
Anul  VI T i ra j  6000 exemplareDecembr ie  2014

L u n a r  a l  c o m u n e i  M i r o s l a v a

Sărbători fericite! 

Branşamente urgente la reţeaua de apă potabilă
Cetăţenii comunei Miroslava, din satele Corneşti, Ciurbeşti,

Proselnici, Brătuleni, Voroveşti, Uricani şi Valea Ursului, care nu s-au
branşat încă la conducta de apă potabilă, sunt rugaţi să se branşeze în
cel mai scurt timp posibil. Este important ca acest branşament să se facă
acum deoarece conducta principală urmează să fie predată către SC Apa
Vital SA, după care va fi mai greu să se facă branşamentul, solicitanţii
urmând să piardă  timp şi bani în plus. În momentul de faţă,
branşamentele la reţeaua de apă se pot efectua prin societăţile care
execută lucrările de aducţiune apă în zonele respective.

În perioada sărbătorilor de iarnă, programul
de lucru cu publicul al Primăriei Miroslava 
va fi închis, pentru următoarele perioade: 

24 decembrie - 28 decembrie: liber
31 decembrie - 4 ianuarie: liber

În restul zilelor, programul de lucru 
este normal. 

Luni – Joi: 7,30 – 16,00
Vineri: 7,30 – 13,30

Pentru situații de urgență în perioada 
sărbătorilor, persoanele interesate pot suna
la telefonul de serviciu al Poliției Locale, la

nr. 0751-25.15.13

Aho, aho, fraţi gospodari
Oameni cu pretenţii mari,
Doamnelor cu ochi frumoşi,
Babe şi moşnegi bărboşi!  
Daţi-vă colea, în poartă
Şi-ascultaţi urarea noastră,
Că-i urare de bilanţ
Nu vorbe la Radio Şanţ,
Că a noastră urătură,
În lipsă de udătură,
Dacă nu o ascultaţi,
Pe coajă o s-o luaţi!

***

Coajă cu miros de doagă
De-aia, plină ochi cu fragă
Coajă ca la Uricani
De-aia, cu miros de bani!
Mânaţi măi!
Hăăăăi! Hăăăi!

***
Foaie verde, ca otava
Uite c-am venit cu nava
Fix aici, la Miroslava,
Cu al nostru căpitan,
Aţi ghicit, e Niţă Dan!
Care-n anul ce-a trecut
A făcut, cât a putut!
A făcut pe timp de criză
Cum face un bec în priză,
Bec din ăla, cu neon
Ca să vezi totul beton!
Să vezi pete şi în soare

Să te vezi în beci, la mare
Şi când zici c-ai adormit
De te crezi mai liniştit
Să ştii clar că te-ai trezit!
Cu nea Dan, primarul mare
Care-ţi trage o urare
Cum se face pe-nserat
Când mai mergem la urat!
Ia, sunaţi din zurgălăi
Şi pocniţi din bice, măi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

***

Mulţi credeau că facem foame,
Dar noi învârteam programe!
Finanţări europene
Şi tot felul de scheme
Scheme guvernamentale,
Bâte la un car de oale,
Care când s-au spart, măi frate
Chiar v-au dat, uşor, pe spate!
Că din glodul cel înalt
Răsărit-a mult asfalt,
Şi-unde-a fost groapa mai mare
Făcut-am canalizare!
Iar în fiecare sat
Ne-am propus iluminat
Ecologic, să trăieşti!
Cu solare, la Ciurbeşti.
Şi-uite-aşa, peste un an
Tot nea Nelu Căliman
Ne va împărţi curent
Cu găleata, permanent!
Ia mai mânaţi măi,

Hăăăăi! Hăăăăi!

