut
loc în min. 33, când Talpan a preluat
în 6 m, însă nu a reuşit să trimită pe
lânga Geoacăş, care a închis bine

unghiul şi a respins în doi timpi.
Dumeştiul a avut o şansă imensă de a
intra în avantaj la pauză, însă şutul
din alunecare de la vreo 16 m, a lui
Huţanu, a fost respins de pe linia porţii de Strungariu!
Repriza secunda a început perfect
pentru Miroslava. Talpan reuşeşte o
centrare foarte bună pe colţul lung,
căpitanul Ştiinţei – Ghiarasim s-a
demarcat între Budei şi Donose,
reluând din voleu pentru 1-0 (min.
51)! Nici bine nu s-a reluat jocul şi
Dumestiul avea să resimtă înca un
şoc, Palaghia având o intrare cu talpa
la mijlocul terenului, centralul Ivan
arătându-i direct cartonaşul roşu!
Condusă cu un om în minus, echipa din Dumeşti a încercat să revină în
joc, însă experienţa Miroslavei şi con-

diţia fizică a jucătorilor şi-a pus
amprenta. Ca să nu mai existe emoţii
pe final, Andrei Săriţanu a reuşit unul
din cele mai frumoase goluri văzute
pe terenurile din judeţul Iaşi! În min.
63, o respingere cu capul a unui fundaş dumeştean ajunge la 20 m, de
unde Săriţanu a şutat din voleu, mingea ducându-se în vinclu, atingând şi
transversala! Portarul Rapidului şi
mijlocaşul Miroslavei sunt prieteni
vechi, însă prietenia este lăsată la
vestiare când e vorba să joace unul
împotriva celuilalt!
Finalul meciului a găsit un
Dumeşti dornic să marcheze măcar
un gol de onoare, în timp ce
Miroslava a mai avut două-trei faze
de gol, însă fără a fi concretizate pe
tabelă. Mai rămâne doar driblingul
frumos făcut de Geoacăş în faţa lui
Caragea, dar şi momentele comice şi
dialogurile spumoase dintre jucătorii
celor două echipe, Talpan şi
Ghiarasim fiind puşi pe glume, în
timp ce Budei îi dădea indicaţii lui
Tăcutanu legat de pasa în adâncime.
Aşadar,
prima
victorie
a
Miroslavei în faţa Dumeştiului vine
după aproape 5 ani de la înfiinţarea
Ştiinţei, antrenorul Ştiinţei – Cristi
Ungureanu declarând că-şi doreşte un
parcurs cât mai lung în Cupă şi, cu
puţină şansă, poate va reuşi să ajungă
până în 16-imi, acolo unde ar întâlni o
echipă de Liga 1!
Remus Mustăţea (asmagna.info)

Acces liber la
terenurile de
sport din
Uricani
În afara programului
competiţional şi a terenului mare de fotbal, de la
Uricani
(de
lângă
Plămădeală), toate terenurile de sport pot fi utilizate
de cetăţeni pentru practicarea sporturilor de masă.
Acest lucru a fost lămurit
la ultima şedinţă de
Consiliu Local de către
primarul Dan Niţă, ca răspuns la o întrebare adresată de un consilier local.
“Toate acele terenuri de
sport au fost amenajate
tocmai pentru a încuraja
practicarea sporturilor de
masă, îndeosebi fotbal.
Dacă sunt solicitări din
partea unor echipe de
amatori din comună, că
vor să joace şi terenurile
sunt libere, foarte bine, să
joace. Voi lua legătura cu
cei care administrează
baza sportivă să permită
acest lucru, cu condiţia să
aibă echipament sportiv
pentru aşa ceva. Singurul loc unde nu se poate
juca e terenul mare, de
lângă Plămădeală”, a
declarat primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă.
(F.A.)

