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T iraj 6000 exemplare

Rectificare electorală?

* 250.000 lei au fost retraşi din bugetul alocat şcolilor din Miroslava
Fără a da vreo explicaţie, la
ultima rectificare bugetară,
Ministerul de Finanţe, prin
intermediul fiscului judeţean a
retras din bugetul alocat pentru
învăţământ comunei Miroslava
suma de 250.000 lei.
Suma, fiind foarte mare, a prins pe
picior de avarie toate unităţile şcolare
din Miroslava care nu mai au cu ce-şi
plăti utilităţile şi căldura pentru
perioada de iarnă. “Nu ştim care au
fost motivele ce au dus la această
retragere masivă de fonduri, dar nici
noi, Primăria Miroslava nu putem
interveni, pentru că nu noi am făcut
bugetul. Banii au fost luaţi de la
comună şi duşi în altă parte. Să venim
noi cu fonduri suplimentare de la
Primărie pentru a rezolva facturile de
la şcoli, chiar nu avem de unde! Nu ne
putem întinde mai multe decât am stabilit la începutul anului”, a declarat
primarul Dan Niţă.
Din informaţiile pe care le deţinem,
sunt însă comune în judeţ care la
rectificarea din această toamnă au pri-

mit fonduri suplimentare, cum e şi
cazul comunelor Ruginoasa sau
Bosia, ai căror primari au plecat de la
PDL la PSD. Reamintim că, în
conformitate cu legislaţia în vigoare,

Cursuri de pian la Centrul
Turistic Miroslava

Primăria comunei Miroslava informează toţi
iubitorii de muzică şi părinţii care doresc să le ofere
copiilor o activitate deosebită de recreere că
încurajează şi găzduieşte cursuri de pian în locaţia
“Centrul Turistic Miroslava”. Pentru informaţii
suplimentare şi programări sunaţi la prof. Ioana
Avram, tel. 0744-568056.

finanţarea şcolilor a fost stabilită la
nivel naţional la un cuantum de 272
lei/elev, sumă care cuprinde tot, inclusiv plata facturilor la utilităţi. Practic,
câţi elevi are o şcoală, atâţia bani

Totul despre alegerile prezidenţiale

Pe data de 2 noiembrie 2014, sunt programate alegerile
prezidenţiale din România. Dacă va fi necesar, turul al doilea de
scrutin va avea loc în data de 16 noiembrie 2014. Biroul
Eelectoral Central a stabilit orele la care va fi anunţată prezenţa la
vot în ziua alegerilor. Mai multe detalii în PAGINA 5

Nu mai ardeţi
resturi vegetale!

primeşte ca să se gospodărească.
Primăriile pot veni cu finanţări complementare, dar nu sunt obligate să
facă acest lucru. (AMĂNUNTE ÎN
PAGINA 7)
Dimitrie Anghel
10 octombrie 1888
(Dimitre Anghel a locuit în
Corneşti, sat din Miroslava)

Vara s-a dus...
Palid, şi fără vlagă, moare
Colo-n apus,
Mâhnitul soare...

Compartimentul ecologic al Primăriei Miroslava îi roagă pe cetăţeni să nu mai ardă
deşeurile vegetale rezulate în urma curăţeniei de toamnă. Acestea pot fi depozitate în platformele special amenajate în Balciu şi Uricani, pentru a fi transformate în compost.
Platformele sunt deschise zi lumină iar preluarea acestor deşeuri este gratuită!
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Cetăţenii din Găureni vor staţie de maxi-taxi
* a fost aprobată înfiinţarea serviciului de taximetrie locală

RESTAURANTUL CLASSIC
organizează evenimente, aniversări
onomastice, nunţi şi cumătrii.
Sala, cu o capacitate de 150 – 180
locuri, dispune de sistem propriu de
ventilaţie, bucătărie ultramodernă,
sistem audio şi toate dotările necesare
organizării unor evenimente reuşite.
Vă aşteptăm!
Rezervări la tel. 0743-163.605.

Date de la starea civilă
În perioada 27 septembrie – 28 octombrie a.c., la
Oficiul de Stare Civilă al comunei Miroslava au fost
înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Butuceanu Cătălin, cu Chelariu Ioana Alexandra;
• Butiuc Florin Ovidiu, cu Pintilii Paula Ivona;
• Vicol Sorin Constantin, cu Scarlat Nina;
• Doroş Roman, cu Cazacu Cristina.
Naşteri
• Balan Ştefania Elena (Miroslava)
Decese
• Gheorghiu Valentin (54 ani, Valea Adâncă)
• Hoidreag Constantin (64 ani, Horpaz)
• Roman Maria (91 ani, Voineşti)

Anunţuri
Locuri de muncă
 Angajez vulcanizator auto şi
spălători auto, în Balciu, Miroslava.
Telefon: 0740-27.99.56810.605.
 Angajăm personal supermarket
(vânzător) şi ospătăriţă.
Tel. 0743-163.605
Imobiliare
 Cumpăr teren intravilan, zona
Miroslava, minim 2000 mp.
Tel. 0785-244.044

Un grup de cetăţeni din Găureni
solicită Primăriei Miroslava să intervină pe lângă firma de transport care
deserveşte publicul călător din
Miroslava, ca să mai facă o staţie de
microbuz şi în această localitate.
Solicitarea a fost adusă la cunoştinţa
Consiliului Local de către o reprezentantă a cetăţenilor nemulţumiţi că nu
beneficiază de acest serviciu, motivând că sunt mulţi copii, precum şi
persoane în vârstă care nu pot urca
dealul Miroslavei pe jos, mai ales în
perioada de iarnă, fiind expuşi la accidente. “Cunoaştem situaţia cetăţenilor
din Găureni. Din păcate, modificarea
traseului firmei de transport în comun
nu ţine de competenţa noastră, ci de
Consiliul Judeţean. Vom face o adresă
oficială în acest sens la judeţ şi-i vom
ruga să găsească o soluţie şi pentru
locuitorii din Găureni”, a declarat primarul comunei Miroslava, Dan Niţă.

În altă ordine de idei, până la rezolvarea problemei extinderii traseelor de
microbuze şi în zonele mai izolate din
comună, într-un viitor nu foarte îndepărtat cei care-şi vor permite vor putea
face uz de serviciul de taximetrie, a

cărui înfiinţare a fost aprobată de
Consiliul Local. Potrivit documentaţiei
înaintate, acest serviciu va fi scos la
licitaţie şi va beneficia de staţii special
amenajate în locurile intens circulate
din comună.

Normative ale Consiliului Local
La ultima şedinţă ordinară de lucru a
Consiliului Locale Miroslava, din data de 23
octombrie a.c. au fost dezbătute şi aprobate
următoarele normative:
• Proiect de hotărâre privind acordarea
sumei de 3.500 lei pentru sprijin proiect
„Traista cu sănătate”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico economici
pentru investiţia „Modernizare drum comunal DC 28, Proselnici – DJ 248A, în comuna
Miroslava, jud. Iaşi”;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2014;
• Proiect de hotărâre privind completarea
Programului Anual al Achiziţiilor Publice
pentru anul 2014;
• Proiect de hotărâre pentru aprobare PUZ
privind terenul situat în T51, parcela 1A, NC
67289, 67294, 67304 în suprafaţă de 13.126
mp, beneficiari MANEA GABRIELA şi
MANEA SORIN EMANOIL;

• Proiect de hotărâre privind închirierea
unui spaţiu situat în incinta Primăriei
Comunei Miroslava, în vederea desfăşurării
de activităţi de brokeraj de asigurări;
• Proiect de hotărâre privind acordarea
unui ajutor financiar domnului Agape Cătălin
Marin;
• Proiect de hotărâre privind partajul
voluntar al terenurilor deţinute în coproprietate de către dna. Forna Norina Consuela şi
Comuna Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind modificarea
HCL nr.153/2014 pentru înfiinţarea societăţii
„Miroslava Industrial Parc” şi a Actului
Constitutiv;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale în perioada 2014-2016;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii, îngheţului, alunecuşului
şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2014-2015 în

comuna Miroslava, jud. Iaşi;
• Proiect de hotărâre privind revocarea
HCL nr. 162/30.09.2014;
• Proiect de hotărâre privind completarea
HCL nr. 152/2014 pentru încheierea
Contractului Subsecvent nr.1 la Acordul
Cadru nr. 67/2014 pentru proiectarea şi execuţia investiţiei „Modernizare străzi şi drumuri locale în satele din com. Miroslava, jud.
Iaşi”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a SC Servicii Publice SRL.