Coborât-am în Horpaz
Unde ceapa-i cât un praz
Să-i zicem de-o urătură
Lui nea Gică-n, bătătură. 
Că şi el s-a tot zbătut
Până nu a mai putut.
Pentru apă şi asfalt
Să facă piticu înalt
Alergând în deal şi-n vale
Pe la casa dumitale
Ca să ai de Anul Nou
În Horpaz şi un metrou!
Unu, aşa, mai performant
De-ăla, cu material rulant
Care zboară ca prâsnelu
Pe curent de la nea Nelu,
Da, curent de la Ciurbeşti,
Înc-o dată, să trăieşti
Să-ţi faci casă şi-n Corneşti
Unde s-a concesionat
Sus, pe deal, încă un hat!
Ia mai mânaţi măi…
Hăăăi, Hăăăăi! 

***

Din Proselnici la Corneşti
Ce-am văzut noi la fereşti?
Iarăşi, drum modernizat
Peste tot, numai asfalt.
Drum avem şi-n Găureni
Şi pe deal, în Brătuleni
Unde, tot la o agapă,

Am aflat c-au tras şi apă
Apă cu miros de doagă
Poate chiar cu iz de fragă
Că de o pui în găleată
Este clar că o faci lată!
Lată, cum e brazda, măi
Ia sunaţi din zurgălăi
Şi pocniţi din bice…
Hăăăăi, hăăăi!

Frunză verde, de tutun
Am vrut transport în comun,
Dar uite că nu s-a putut
Fiindcă unii nu au vrut
Că aşa e interesul
După cum au unii fesul,
Când mai dai de-un nătăfleţ
Mai ciumec, de la judeţ.
Dar i-o dăm la meserie
Şi băgăm taximetrie
Altfel, ştim că nu se poate 
Să le aranjăm pe toate
Cu talent, pe patru roate
Roate mari, cu zurgălăi,
Roate măi!
Hăăăăi, Hăăăă!

***

Avem apă şi canal
Unii au pietonal,
Cât o fi comuna mare
Avem asfalt sub picioare
Iar unde nu am putut,

Multă piatră am bătut
Avem şi sală de sport,
Cu turismul nu stăm prost,
Iar în şes la Uricani
Avem fabrică de bani,
Care când o vom porni
Mulţi calici s-or boieri!
Deci ne-om face noi şi singuri
Parc industrial şi linguri
Iară colea-n bătătură
Mai tragem o urătură,
Că doar nu ne doare-n gură!
Hăăăăăăăi, hăăăăi!

***
De urat am mai ura
Până nu ne-aţi mai răbda,
Dar mai sunt destui la uşă,
Care sunt cu capsa pusă.
Aşa că n-o mai lungim,
Înc-o dată, vă hăim,
Şi vă spunem ca din tun
Să aveţi un an mai bun!
Să vă fie masa plină,
De belşug şi de lumină!
Să aveţi copii frumoşi
Să fiţi cu toţii sănătoşi
Să vă fie casa, casă!
Să aveţi şi punga groasă!
Pacea să nu vă lipsească
Bucurie şi mulţi bani,
La anul şi la mulţi Ani!

MesagerulGRATUIT

Cursuri de pian la 
Centrul Turistic Miroslava

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

Sfintele sărbători ale
Crăciunului şi Anul Nou îmi
oferă fericitul prilej de a vă

adresa cele mai sincere urări
de sănătate, noroc, prosperita-te, împlinirea tuturor dorinţeloratât dumneavoastră cât şi celor

dragi.
La mulţi ani!

Primar Comuna Miroslava,
Dan Niţă
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Ultima şedinţă ordinară de Consiliu
Local din acest an se va desfăşura pe data
de 17 decembrie, 2014. În cadrul acesteia
vor fi dezbătute şi supuse aprobării urmă-
toarele proiecte de acte normative:

• Proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării, completării şi însuşirii inven-
tarului domeniului public al comunei
Mirosava;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării, completării şi însuşirii inven-
tarului domeniului privat al comunei
Mirosava;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea
încetării contractului de concesiune
nr.26/10.05.2014, încheiat între Comuna
Miroslava şi dna Nicolau Maria Anca, pen-
tru terenul în suprafaţă de 941,5 mp,
amplasat în T54, P2536/40;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea
încetării contractului de concesiune

nr.241/11.06.2014, încheiat între Comuna
Miroslava şi dl Gemene Dan Florin, pentru
terenul în suprafaţă de 941,5 mp, amplasat
în T54, P2536/41;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Estimativ de Achiziţii pentru anul
2015;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2014;

• Proiect de hotărâre privind avizarea
PUZ pentru terenul situat în T62,
P1/1/1/1/7 şi P1/1/1/1/9, având
NC1510/1//1/1/7 şi NC1510/1/1/1/1/9,
extravilan comuna Miroslava, jud. Iaşi, în
suprafaţă de 1878mp, beneficiari Axinia
Elena şi Ioan şi Spiridon Ovidiu Vasile şi
Vasilica;

• Proiect de hotărâre privind avizarea
PUZ pentru terenul situat în T56,
P2593/12, P2593/12/1, NC78789, intravi-

lan sat Miroslava, comuna Miroslava, jud.
Iaşi, în suprafaţă de 14318 mp, beneficiar
Pereş Adrian;

• Proiect de hotărâre privind avizarea
PUZ pentru terenul situat în T59, P1L,
NC75314, intravilan sat Valea Adâncă,
comuna Miroslava, jud. Iaşi, în suprafaţă
de 2876mp, beneficiar Parohia Sfântul
Nicolae;

• Proiect de hotărâre privind împăduri-
rea unor suprafeţe de teren cu o formă
avansată de degradare prin alunecare şi
înfiinţarea unor perdele de protecţie de-a
lungul drumurilor comunale.

Date de la starea civilă
În perioada 29 noiembrie – 14 decembrie, la
Oficiul de Stare Civilă al Primăriei comunei
Miroslava au fost consemnate următoarele:
Căsătorii
• Istrate Sorin, cu Istrate Gabriela;

Decese
• Cozmescu Gheorghe (65 ani, Valea Adâncă);
• Păscuţoi Ioan (63 ani, Miroslava);
• Iriciuc Paraschiva (81 ani, Voroveşti);
• Alexandru Constantin (69 ani, Brătuleni);
• Hîrţobanu Dumitru (48 ani, Ciurbeşti);
• Sârbu Aurora (86 ani, Ciurbeşti);
• Onuţu Anica (78 ani, Horpaz);
• Sălăvăstru Petru (82 ani, Miroslava);
• Rusu Gheorghe (85 ani, Voroveşti).

Normative ale Consiliului Local

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

CASETA REDACŢIONALĂ

Anunţuri

Locuri de muncă
� Angajez vulcanizator auto şi spălători

auto, în Balciu, Miroslava. 
Telefon: 0740.27.99.56.

� Angajăm personal supermarket
(vânzător) şi ospătăriţă. 

Tel. 0743.163.605
� Angajăm lăcătuşi mecanici şi sudori.

Tel. 0722.33.11.62
Imobiliare

� Cumpăr teren intravilan, zona
Miroslava, minim 2000 mp. 

Tel. 0785-244.044

• Absenţele copiilor de la
şcoală pot determina retragerea
acestei forme de sprijin social

La încheiere de an, comparti-
mentul social din cadrul
Primăriei Miroslava păstrează
în evidenţele sale 125 dosare,
având ca obiect alocaţia pentru
susţinerea familiei. Din acestea,
doar 79 mai primesc subvenţii
de la stat, 45 dintre totalul celor
125 de dosare fiind suspendate
pe diverse motive. Un motiv ar
fi acela că unii beneficiari nu şi-
au plătit datoriile către stat. Un
alt motiv îl constituie absenţele
unor elevi ai căror familii bene-
ficiază de această formă de spri-
jin social. Potrivit legii, dacă
înregistrează absenţe nemotiva-
te în catalog, alocaţia de sprijin
se retrage. Au mai fost înregis-
trate retrageri de dosare privind
plata alocaţiei de sprijin, la
cererea beneficiarilor care între