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

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

TAMPLARIE PVC SI AL
Miroslava, Valea Adanca, Str. Pepinierei
Tel: 0723170181 / 0748178151
sau e-mail: iq_plast@yahoo.com
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Noi denumiri de străzi
Comuna
Miroslava
este unitatea administrativă cu cea mai mare rată
de dezvoltare demografică din judeţ, lucru confirmat şi de numărul crescut
de case ridicate recent în
localităţi aflate în imediata vecinătate a Iaşului,
precum
Miroslava,
Uricani, Valea Adâncă şi
Horpaz. Odată cu apariţia
caselor s-au dezvoltat şi
noi căi de acces şi servituţi – circa 200 la număr
– majoritatea private, iar
odată cu acestea a apărut
şi necesitatea completării
nomenclatorului stradal.
Potrivit legii, denumirea unor străzi se face
după consultarea prealabilă a consiliilor locale de
către autoritatea judeţeană. Acest lucru a produs
unele nemulţumiri în plan
local pentru că multe dintre denumirile aprobate
până acum nu au nimic
de-a face cu specificul
zonei iar multe dintre
numele de persoane pro-

puse sunt nume de care
nu a mai auzit nimeni, în
niciun caz nume de personalităţi locale.
Dar, cum legea se execută şi nu se discută, prezentăm mai jos denumiri
finale de străzi propuse
de
Consiliul
Local
Miroslava spre aprobarea
Consiliului Judeţean:
Balciu
1. Strada Azurului
2. Strada Lămâiţei
3. Strada Marginii
Horpaz
4. Strada Movilei
5. Strada Mesteacănului
6. Strada Mălinului
7. Strada Grădinarilor
8. Strada Holdelor
9. Strada Melodiei
10. Strada Plopului
11. Strada Roşiori
Valea Adâncă
12. Strada Morarilor
13. Strada Coşarilor
14. Strada Pajiştei
15. Strada Pandurilor

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Strada Siretului
Strada Slatina
Strada Şoimului
Strada Traian
Strada Trifoiului
Strada Zorilor
Strada Aluniş
Strada Veseliei
Strada Venus
Strada Apicultorilor
Strada Gloriei
Strada Gospodarilor
Strada Măgura
Strada Minerva
Strada Orizont
Strada Parcului
Strada Plevnei
Strada Primăverii
Strada Săgeţii
Strada Speranţei
Strada Berzei

Găureni
37. Strada Zorilor
38.
Strada
Privighetorilor
39. Strada Zăvoi
Proselnici
40. Strada Crângului
41. Strada Corbului
42. Strada Cocoşului

43. Strada Cocorilor
Uricani
44. Strada Cameliei
45. Strada Cerna
46. Strada Cetăţuii
47. Strada Cocorilor
48. Strada Cărturarilor
Miroslava
49. Strada Alexandru
Vlahuţă
50. Strada Alexandru
Sahia
51. Strada Alexandru

Asfaltări în Valea Adâncă Nu mai intraţi cu noroi pe
drum asfaltat!

În conformitate cu
angajamentele asumate,
administraţia
comunei
Miroslava continuă programul de asfaltări în
Valea Adâncă, după cum
urmează:
– str. Debarcaderului –
680 m;
– str. Bazei – 1.050 m;
– str. Corneşti – 2.287
m;
– str. Veche – 693 m;

– str. Imaşului – 551 m;
– str. Salciei – 331 m;
– str. Florilor – 449 m;
– str. Sub Coşere – 235

Toţi deţinătorii de mijloace
de transport cu tracţiune
animală (căruţe) şi posesorii
de tractoare sau utilaje
agricole sunt rugaţi ca la
ieşirea din câmp şi intrarea pe
drumurile asfaltate din
comună să-şi cureţe de noroi
roţile vehiculelor. În caz
contrar, poliţia locală va aplica
amenzi usturătoare pentru distrugerea drumurilor publice.
“Aceste urme mari de noroi
nu numai că pot afecta calitatea carosabilului, dar pot pune

în pericol şi siguranţa
circulaţiei. Sperăm ca cetăţenii
să fie înţelegători şi să dea curs
solicitării noastre”, a declarat
viceprimarul Vasile Bulbaşa.

m.

Înfiinţare sistem de canalizare
în Valea Adâncă

În total, se vor asfalta
9.066 m de drumuri şi căi
de acces, valoarea totală a
contractului fiind de
213.765.222 lei, la care se
adaugă TVA.

Întrunit în şedinţă ordinară de lucru, Consiliul Local
Miroslava a aprobat proiectul tehnic şi principalii indicatori
tehnico-economici pentru investiţia: “Înfiinţare sistem de
canalizare ape uzate în localitatea Valea Adâncă”. Valoarea
totală a investiţiei este de 4.795.980 lei (TVA inclus) iar
durata de realizare a acesteia este de 12 luni. (P.C.)

m;
– str. Iuga Vodă – 684

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).

Odobescu
52. Strada Alexandru
Davila
53. Strada Lacului
54.
Strada Veronica
Micle
55.
Strada George
Topârceanu
56. Strada Marin Preda
Voroveşti
57. Strada Ion Viteazul
58. Strada Şoimului
59. Strada Ion Mincu
60. Strada Ion Neculce

Valea Ursului
61. Strada Oglinzilor
62. Strada Primăverii
63.

Strada Privigheto-

rilor
64. Strada Zânelor
65. Strada Codrilor
Brătuleni
66. Strada Carului
67. Strada Fântânele

Actele necesare pentru
eliberarea Anexei nr.24 Sesizare pentru deschiderea
procedurii succesorale
• Cerere tip (primărie)
• Xerocopii certificate
”conform cu originalul”
după:
• C.I. Solicitant;
• Certificat de naştere
solicitant;
• Certificat căsătorie
solicitant;
• Certificat deces al
defunctului;
• Actele ce fac dovada
proprietăţii bunurilor ce au
aparţinut defunctului (contracte de vânzare-cumpărare, de donaţie, de
schimb, titluri de proprietate pentru imobile; extrase de cont pentru bani
aflaţi în bancă pe numele
defunctului; certificate de
acţionar; chitanţe pentru
locurile de veci; certifica-

tul de înmatriculare şi cartea de identitate pentru
autoturisme etc.);
• Taxă 4,00 lei (se va
achita la Serviciul de Taxe
şi Impozite Locale din
cadrul Primăriei comunei
Miroslava)

Când cineva necunoscut bate la poarta ta...
• Fii atent la cei care vin să îţi vândă diverse bunuri (pături, lenjerie etc.)
• Unii se oferă să cumpere tichete de transport sau alte produse pe care le vinzi

ATENŢIE!
Printre ei se pot afla indivizi rău intenţionaţi, care vor să afle unde ascunzi banii şi
apoi încearcă să îi fure, profitând de neatenţia ta!
Campanie de prevenire a furturilor din locuinţe, comise prin distragerea atenţiei, derulată prin
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.

POLIŢIA LOCALĂ MIROSLAVA
APEL DE URGENŢĂ: 0751-251.513
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MIROSLAVA, MEMORIA TIMPULUI (VOLUM ÎN CURS DE APARIŢIE)

Mărturii de la începutul secolului XX
Monografia
comunei
Miroslava este o lucrare amplă
iar la elaborarea ei am respectat întocmai rigorile ştiinţifice.
Lucrarea a fost prezentă la cele
mai importante Târguri de
Turism din România, unde s-a
bucurat de un real succes.
Dealtfel, Primăria Miroslava a
şi retipărit monografia într-un
tiraj de 5.000 de exemplare şi a
distribuit-o în peste tot unde a
fost solicitată, îndeosebi în
comună. Argumente care să
impună prezenţa acestei
monografii în fiecare casă din
comună sunt multe, dar cel
mai important este că fiecare
dintre noi trebuie să cunoască
istoria locului, specificul şi tot
ce poate contribui la conştiinţa
apartenenţei la o cultură
deosebită, în acest colţ de
lume. Pentru că informaţiile
sunt multe şi de valoare, am
considerat că este necesar un
nou volum care să cuprindă o
nouă serie de documente, fotografii şi mărturii. Această nouă
lucrare nu este o monografie.
Este un volum despre lumea
satului şi un omagiu adus
oamenilor din cele 13 sate ale
Miroslavei. Un proverb românesc vechi spune că “cine nu
are bătrani, să-şi cumpere”. Ei
bine, mărturiile acestora despre satul de altădată stau acum
la baza acestei lucrări despre

comuna Miroslava. Bătrânii
încep să se prăpădească iar
odată cu ei pierdem şi amintiri,
poveşti, întâmplări importante
despre viaţa de la începutul şi
până la finele secolului XX. În
2014, 39 de cupluri care au
împlinit 50 de ani de la căsătorie au fost aniversate de
Primăria Miroslava. A fost un
gest frumos de reverenţă în
faţa celor care în vremuri vitrege au crescut copii, s-au îngrijit de nepoţi şi au dus mai
departe, din generaţie în generaţie, tradiţiile satului românesc. O mică parte dintre mărturii le-am publicat iniţial şi în
Monografia Miroslavei. Mă
refer la amintirile lui Vasile
Bulbaşa, om care de jumătate
de veac lucrează în administraţia publică din Miroslava, la
Vasile Bulgărescu, la mărturiile celui mai longeviv primar
Vasile Lăpuşneanu, la Vasile
Bulgărescu, fost şef de CAP, la
amintirile importante ale preotului Rusu de la Biserica
“Naşterea Maicii Domnului”,
din Miroslava. Acest volum,
prin mărturiile consemnate şi
prin faptele relatate, va ajuta
cu siguranţă în viitor alţi cercetători în încercarea de a duce
mai departe istoria, tradiţiile şi
poveştile satului românesc.
Prezentul volum cuprinde
şi o serie de reportaje şi consi-

agenţilor administrativi să execute această sentinţă şi să stăruiască pentru aducerea la
îndeplinire. (…)
Transcris de noi azi 7 Junie
1911 conform cererii lui Maria
T.Zaharia după ce a achitat
taxa cuvenită comunei făcânduse menţiunea despre aceasta
şi în registrul de căsătorie.
Semneaza Primarul comunei Galata.