timp nu au mai îndeplinit condi-
ţiile prevăzute de lege pentru a
le primi. „Toate aceste dosare
privind acordarea alocaţiei de
sprijin au în spate o anchetă
socială desfăşurată de unul din-
tre inspectorii Primăriei
Miroslava. Anchetele sociale se
desfăşoară periodic iar acolo
unde se constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile de acorda-
re a acestora, alocaţiile se
retrag. La fel de bine, pot fi
majorate, în funcţie de ce desco-
perim la faţa locului. Spre
exemplu, acum avem în lucru
10 dosare de majorare a aloca-
ţiei de susţinere, majorarea
făcându-se din luna noiembrie”,
a declarat Mariana Tătarul, şefa
Compartimentului Social din
cadrul Primăriei Miroslava.

Alocaţiile de susţinere se
acordă familiilor care înregis-
trează un venit de până în 530

lei/lunar/membru de familie.
În evidenţa Compartimen-

tului Social de la Primăria
Miroslava mai figurează 117

dosare de alocaţie de la stat pen-
tru creşterea copilului, alocaţii
care se calculează în funcţie de
veniturile anterioare ale mamei.

Mai puţine alocaţii pentru
susţinerea familiei

Fără petarde şi pocnitori,
de sărbători!

Poliţia Locală Miroslava atenţionează
cetăţenii că în conformitate cu pevederile
art. 3, din Legea 61/1991, utilizarea de
petarde, artificii şi pocnitori este strict
interzisă şi se sancţionează cu amendă de
la 200 la 1.000 lei. “Chiar dacă sărbători-
le Crăciunului predispun oamenii la ase-
menea activităţi, legea este foarte clară,
acestea fiind strict interzise. Rog, de ase-
menea, cetăţenii comunei Miroslava să o
lase uşurel cu băutura pentru a nu avea
parte de incidente neplăcute. În rest, le
urez tuturor sarbători fericite şi un căldu-
ros «la mulţi ani!»”, a declarat Ioan
Căliman, coordonator al Poliţiei Locale
Miroslava. (P.C.)

Cele mai multe
construcţii noi s-au
făcut în Miroslava,
Valea Adâncă, Valea
Ursului şi Horpaz 

Ultimele statistici
arată, fără dubiu, că rata
de creştere demografică a
comunei Miroslava este
cea mai mare din judeţ,
lucru confirmat altminteri
şi de numărul mare de
solicitări aflate pe masa de
lucru a serviciului de
urbanism. Astfel, spre
final de an calendaristic,

Serviciul de Urbanism al
comunei Miroslava a eli-
berat deja 1.171 certifica-
te de urbanism, 695 auto-
rizaţii de construcţie şi 33
procese verbale de recep-
ţie. Au mai fost eliberate,
de asemenea, 24 avize de
oportunitate pentru diver-
se lucrări care au implicat
autoritatea judeţeană pe
UAT Miroslava. 

„Estimez că până la
sfârşitul lunii decembrie
vom depăşi cifra 700 la
numărul de autorizaţii de
construcţie eliberate pe
acest an şi foarte probabil

că vom mai avea de făcut
recepţii la nişte case, până
la finele acestui an”, a
declarat Anton Finatti,
şeful Serviciului de
Urbanism din cadrul
Primăriei Miroslava.

Cea mai mare rată de
dezvoltare urbanistică a
fost înregistrată în locali-
tăţile Miroslava, Valea
Adâncă, Valea Ursului şi
Horpaz.

FINAL DE AN LA SERVICIUL DE URBANISM

Număr mare de
construcţii civile în
Miroslava

Ajutorul în caz de deces se acordă unei
singure persoane, care poate fi, după caz,
soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tuto-
rele, curatorul, moştenitorul stabilit în con-
diţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora,
persoana care dovedeşte că a suportat chel-
tuielile cu înmormântarea.