deraţii publicate de-a lungul
vremii în gazeta locală
“Mesagerul de Miroslava”.
Miroslava, anul 1911
În urmă cu mai bine de un
secol, comuna Miroslava nu
exista. Informaţii despre viaţa
de zi cu zi în satele ce au format mai târziu comuna găsim
în acte oficiale. Câte s-au mai
păstrat şi dintre ele... căci timpul şi câteodată dezinteresul
celor care au păstorit satele au
făcut pierdute în negura vremurilor informaţiile care ar
ajuta cercetătorii să desluşească mai bine traiul în acele timpuri. Ne ajută însă registrele
Stării Civile. Câte se mai păstrează şi ele.
În 3 Decemvrie 1866 a fost
adoptat Regulamentul pentru
serviciul actelor civile. Din
acel moment, se introduceau
registre speciale în care erau
trecute naşterile, căsătoriile şi
decesele.
Aflăm astfel că, şi pe
atunci, nu în toate gospodăriile
domnea liniştea şi buna înţelegere.
Noi, Carol I, Cu mila lui
Dumnezeu şi voinţa naţională
Rege al României. La toţi de

Cuvântul editorului
Redacția Mesagerul semnalează o nouă apariție editorială pe care o considerăm de mare
interes pentru cititorii noștri: "Miroslava, memoria timpului". Este vorba de o continuare a
monografiei anterioare, în care autorul - cunoscutul ziarist și publicist Ștefan Susai - încearcă să
prezinte publicului larg aspecte din trecutul cotidian și mai puțin cunoscut al locuitorilor de prin
aceste părți. Vorbim în cazul de față de o lucrare bine documentată, completată cu faximiluri și
fotocopii după documente de arhivă, fotografii și tot ce se poate constitui în informație de interes
istoric.
Așteptăm cu mare interes apariția în forma tipărită a acestei monografii iar până atunci vom
prezenta, în avanpremieră, câteva fragmente din carte. Florin Antohi
Sub semnătura aceluiași autor, Ștefan Susai, au mai apărut următoarele cărți:
- „Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”, volumul IX,
Iaşi 2011, editura Tehnopress, coordonator şi autor;
- „Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”, volumul X,
Iaşi 2012, editura Tehnopress, coordonator;
- „Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”, volumul XI,
Iaşi, 2012, editura Tehnopress, coordonator şi autor
- „Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”, volumul XII,
Iaşi, 2012, editura Tehnopress, coordonato;
- „Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”, volumul XIII,
Iaşi, 2012, editura Tehnopress, coordonator;
-,,Ultima casă din URSS’’, Editura Timpul, Iaşi 2009 (publicistică) http://ultimacasadinurss.blogspot.com - Monografia Miroslavei, despre Locuri si oameni, editura Masterprint
,2013;

faţă şi viitor sănătate.
Tribunalul Iaşi, Secţia I,
Sub preşedinţia Domnului
D. Cihavariu, Jude de Şedinţă,
Domnului V. Buşilă
Judecător de Instrucţie
Domnului C. Şuţu
Judecător de şedinţă delegat la
Curtea cu Juri.
Şedinţa din 19 Januar 1911
Sentinţa de divors no. 5.
Pentru azi fiind finisat termenul a se judeca acţiunea de
divors introdusă de Maria
Zaharia, în comuna Galata
,Jud.Iaşi, contra soţului ei,
Tănasă Zaharia, şi procedura
fiind completă, la apelul nominal a răspuns reclamanta şi
pârâtul. După citirea lucrărilor
din dosar în şedinţa secretă.
Reclamanta, având cuvântul
cere ca Tribunalul pe baza
dovezilor să declare desfăcută
căsătoria. Pârâtul declară că nu
are nimic de spus, cere însă a fi
apărat de plata taxelor de timbre fiind pauper, după cum
dovedeşte actul de paupertă
cel prezintă.
Tribunalul deliberând şi
Având în vedere că pentru
astăzi este finisat termenul de a
judeca acţiunea de divors
introdusă de Maria Tănasă
Zaharia, contra soţului ei
Tănasă Zaharia. Având în
vedere că în cauza sau îndeplinit toate formalităţile prevăzute de 212-239 c. civil. Având în
vedere că din depunerile martorilor propuşi de reclamantă
şi ascultaţi sub prestare de
jurământ se constată că soţul a
abandonat pe soţia sa de mai
mult timp fără a se mai interesa de ea şi de copiii ei, lăsândui
fără existenţă. Considerând că
acest fapt constituie pentru
reclamantă injurii grave şi care
o îndreptăţesc a cere desfacerea căsătoriei. (…)
Pentru aceste motive
Tribunalul în numele legii
Hotărăşte: Admite acţiunia şi
declară desfăcută căsătoria
între soţii Maria Tănasă Lazer
efectuată cu actul de căsătorie
înscris în registrul stării civile
a com. Galata, jud. Iaşi.
Declară divorsul în favoarea
soţiei. Obligă pe soţul pârât
Tănasă Zaharia să plătească
statului tacsele portăreilor pentru actele de procedură în acest
process, când, se va îmbunătăţi
staria sa materială. (…)Dăm
putere şi poruncim tuturor

Însemnările pentru statistică vizavi de acest proces consemnează că soţul avea 39 de
ani iar soţia 29. Ambii erau
creştini ortodocşi, cetăţeni
români de profesie agricultori.
La întrebarea: “În favoarea cui
s’a pronunţat despărţenia?” se
precizează că a avut câştig de
cauză femeia. Din căsătorie au
rezultat patru copii: două fete
şi doi băieţi. La întrebarea
“Care a fost motivul de căpetenie de divors admis de
Tribunal?” se precizează:
“insultă gravă, părăsire”.
Miroslava, anul 1914
Vremuri grele erau pe
atunci. 1914 a fost anul când sa declanşat Primul Război
Mondial. Mulţi ţărani care nu
plecasera în viaţa lor departe
de satul natal au fost nevoiţi să
plece la un război despre care
nu ştiau cui foloseşte. Aşa a
fost permanent soarta ţăranului
român, luat cu forţa de lângă
gospodărie şi familie şi trimis
să lupte într-un război pe care
nu îl înţelegea. În satele ce au
format mai târziu comuna
Miroslava viaţa decurgea aşa
cum a rânduit-o Dumnezeu.
Lumea îşi vedea de petecul de
pământ şi de familie. În cursul
anului menţionat doar în
comuna Uricani, plasa Copou,
judetul Iaşi au avut loc 10
căsătorii. Primar era Gheorghe
V. Demetriu. Prima căsătorie a
avut loc chiar în ianuarie.

Act de căsătorie din anul
una mie nouă sute patrusprezece, luna Ianuarie, ziua douăzeci şi patru, la orele patru
după amiazi. Domnul Neculai
Stănilă, major, necăsătorit, în
vârstă de ani douăzeci şi cinci,
de profesie agricol născut în
Comuna Cucuteni, judeţul
Iaşi, domiciliat în Comuna
Uricani, Judeţul Iaşi, satul
Brătuleni (…) şi domnişoara
Casandra Liliac, minoră, necăsătorită, în vârsta de ani cinsprezece şi patru luni, de profesiune Agricolă, născută în
Comuna Cucuteni, judeţul Iaşi
, domiciliată în comuna
Uricani. (…) Având în vedere
că martorii declară că viitorii
soţi nu sunt rude la gradul oprit
de lege, că se căsătoresc acum
ambii soţi pentru prima oară.
Având în vedere că părţile la
întrebările ce le-am facut ne-au
declarat că nu sau făcut contract de căsătorie. Noi,
Gheorghe V.Demetriu primar
şi ofiţer de stare civilă al
comunei Uricani am dat în
auzul celor de faţă cetire tuturor actelor cerute de legi. Apoi
am întrebat pe fiecare din viitorii soţi unul după altul dacă
voesc a se lua în căsătorie şi la
întrebarea făcută fiecare dintre
ei au răspuns separate: da. În
urma acestora am pronunţat în
numele legii că părţile sunt
unite prin căsătorie. Toate cele
de mai sus sau făcut în casa
comunală. (…)
Pe atunci puţini ştiau carte.
Din acest motiv se precizează
în documente că martorii nu
ştiu să scrie şi să citească,
motiv pentru care au făcut câte
o cruce cu pana şi au pus degetul deasupra.

{tefan Susai

Miroslava,
Memoria Timpului
M\rturii de la `nceputul secolului XX
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Totul despre alegerile prezidenţiale
Peste o săptămână, în 2 noiembrie
2014, sunt programate alegerile prezidenţiale din România. Dacă va fi necesar,
turul al doilea de scrutin va avea loc în
data de 16 noiembrie 2014. Biroul
Eelectoral Central a stabilit orele la care
va fi anunţată prezenţa la vot în ziua alegerilor.
Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit orele de referinţă pentru transmiterea
datelor privind prezenţa la vot la alegerile prezidenţiale, orele la care informaţiile
vor fi disponibile şi date publicităţii fiind
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 şi 22.30.
Potrivit unei decizii a BEC, orele până
la care secţiile de votare vor transmite
informaţii către BEC sunt 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 şi 21.00.
Transmiterea datelor privind prezenţa
la vot către sistemul informatic se realizează numai de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau
locţiitorii acestora.
Preşedinţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare sau locţiitorii acestora,
după caz, au obligaţia de a transmite, în
ziua votării, informaţiile privind prezenţa
la vot.
Potrivit deciziei BEC, metodologia
pentru colectarea datelor şi informarea

opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot pentru secţiile de votare din
străinătate se va stabili în mod distinct.
Cum arată buletinul de vot?
Membrii BEC au aprobat modelul
buletinului de vot ce va fi folosit la alegerile prezidenţiale din 2 noiembrie, numele candidaţilor urmând să fie tipărite pe
două pagini, respectiv opt pe prima pagină, şase pe următoarea.
Pe prima pagină sunt imprimate opt
patrulatere cu numele următorilor candidaţi: Kelemen Hunor (UDMR), Klaus
Iohannis (ACL), Dan Diaconescu
(PPDD), Victor Ponta (Alianţa Electorală
PSD-UNPR-PC), William Brînză (PER),
Elena Udrea (PMP), Mircea Amariţei
(Prodemo) şi Teodor Meleşcanu (independent).
Pe pagina a doua a buletinului de vot
vor fi înscrişi candidaţii Gheorghe Funar
(independent), Zsolt Szilagyi (PPMT),
Monica
Macovei
(independent),
Constantin Rotaru (Partidul Alternativa
Socialistă), Călin Popescu Tăriceanu
(independent) şi Corneliu Vadim Tudor
(PRM).
Patrulaterele cu numele candidaţilor
sunt înscrise pe două coloane, numerele
impare în partea stângă, iar cele pare în

dreapta.
Ce trebuie să ştiţi dacă mergeţi la vot:
Persoana care votează trebuie să prezinte actul de identitate biroului electoral
al secţiei de votare, care verifică dacă
aceasta este înscrisă în copia de pe lista
electorală permanentă. În baza semnăturii
în copia de pe lista electorală permanentă,
alegătorul primeşte buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea ”Votat”.
Alegătorii vor vota separat, în cabine
închise, aplicând ştampila care poartă
menţiunea “VOTAT” înăuntrul patrulate-

rului care cuprinde numele şi prenumele
candidatului pe care care doresc să îl
aleagă.
Potrivit legii, vor fi considerate nule
buletinele de vot care nu poartă ştampila
de control a biroului electoral al secţiei de
votare, buletinele de vot având alt model
decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere
ori în afara acestora. Aceste buletine de
vot nu vor intra în calculul voturilor valabil exprimate.

Locuri de afişaj electoral Secţiile de votare din Miroslava

Pentru alegerea Preşedintelui
României, din data de 02 noiembrie
2014 (primul tur de scrutin), în
comuna Miroslava au fost stabilite
următoarele locuri de afişaj electoral:
– pentru secţiile de votare nr.503,
respectiv nr.504 (sat Miroslava) str.Colonel Constantin Langa, în faţa
sediului PNL şi Farmacie - 1 afişier;
Sala de sport comuna Miroslava - 1
afişier; Liceul Tehnologic Agricol
”Mihail Kogălniceanu”- 1 afişier;
str.Valea Miroslavei - Parc joacă - 1
afişier;
– pentru secţia de votare nr. 505
(Balciu
+
Valea
Ursului),
str.Principală, în faţa Primăriei Vechi
- 1 afişier; str. Principală Valea
Ursului - 1 afişier;
– pentru secţia de votare nr. 506
(Brătuleni) - str. Principală, în staţia
de microbuz, lângă râul Peptănari - 1
afişier; SC Viarom SRL - 1 afişier;
– pentru secţia de votare nr. 507
(Ciurbeşti+Dancaş) - str.Principală,
în faţa Grădiniţei şi a Cabinetului
Medical - 1 afişier; str. Pădurea
Surdă, în faţa Bisericii din sat Dancaş
- 1 afişier;

– pentru secţia de votare nr. 508
(Corneşti+Proselnici) - str.Dimitrie
Anghel, în faţa Centrului de Zi
Corneşti - 1 afişier; Şcoala Proselnici
- 1 afişier;
– secţia de votare nr. 509
(Horpaz) - str.Şcolii, în faţa
Grădiniţei - 1 afişier; str. Nouă (fam.
Radu) - 1 afişier; I. Curcudel Costel 1 afişier;
– secţia de votare nr. 510 (Găureni
+ Uricani) - str.Miron Barnovschi staţia de microbuz, în faţa
Magazinului Comercial - 1 afişier;
str. Principală Găureni - 1 afişier;
– secţia de votare nr. 511 (Valea
Adâncă Veche) - str.Şcolii, în faţa
Grădiniţei - 1 afişier; Parc joacă copii
- 1 afişier;
– pentru secţia de votare nr. 512
(Valea Adâncă Nouă) - str.Costea
Vodă, în faţa Bisericii, loc viran - 1
afișier; str. Veche - 1 afişier;
Expomobila - 1 afişier;
– pentru secţia de votare nr. 513
(Voroveşti) - str.Principală, în staţia
de microbuz - 1 afişier; intrare drum
Sapard din Şoseaua Iaşi – Voineşti - 1
afişier.

Pentru
desfăşurarea
alegerilor
pentru
Preşedintele României din data de 02 noiembrie
2014 (primul tur de scrutin), se delimitează şi se
numerotează secţiile de votare la nivelul comunei
Miroslava, judeţul Iaşi, astfel:
- Secţia de votare nr. 503 va cuprinde o parte din
satul Miroslava şi anume alegătorii cu numele de
familie care începe de la litera A până la litera K şi
va avea sediul în incinta Şcolii Generale
“col.Constantin Langa” din localitate (într-o sală de
clasă);
- Secţia de votare nr. 504 va cuprinde o parte din
satul Miroslava şi anume alegătorii cu numele de
familie care începe de la litera L până la litera Z şi
va avea sediul în incinta Şcolii Generale “Col.
Constantin Langa”, din localitate (în altă sală de
clasă);
- Secţia de votare nr. 505 va cuprinde satele
Balciu şi Valea Ursului şi va avea sediul în clădirea
Primăriei vechi din localitatea Balciu.
- Secţia de votare nr. 506 va cuprinde satul
Brătuleni şi va avea sediul în incinta Şcolii Generale
Brătuleni, din localitatea Brătuleni (într-o sală de
clasă).
- Secţia de votare nr. 507 va cuprinde satele
Ciurbeşti şi Dancaş şi va avea sediul în incinta Şcolii Generale Ciurbeşti, localitatea Ciurbeşti, comuna
Miroslava.
- Secţia de votare nr. 508 va cuprinde satele
Corneşti şi Proselnici şi va avea sediul în incinta
Şcolii Generale Corneşti, din localitatea Corneşti
(într-o sală de clasă).
- Secţia de votare nr. 509 va cuprinde satul
Horpaz şi va avea sediul în incinta Şcolii Generale
Horpaz, localitatea Horpaz.
- Secţia de votare nr. 510 va cuprinde satele
Găureni şi Uricani şi va avea sediul în incinta Şcolii Generale Uricani, localitatea Uricani.
-Secţia de votare nr. 511 va cuprinde o parte din
satul Valea Adâncă (Veche) şi anume alegătorii care
îşi au pe adresa de domiciliu următoarele străzi:
– Strada Drenurilor (toate numerele)
– Strada Imaşului (toate numerele)
– Strada Pepinierii (toate numerele)
– Strada Pomilor (toate numerele)
– Strada Şcolii (toate numerele)
– Strada Sub Coşere (toate numerele)

– Strada Tudor Nicolae (toate numerele)
– Stradela Valea Adâncă (toate numerele)
– Strada Veche (toate numerele)
– Strada Viei (toate numerele)
– Strada Vişinilor (toate numerele)
Această secţie îşi va avea sediul în incinta Şcolii
Generale Valea Adâncă, localitatea Valea Adâncă.
- Secţia de votare nr.512 va cuprinde o parte din
satul Valea Adâncă (Nouă) şi anume alegătorii care
îşi au domiciliul la următoarele străzi:
– Strada Alexandru Cornea Vodă (toate numerele)
– Strada Atelierului (toate numerele)
– Strada Bazei (toate numerele)
– Strada Caisului (toate numerele)
– Strada Cicoarei (toate numerele)
– Strada Corneşti (toate numerele)
– Strada Costea Vodă (toate numerele)
– Strada Debarcaderului (toate numerele)
– Strada Despot Vodă (toate numerele)
– Strada Ezăreni (toate numerele)
– Strada Fabricii (toate numerele)
– Strada Florilor (toate numerele)
– Strada Iazului (toate numerele)
– Strada Iliaş Vodă (toate numerele)
– Strada Îngustă (toate numerele)
– Strada Ioan Joldea Vodă (toate numerele)
– Strada Iuga Vodă (toate numerele)
– Strada Laţcu Vodă (toate numerele)
– Strada Livezilor (toate numerele)
– Strada Mărului (toate numerele)
– Strada Nucilor (toate numerele)
– Strada Principală (toate numerele)
– Strada Prof. Constantin Martiniuc (toate numerele)
– Strada Prunilor (toate numerele)
– Strada Salciei (toate numerele)
– Strada Vasile Băcăuanu (toate numerele)
Această secţie de votare va avea sediul la
Magazinul de mobilă Tofan, localitatea Valea
Adâncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi.
- Secţia de votare nr. 513 va cuprinde satul
Voroveşti şi va avea sediul în incinta Şcolii
Generale Voroveşti, din localitatea Voroveşti (într-o
sală de clasă).
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Burse sociale pentru elevi şi studenţi
* Consiliul Local Miroslava a aprobat 20 de burse sociale a câte 250 lei, fiecare
Înfiinţate ca formă de sprijin din partea
autorităţilor locale pentru elevii şi studenţii
din comună aflaţi în dificultate, bursele
sociale puse la dispoziţie de Primăria
Miroslava au constituit un amplu prilej de
dezbatere în Consiliul Local, în sensul limpezirii criteriilor de acordare dar şi pentru
găsirea unei soluţii de satisfacere a cât mai
multor cereri.
Problema nu s-a dovedit din capul locului foarte simplă pentru că, pe de o parte,
bugetarea acestora se face la început de an
calendaristic, adică din ianuarie, în timp ce
anul şcolar începe în septembrie. Între timp
unii elevi sau studenţi îşi pot termina studiile, alţii vin cu solicitări noi. Cert este că
până de curând Primăria Miroslava a stabilit un plafon maxim de 5.000 lei pentru 10
burse a câte 500 lei fiecare iar totalul cererilor înregistrate până acum a depăşit disponibilul de bani destinaţi acestei forme de
sprijin social. În cele din urmă, consilierii sau oprit la o soluţie de compromis: bugetul
pentru burse rămâne acelaşi, de 5000
lei/lună, dar numărul acestora s-a dublat iar
cuantumul fiecărei burse a fost redus la
jumătate.
Deci, vor fi 20 de burse sociale lunare
pentru elevi şi studenţi a câte 250 lei, fiecare.

Ce au avut de spus consilierii?
“Propun să rămână 10 burse a câte 500
lei fiecare, să înţeleagă şi ei ceva din banii
aceştia. Mai propun înfiinţarea unor burse
sociale pentru studenţi aflaţi în dificultate,
având în vedere că cheltuiala lunară a unui
student este mult mai mare decât la un elev
obişnuit” - Alexandru Vieriu, consilier
local (Valea Adâncă)
“Eu zic să nu dăm burse la nimeni. Care
vrea facultate să meargă la muncă! Din
banii ăştia putem face două case şi să le
dăm la nişte oameni necăjiţi” - Gheorghe
Cojocaru, consilier local (Voroveşti)
“E bine să rămână 10 burse. Sunt doi
beneficiari care au terminat şcoala iar locul
acestora ar putea fi preluat de alţii doi care
termină un liceu” - Gheorghiţă Iftimie,
consilier local (Brătuleni)
“Toţi studenţii îşi pot căuta un job. Nu
sunt de acord să dăm burse la studenţi. Cel
mult să le dăm nişte subvenţii la transport”
- Ilie Costin, consilier local (Uricani)
“Nici eu nu sunt de acord cu propunerea
domnului Vieriu. Mai bine am face 10
burse a câte 300 lei şi alte 10 a câte 200 lei.
În definitiv, vrem să încurajăm cât mai
mulţi copii să ajungă oameni mari” - Ilie
Apostol, consilier local (Miroslava)

“Să nu uităm că aceşti copii sunt cei mai
buni din Miroslava. Nu înţeleg de ce să nui ajutăm pe aceşti copii să devină mai buni
şi să dăm în schimb bani la ajutoare sociale, ca să aibă unii bani de băut prin crâşme...” - Serafim Popa, consilier local
(Miroslava)
“Înainte de a discuta pe tema burselor,
ar trebui să ne documentăm şi să vedem ce
zice legea în această privinţă. Veţi constata
că bursele de merit le acordă Consiliile de
Administraţie ale şcolilor, pe nişte criterii
distincte. Noi, Consiliul Local nu putem
acorda burse de merit, ci doar burse sociale” - Constantin Mertic, consilier local
(Uricani)
“Într-adevăr, aşa cum bine a remarcat
domnul Mertic, bursele pe care le acordăm
sunt burse sociale, nu de merit. Situaţia şcolară şi cea de acasă a fiecărui solicitant în
parte au constituit criterii de departajare
impuse de noi. Spunea cineva la un
moment dat că studenţii se pot întreţine singuri şi nu au nevoie de burse sociale. Eu vă
pot da exemplul unei studente excepţionale,
la medicină, care are nevoie e această formă
de sprijin din partea noastră. Vă întreb, ca
student la medicină unde să lucrezi să te
întreţii, ca să mai faci şi medicină? Nu e
chiar aşa simplu. Apoi, vă mai dau exemplul elevului Panţîru, care e un elev foarte
bun. A fost bolnav trei luni şi din acest
motiv i-a scăzut media generală. Ce facem,
nu-i mai dăm bursa? Nu mai spun că din
această bursă el nu vede un ban, ci îşi plăteşte cazarea la internat...” - Dan Niţă, primarul comunei
“Aceste burse au fost puse la dispoziţie
tocmai pentru a ajuta copiii aflaţi în situaţii
materiale dificile să-şi termine şcoala. Nu
sunt de acord cu desfiinţarea acestei forme
de ajutor social pentru că am altfel am face
loc unei situaţii de discriminare. Ar exista
unii copii care au luat bursă iar alţii, care se
află în situaţii asemănătoare nu ar mai beneficia de acest ajutor” - Neculai Andrian,
consilier local (Miroslava)

Criterii de acordare a burselor
pentru elevi
Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, s-au calificat în loturile de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau
au obţinut locurile I, II şi III la etapele
naţionale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.

Centrul de Turism Miroslava
- Concurs de eseuri Centrul
de
Turism
Miroslava premiază copiii
talentaţi. Printre aceştia se
numără şi Emiliana Andrei,
elevă în clasa a VIII-a a Şcolii
“Col. Constantin Langa” din
Miroslava, care a câştigat concursul de eseuri pe tema
“Miroslava de ieri şi de azi”,
cu următoarea compoziţie:
Uricani, sat frumos al
copilăriei mele
Probabil că este nepotrivit
să-l numesc “sat al copilăriei
mele”, de vreme ce eu însămi
sunt un copil. Şi nu numai atât
- cred, de fapt, că toţi ar trebui
să ne păstrăm inocenţa specifică vârstei naivităţii, indiferent
de anii care se adună. Pentru
mulţi cunoscuţi ai mei rămâne
locul copilăriei, al tinereţii şi
al senectuţii, în care bucuriile
s-au împletit cu momente mai
puţin fericite, însă pe care l-au
privit mereu drept “acasă”.
Numele “Uricani” la prima
vedere trimite la un sat ca oricare altul, dar acesta are istoria
şi poveştile lui, care îl fac

nemaiîntâlnit. Oamenii care
trăiesc aici sunt prietenoşi,
calzi şi primitori. Mulţi dintre
ei se implică în feluritele
probleme ale comunitãţii,
nerămânând indiferenţi la
necazul celor din jur. Cât despre părinţii copiilor de la
Şcoala Uricani, aş putea aprecia că sunt, cei mai mulţi,
implicaţi în viaţa şcolii şi, de
ce nu, buni prieteni. Mereu
şcoala din Uricani s-a ridicat
la standardele înalte cerute de
societatea în permanentã
schimbare în care trăim. Dacă
este să dăm crezare mărturiilor
bunicilor şi părinţilor noştri,
multe generaţii strălucite au
ieşit de aici sub îndrumarea
profesorilor şi au făcut totdeauna cinste locului unde îşi
au rădăcinile.
Satul se cufundă într-o
plasă de vegetaţie care-l
inundã din toate părţile. La
stânga Holmul, în faţă, cat
vezi cu ochii - şesul şi pe urmã
pădurea. Rezervaţia Naturală
Pădurea Uricani este un spaţiu

Bursele de merit se acordă începând cu
semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de
început ale învăţământului gimnazial, liceal
sau profesional, respectiv cu semestrul I
pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale
învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, care îndeplinesc cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
– au media generală cel puţin 8,50 şi 10
la purtare în anul şcolar anterior, respectiv
în primul semestru al anului şcolar pentru
elevii din clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
– au obţinut locurile I, II, sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale;
– au obţinut locurile I, II, sau III la etapele judeţene ale competiţiilor / concursurilor cultural artistice sau cu caracter sportiv,
tehnico-ştiinţific de nivel naţional.
Bursa de studiu se acordă elevilor care
provin din familii cu un venit lunar mediu
pe membru de familie, pe ultimele 3 luni,
cel mult egal cu salariul minim pe economie (900 lei – n.r.) şi care au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare pe semestrul
anterior celui în care se acordă bursa.
Bursele de studiu sunt revizuite semestrial,
în funcţie de modificările intervenite în
veniturile nete ale familiei şi în situaţia şcoNr. Nume úi Prenume, localitatea
1. PanĠîru Gabriel Alexandru
(Uricani)
2. SlăbuĠu Andreea (Ciurbeúti)
3. ùtefan AncuĠa Georgiana (Corneúti)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lară a elevilor beneficiari.
Pentru menţinerea bursei de studiu, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii obligatorii:
– media generală peste 7,00 şi nota 10 la
purtare în semestrul anterior celui în care se
acordă bursa;
– situaţie financiară precară (lipsă surse
de venit, familii cu venit lunar mediu pe
membru de familie, pe ultimele 3 luni, cel
mult egal cu salariul minim pe economie);
– prezentarea în fiecare lună a adeverinţei de elev, care să ateste frecventarea constantă a cursurilor şcolare
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:
– orfani sau bolnavi TBC şi care se află
în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, insuficienţe
renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau
infestaţi cu virusul HIV, ori bolnavi de
SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism

articular, handicap locomotor (se acordă în
baza certificatului medical eliberat de
medicul specialist şi avizat de medicul de
familie/ medicul de la cabinetul şcolar);
– elevii proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu
realizează venit mediu lunar, pe ultimele 12
luni, pe membru de familie, mai mare de
50% din salariul minim net pe economie şi
nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai
mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de
şes şi de 40.000 mp în zonele montane.
În perioada de acordare a bursei beneficiarii pot pierde bursa dacă nota la purtare e
mai mică de 10, media generală scade sub
8,50 (în cazul bursei de merit), respectiv
7,00 (în cazul bursei de studiu) şi dacă nu
prezintă adeverinţa lunară.
Acordarea burselor se face pe anul de
învăţământ 2014-2015.

InstituĠia de ÎnvăĠământ
Liceul C. Negruzzi (clasa a X-a)

SituaĠie úcolară

SituaĠie Financiară

ùcoala N. Iorga (cl. a VII-a)
Colegiul Tehnic Ioan Holban

Media 9,05
a IX-a – 8,92, aX-a – 8,58,
a XI-a – 9,09, a XII-a – 8,81

AlocaĠie 42 lei. Salariu 719 lei
Nu are venituri. Tată decedat.

ùc. C. Langa
(cl. a V-a)
Chiriac Georgiana Viviana (Corneúti) Univ. George Enescu
(an III)
Rotaru Mihaela (Valea Adâncă)
UMF (an III)
Prisăcaru Mihai (Valea Adâncă)

Alistar Alina Mărioara (Uricani)
Constantinescu Mădălina Georgiana
(Uricani)
Pricop Andrei Neculai (Uricani)

Pensie 668 lei

Fac. Inginerie Energetică (an III)
UAIC, FEAA
(an II)
UAIC, Informatică

Media 9,33

AlocaĠie 42 lei. Venituri ocazionale

Media 9,83
Media 8,16

Salariu 956 lei. Pensie urmaú 499
lei
Salariu 993 lei. Salariu 514 lei.
AlocaĠie 84 lei. Salariu 973 lei.

Media 7,16

10. CârĠan Ionela Gabriela (Corneúti)

Unversitatea Agronomie

Media 9,41

11. Petrică Ana Maria (Dancaú)

Liceu Agricol

12. Popa Elena Lidia (Uricani)

Colegiul Economic
(cl. a X-a)
Colegiul Tehnic Gh. Asachi
(a XI-a)
Colegiul Eminescu
(cl.a XII-a)
ùc. C. Langa
(cl. A V-a)
ùc. D. Anghel
admis Liceu D. Cantemir
Liceu Miron Costin, admis UAIC

a IX-a – 9,29, a X-a – 9,01,
a XI-a – 9,47, a XII-a - 931
Media 8,69

13. Ciubotariu Elena Laura (Dancaú)
14. Scutariu Vasilica Ionela (Brătuleni)
15. Corduneanu Alexandra Maria
(Uricani)
16. Dumitriu Maria Loredana (Corneúti)
17. Sarion Paula (Valea Adâncă)

forestier ce se întinde pe 68 de
hectare şi doar aici găsim o
specie de stejar roşu unică în
zonã. Pentru noi, mult mai
simplu spus, este “pădurea”:
locul de care sătenii sunt foarte mândri şi care “găzduieşte”
copiii gălăgioşi pe timpul
vacanţei de vară, ţinând loc de
excursii la mare sau la munte.
Holmul
este
“Muntele
Uricaniului” - atât de înalt
încât de pe creastã poţi să
cuprinzi cu privirea toată
moşia Uricanilor! Deşi ani la
rând fabrica de medicamente
din apropiere a fost privită
drept o mare sursă de poluare
pentru sat, natura ne-a salvat
mereu, acţionând ca un burete
salvator, care nu a permis să
ne înecăm în fumul răspândit
de fabrică.
Existã, cu siguranţă, un
echilibru, care stă la baza construirii lumii şi de care aceastã
aşezare binecuvântatã nu este
străină!
Andrei Emiliana clasa a VIII-a
Şcoala ,,Col. C. Langa"
Miroslava
Structura Uricani
Coordonator:
prof. Andreea Abaza

AlocaĠie 42 lei. Salariu 1.020 lei.
Salariu 1.452 lei.
AlocaĠie 42 lei. Venituri ocazionale
400 lei.
Venituri ocazionale 25 lei/zi
AlocaĠie 294 lei. Salariu 670 lei.

Media 9,77

AlocaĠie 84 lei. Pensie 570 lei.

Media 9,72

AlocaĠie 84 lei + 65 lei. Pensie 234
lei.
AlocaĠie 84 lei. IndemnizaĠie
handicap 468 lei.
AlocaĠie 126 lei

Media V-VIII – 10
Medie admitere 9,13
Medie liceu 9,44
Medie bac 8,33

Pensie 790 lei

Traista cu sănătate
* un grup de medici şi studenţi încearcă să prevină obezitatea la copii, promovând
consumarea de alimente specifice locului
În deplină concordanţă cu
zicala potrivit căreia “eşti ceea
ce mănânci”, un grup de studenţi şi profesori ai Universităţii
de Medicină şi Farmacie Iaşi,
reuniţi în Asociaţia Nutrigrup,
încearcă să abordeze problema
educaţiei alimentare la copii
într-o manieră mai puţin obişnuită: şezătorile. Spectacolul şi
poveştile abordate, fireşte, fac
trimitere la alimentele pe care
credem că le cunoaştem foarte
bine şi la efectele pe care acestea le au asupra dezvoltării fizice a fiecăruia dintre noi, dar mai
ales la copii. Proiectul – foarte
ambiţios dealtfel – este intitulat
“Traista cu sănătate. Tradiţii
sănătoase pentru copii sănătoşi”
şi îşi propune să prevină obezitatea infantilă, ca parte a unui
proiect internaţional mai larg
EPODE Inernational Network,
EIN, cuprinzând 25 de progra-

me din 3 continente şi 16 ţări.
“Vom lucra direct cu copiii, spunându-le poveşti şi folosind
materialul didactic aferent,
filme documentare, diapozitive,
materiale tipărite şi planşe. Vom
încerca, de asemenea să fim prezenţi şi la şedinţele cu părinţii,
printr-un reprezentant al asociaţiei noastre, cel mai probabil un
student. Vom ţine lecţii deschise
şi vom face uz de câte o trăistuţă cu alimente sănătoase şi
material didactic pe care o vom
înmâna celor cărora ne adresăm.
Încercăm astfel să-i încurajăm
pe părinţi şi copiii lor să se
întoarcă la mâncarea tradiţională, la alimentele specifice locului mult mai sănătose decât cele

procurate din hypermarketuri”,
a declarat prof.univ.dr. Veronica
Mocanu, medic endocrinolog.
Proiectul “Traista cu sănătate” se bucură de sprijinul direct
al autorităţilor locale, Consiliul
Local Miroslava contribuind la
derularea acestuia cu un sprijin
financiar în valoare de 3500 lei.
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Centenar Dimitrie Anghel la Şcoala din Corneşti
Vineri, 24 octombrie, la
Şcoala gimnazială din Corneşti
a avut loc comemorarea centenarului morţii poetului Dimitrie
Anghel, patronul şcolii. Încă de
la prima oră a dimineţii, acţiunile prilejuite de acest eveniment
au reunit elevi şi profesori ai
acestei unităţi şcolare şi au
cuprins: o scurtă evocare a celui
care a fost poetul Dimitrie
Anghel, supranumit şi poetul
florilor, concursuri pe teme de
cunoştinţe generale şi perspicacitate, concursuri de şah, dialoguri cu poliţiştii locali şi de la
judeţ pe teme de prevenţie şi
circulaţie rutieră, cântece şi
dansuri populare.

Datini şi obiceiuri de
Sfântul Dumitru,
evocarea poetului florilor
“După cum ştim cu toţii,
toamna începe cu ziua şcolii
noastre, când comemorăm o
sută de ani de la dispariţia poetului florilor, Dimitrie Anghel,
om al locului şi reper important
al literaturii noastre. Tot în
această perioadă îl sărbătorim şi
pe Sfântul Dumitru, sfânt de
care ne leagă foarte multe tradiţii populare. Dacă sezonul cald
începe de Sfântul Gheorghe,
sezonul rece începe de Sfântul
Dumitru, când se retrag ciobanii
cu oile de la munte, la hibernat

şi se face socoteala. De sfântul
Dumitru, gospodarii împrăştie
tăciuni aprinşi prin livezi ca să
fie rod bun pentru anul viitor.
Şi, tot acum, potrivit datinilor
strămoşeşti, unii ciobani duc un
cojoc în târla oilor şi urmăresc a
doua zi să vadă ce găsesc pe el.
Dacă pe cojoc găsesc o oaie
albă înseamnă că iarna va fi
uşoară iar dacă găsesc o oaie
neagră înseamnă că va fi o iarnă
lungă şi aspră”, povesteşte Ilie
Apostol, directorul şcolii din
Corneşti. “Aveam 10 ani când
am participat aici, în 1972, la
centenarul naşterii poetului
Dimitrie Anghel. Aş vrea ca
anul acesta, pe 13 noiembrie,
când se fac 100 de ani de la
moartea acestuia, să mergem la
mormântul acestuia şi să-i evocăm memoria, recitând poezii
de-ale sale, pentru a ne cinsti
astfel patronul şcolii”, a mai
spus Ilie Apostol.
La rândul său, profesoarea
Monica Oţel a făcut o scurtă
evocare a operei lui Dimitrie
Anghel, prezentând două volume de-ale acestuia – “Legenda
funigeilor” şi “În grădină”.
“Vom descoperi la Dimitrie
Anghel versuri sensibile, pline
de emoţie iar proza acestuia e ca
un mănunchi de nostalgii ale
trecutului, care evocă lumea
patriarhală a Iaşului. Mi-am ales
lumea florilor, pentru că în
lumea lor mi-a petrecut copilă-

ria – spune poetul – iar prin asta
prezintă posterităţii frumuseţea
locurilor noastre de aici, din
Corneşti. Iată de ce, pentru noi,
Dimitrie Anghel, căruia i-au
plăcut enorm crizantemele, e un
poet de referinţă”, povesteşte
profesoara Monica Oţel.

Poliţia e cu noi
Tot vineri, la acţiunea organizată de conducerea Şcolii
“Dimitrie Anghel” din Corneşti
a fost prezentă o delegaţie a
poliţiei judeţene şi locale, condusă de inspector Mădălin Ţăranu, purtător de cuvânt al
Inspectoratului de Poliţie a
Judeţului Iaşi. Acesta a ţinut
copiilor o scurtă prelegere pe
teme de prevenţie rutieră, dar şi
de siguranţă atât în ce priveşte
circulaţia pe drumurile publice,
dar şi de conduită în raport cu
necunoscuţii. Copiii au reţinut
că strada nu este loc de joacă, că
nu e bine să facă mişcări bruşte
atunci când se deplasează pe
drumuri publice pentru a nu se
pune în pericol şi mai ales să nu
intre în dialog cu persoane
necunoscute. Iar dacă acest
lucru se întâmplă, să-şi anunţe
imediat părinţii sau profesorii.
Dialogurile poliţiei cu copiii au
continuat la şcolile din
Proselnici şi Ciurbeşti.

Premii pentru copii
Aşteptat cu nerăbdare de
elevi, concursul pe teme de cultură generală şi perspicacitate,
intitulat “te crezi deştept?” s-a
desfăşurat pe 6 echipe mixte:
Isteţii, Răzbunătorii, Învingătorii, Deştepţii, Câştigătorii şi
Alfa. Întrebările au fost din
geografie, istorie, matematică,
ştiinţe şi tehnologie, cultură
generală, limbă (engleză şi franceză) şi comunicare. Teste greluţe, dar copiii le-au făcut faţă
cu brio, câştigând la balotaj

echipa Alfa, care s-a dovedit
mai atentă la testul de perspicacitate.
De asemenea, au fost premiaţi copiii care au participat la
Zilele Turismului Miroslava,
după cum urmează:
– clasa a VIII-a: Dumitriu
Cristina,
Florea
Bianca,
Ajidaucei Carmina, Negru
Mihaela, Dănilă Mădălina,
Soponariu Andra, Vrânceanu
Gabriela, Dumitriu Loredana,
Olariu Mădălina, Pădurariu
Lăcrămioara,
Vrânceanu
Valentin, Anuşca Alexandra,

Cârţan Vlad;
clasa a VII-a: Balan Denisa,
Baba
Daniela,
Gherasim
Florenţa, Ştefăniu Georgiana,
Gherasim Rosalinda, Pantofariu
Sergiu, Briceag Nicoleta,
Gabură Marian, Busuioc
Paraschiva, Diaconu Loredana,
Gherasim Beti, Paranici Branea,
Păduraru Mădălina, Petrea
Cosmin, Lambă Branea, Mazilu
Ionuţ Sen.
Concursul de şah a fost câştigat de Moroşanu Ramona şi
Gabură Marian. Premiile au
constat în pacheţele cu dulciuri.

preia microbuzele şcolare, cel
mai probabil prin Serviciul
Public.
La rândul său, directorul
Liceului Agricol “Mihail
Kogălniceanu” a făcut referire
la plata utilităţilor, a igienizărilor şi a reparaţiilor curente, dintre care cea mai importantă e
repararea acoperişului. Spre
amuzamentul
consilierilor
locali, acesta a raportat şi construirea unui fânar. Cât de mult
va folosi acest fânar elevilor din
liceu urmează să aflăm în
perioada care va urma.
Spre finalul întâlnirii, pentru
ca lucrurile să fie clare, consilierul local Neculai Andrian a

solicitat ca fiecare director de
şcoală să prezinte Consiliului
Local, spre analiză, bilanţul
contabil al anului precedent,
pentru ca în baza acestuia autoritatea locală să poată face o
analiză a veniturilor şi cheltuielilor din şcoli. “Am fost membru
în
Consiliul
de
Administraţie al liceului şi nu
am reuşit niciodată să aflu cum
sunt gestionate aceste venituri.
Directorii de şcoli tot vin şi solicită fonduri complementare de
la Consiliul Local dar niciodată
nu dau explicaţii ce fac ei cu
acele fonduri pe care le gestionează”, a concluzionat Neculai
Andrian.

Criză de fonduri în şcolile Miroslavei
(continuare din pagina 1)
* cea mai mare urgenţă –
plata utilităţilor
Problema finanţării şcolilor
şi a lipsei de fonduri pentru
acest început de an şcolar a fost
amplu dezbătută în ultima
şedinţă de Consiliu Local, întâlnire la care au fost prezenţi, în
calitate de invitaţi, prof Maria
Ursu,
directoarea
Şcolii
Gimnaziale “Col. Constantin
Langa” din Miroslava şi prof.
Livi
Ionescu,
directorul
Liceului Agricol “Mihail
Kogăliceanu”. Fiecare dintre
invitaţi a avut posibilitatea de a
prezenta în detaliu problemele
cu care se confruntă, probleme
altminteri cunoscute de conducerea Primăriei Miroslava.

Săli de clasă insuficiente
“Cea mai urgentă prioritate
pentru noi rămâne plata utilităţilor, mai ales că se apropie iarna
şi nu ne putem permite să ne trezim că ne taie cei de la E.on
curentul şi gazul. Iar a doua
mare preocupare a noastră este
legată de transportul copiilor şi

plata motorinei. Dacă s-ar
putea, am fi foarte bucuroşi ca
transportul elevilor către unităţile şcolare să fie preluat de
Primărie sub o formă sau alta de
comodat, pentru că noi nu avem
o persoană calificată care să se
ocupe de acest gen de activitate”, a declarat directoarea Maria
Ursu. O altă problemă semnalată de conducerea Şcolii “Col.
Constantin Langa”, poate la fel
de urgentă, dar cu bătaie mai
lungă, o constituie lipsa efectivă
a spaţiilor de învăţământ.
“Lucrăm în două schimburi şi
nu ne ajung sălile de clasă. Ar
trebui făcut cumva, să identifică
nişte fonduri să mărim şcoala
sau să construim o şcoală
nouă”, a mai spus directoarea
Ursu.
Propunerea invitatei nu a
rămas fără ecou. Primul care a
reacţionat a fost consilierul
local Constantin Mertic: “Aţi
ajuns în deficit de spaţiu pentru
că aţi preluat copiii de la celelalte şcoli desfiinţate din comună.
La şcoala din Uricani, din câte
ştiu, era destul spaţiu. De ce a
trebuit să aduceţi copiii la
Miroslava?”. Explicaţia a dat-o
primarul Dan Niţă: “Când s-a

creat reţeaua şcolară din comună, aceasta s-a făcut cu aprobarea Consiliului Local. Trebuia
să fim atenţi atunci, nu acum.
Directorul de acum nu are nicio
vină pentru situaţia creată”.
Chiar şi aşa, conducerea şcolii
“col. Constanin Langa” a explicat că surplusul de elevi se datorează creşterii demografice din
zonă şi că majoritatea copiilor
înscrişi la şcoala pe care o conduce sunt din Miroslava şi
Balciu.

“Finanţarea de 272
lei/elev e depăşită de
problemele reale”
În ce priveşte şcoala din
Corneşti, al cărei director, Ilie
Apostol, are şi calitatea de consilier local, lucrurile sunt la fel
de austere. “Numai curentul
electric de la Şcoala din
Proselnici ne costă circa 60%
din cheltuielile totale alocate şi
nu putem face nimic în această
privinţă, acolo având o centrală
termică pe curent din fonduri
europene. Avem nevoie de reparaţii urgente şi la acoperişul şcolii din Ciurbeşti, prin care plouă.

În calitate de consilier ştiu că
pentru toate cheltuielile de la
şcoli s-a făcut un calcul la nivel
naţional, pe elev, dar mai trebuie să vă spun că această finanţare de 272 lei pe elev e depăşită
cu mult de problemele reale.
Este şi motivul pentru care solicit un ajutor financiar complementar”, a declarat Ilie Apostol,
directorul Şcolii “Dimitrie
Anghel” din Corneşti.

Nu sunt bani
Dată fiind complexitatea
situaţiei, primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă, s-a arătat
neputincios în faţa acestor solicitări, reamintindu-le directorilor de şcoli şi consilierilor că
din bugetul pentru şcoli al
comunei finanţele judeţene au
tras o sumă foarte mare de bani,
fără a da vreo explicaţie. “Banii
nu au fost luaţi de la Corneşti şi
duşi la Proselnici, ci au fost
luaţi de la comună şi viraţi probabil în altă parte”, a observat
primarul Niţă.
În ce priveşte problema
transportului elevilor, acesta s-a
arătat deschis la propunerea
directoarei Ursu ca Primăria să
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Ştiinţa Miroslava, lideră în clasament
După victoria din deplasare cu
Miercurea Ciuc şi neprezentarea din 25
octombrie a jucătorilor de la FC
Păpăuţi, Ştiinţa Miroslava se poate
gândi serios la titlu, echipa fiind ca şi
calificată în play-off. “Am muncit mult
şi ne-am pregătit temeinic pentru fiecare meci în parte. Fiecare îşi cunoaşte
foarte bine locul în echipă iar rezultatele au început să se vadă. Concentrarea
şi dorinţa de victorie a jucătorilor şi-au
spus cuvântul”, a declarat antrenorul
Cristian Ungureanu.
Prezentăm mai jos programul meciurilor care se vor juca în noiembrie:
Etapa a X-a - 01.11.2014
 Bucovina Rădăuţi - FC Păpăuţi
 Bucovina Pojorâta - Sporting Lieşti
 Ceahlăul II - FC Zagon
 CSM Paşcani - Aerostar Bacău
 Petrotub Roman - Cetatea Târgu Neamţ
 AFK Csikszereda - Sepsi OSK
 Ştiinţa Miroslava stă.


Etapa a XI-a - 08.11.2014
 Ştiinţa Miroslava - Bucovina Rădăuţi
 FC Păpăuţi - Bucovina Pojorâta
 Sporting Lieşti - Ceahlăul II
 FC Zagon - CSM Paşcani
 Aerostar Bacău - Petrotub Roman



Cetatea Târgu Neamţ - AFK Csikszereda
Sepsi OSK stă.

Petrotub Roman - FC Zagon
AFK Csikszereda - Aerostar Bacău
Sepsi OSK - Ştiinţa Miroslava
Cetatea Târgu Neamţ stă.



Etapa a XIII-a - 22.11.2014
 Ştiinţa Miroslava - Bucovina Pojorâta







Etapa a XII-a - 15.11.2014
 Bucovina Pojorâta - Bucovina Rădăuţi
 Ceahlăul II - FC Păpăuţi
 CSM Paşcani - Sporting Lieşti









Bucovina Rădăuţi - Ceahlăul II
FC Păpăuţi - CSM Paşcani
Sporting Lieşti - Petrotub Roman
FC Zagon - AFK Csikszereda
Cetatea Târgu Neamţ - Sepsi OSK
Aerostar Bacău stă.

VOLEI FEMININ, SERIA A2 EST

Ştiinţa Miroslava – Rapid Bucureşti: 3-0! (25-18, 25-20, 25-16)
Sâmbătă, 25 octombrie,
Sala Polivalentă Miroslava.
Debut frumos de campionat
pentru echipa de volei condusă de Cătălin Ştirbu şi Marius
Gabriel Cotoreanu: trei seturi
jucate şi tot atâtea câştigate
categoric de fetele noastre în
faţa celor de la Rapid
Bucureşti, cu 25-18, 25-20 şi
25-16.
Meciul s-a dovedit a fi
unul relativ uşor pentru fetele
de la Ştiinţa, care au jucat
acasă şi s-au bucurat din plin
de sprijinul gălăgios al suporterilor, în raport cu adversarele care nu şi-au putut regla
pasele şi au pierdut parcă
prea uşor disputele de la
fileu.

“În primul nostru meci de
campionat pot spune că am
debutat cu dreptul. Da, a fost
o victorie la care ne aşteptam,
dar anticipez că anul acesta
va fi luptă mult mai acerbă
pentru promovare şi vom
vedea meciuri mai echilibrate. Oricum, noi ne vom juca
şansele până la capăt”, a
declarat Cătălin Ştirbu, antrenorul
echipei
Ştiinţa
Miroslava.
“A fost un meci mai slab
pentru noi, din toate punctele
de vedere. Mergem pe un
proces de întinerire a echipei
iar faptul că am adus junioare
s-a făcut simţit. În meciul de
azi am avut în teren 3 fete de
16 ani. Am avut multe lacune

la primirea serviciului”, a
declarat Nicuşor Armeanu,
antrenorul echipei CS Rapid
Bucureşti.
Din partea CS Rapid
Bucureşti au jucat: Popescu
Ramona, Armeanu Ana
Maria, Gheorghe Valentina,
Judea Flavia, Musătoiu
Bianca, Diaconu Andreea,
Răducă Adela, Popa Ana,
Costin Mihaela Adriana,
Ariton Diana.
Din partea CS Ştiinţa
Miroslava au jucat: Koszte
Andrada, Pădureanu Delia,
Petrescu Ştefana, Seserman
Cristina,
Poboroniuc
Cătălina, Pal Ana, Pichiu
Raluca, Ibănescu Andra,
Diaconiţa Tatiana.

O zi, o pădure mai curată
* o zi de concurs şi una de
ecologizare în Pădurea de la
Uricani
În zilele de 11 şi 12 octombrie
a.c., Pădurea Uricani a fost gazda
unui concurs de orientare turistică organizat de Palatul Copiilor
Iaşi, desfăşurat pe trei grupe de
vârstă: 10-14 ani, 14-16 ani şi
peste 16 ani. Traseele alese au
fost 2,4 km pentru cei mici şi 4,6
km pentru cei mari. “Pentru noi a
fost o acţiune reuşită, copiii arătându-se foarte interesaţi de natură. Traseul a fost unul foarte frumos, Pădurea Uricani fiind un
loc mai puţin umblat şi spectaculos, chiar dacă se află la o distanţă relativ mică de Iaşi. Profit de

ocazie pentru a le mulţumi autorităţilor locale pentru sprijinul dat
în desfăşurarea cu succes a acestui concurs”, a declarat Mihaela
Grosu Gâdei, director adjunct al
Clubului Copiilor din Iaşi.
Înaintea concursului de orientare turistică, copiii de la Palat au
desfăşurat şi o acţiune de ecologizare a Pădurii Uricani, îndeosebi a zonelor limitrofe acesteia.
În decurs de numai o zi, cei 86 de
copii participanţi la acţiune au
strâns nu mai puţin de 70 saci
menajeri mari, pline cu gunoi
menajer aruncat de cetăţeni iresponsabili la marginea pădurii şi
prin şanţurile de dren de la
şoseaua de centură. Sacii cu
gunoi au fost mai apoi preluaţi de

o maşină a Primăriei Miroslava,
care nu a uitat să-i răsplătească
pe micii ecologişti cu fructe şi
dulciuri. Cei 86 de copii au fost
coordonaţi
de
profesoara
Ecaterina Creţu, de la Palatul
Copiilor şi aparţin unor unităţi
şcolare precum Şcoala “Dimitrie
Sturdza”, Şcoala “Nicolae
Iorga“, Şcoala “col. Constantin
Langa”, Licel Agricol “Mihail
Kogălniceanu”.