Ajutorul de deces se acordă pe bază de
cerere însoţită de următoarele acte, după
caz:

a) certificatul de deces, în original şi în
copie;  

b) actul de identitate al solicitantului;  
c) actele de stare civilă ale solicitantului

din care să rezulte relaţia de rudenie cu dece-
datul sau, după caz, actele care atestă calita-
tea de moştenitor, tutore, curator;  

d) dovezi privind suportarea cheltuielilor
cu înmormântarea.

Cererea şi actele doveditoare se înregis-
trează la Primăria comunei Miroslava.

Cuantumul ajutorului de deces a fost sta-
bilit prin Hotărâre de Consiliu Local la 600
lei şi se suportă din bugetul local.

Ajutorul de deces

Pubelele cu gunoi menajer
trebuie lăsate la poartă 
dimineaţa, la ora 7

Având în vedere dificultăţile întâlnite la
colectarea gunoiului menajer de către ope-
ratorul de salubritate SC Raabro SRL,
cetăţenii sunt rugaţi să-şi lase pubelele la
poartă, pentru a fi ridicate, la ora 7 dimi-
neaţa. Altfel, există riscul ca firma de
salubritate să nu le găsească şi să nu le
preia la groapa de gunoi. În caz că opera-
torul de salubritate nu a ajuns în ziua
anunţată să preia pubela lăsată la poartă,
aceasta urmează să fie preluată a doua zi,
la prima oră a dimineţii. Operatorul de
salubritate îşi cere scuze pentru disconfor-
tul creat şi face tot posibilul pentru regla-
rea situaţiei într-un timp cât mai scurt.
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Ajutoarele alimentare vor fi
distribuite în Miroslava, la
jumătatea lunii ianuarie 2015
în şase puncte special
amenajate: la primăria veche
din Balciu (pentru rezidenţii
din satele Miroslava, Găureni,
Balciu, Valea Adâncă şi Valea
Ursului), la grădiniţa din
Horpaz (pentru rezidenţii din
satele Horpaz, Ciurbeşti şi
Dancaş), şcoala din Proselnici
(pentru rezidenţii din satele
Corneşti şi Proselnici) şi
grădiniţele din Voroveşti,
Brătuleni şi Uricani pentru
rezidenţii aferenţi fiecăreia
dintre aceste localităţi  

Începând cu 16 ianuarie, circa
1.200 persoane din localităţile
componente ale comunei Miros-
lava se vor putea prezenta în punc-
tele special amenajate pentru a-şi
ridica ajutoarele alimentare de la
Uniunea Europeană, în cadrul
Programului Operaţional de
Ajutorare a Persoanelor Defa-vori-
zate (POAD) 2014.

Ajutoarele alimentare de la
Uniunea Europeană vor fi distri-
buite mai târziu în acest an datori-
tă modificărilor survenite în moda-
litatea de acordare a acestora. Mai
concret, este vorba de un cupon
special pe care fiecare persoană
îndreptăţită urmează să-l primeas-
că prin poştă, dacă nu l-a şi primit
între timp. 

Cu acest cupon şi cu buletinul
sau Cartea de Identitate, fiecare
beneficiar de ajutoare alimentare
de la UE se poate prezenta la punc-
tul de distribuţie special amenajat
la primăria veche din Balciu, gră-
diniţa din Horpaz sau şcoala din
Proselnici, în funcţie de adresa de

domiciliu a fiecăruia. Ajutoarele
vor fi distribuite în luna ianuarie şi
constau în alimente precum: făină
de grâu, mălai, paste făinoase, ulei,
zahăr, conserve din carne de porc,
conserve din carne de vită în suc
propriu şi pateu de ficat. Fiecare
persoană va primi câte două cutii
de carton şi fiecare cutie va avea
conţinut ca in tabelul de mai jos.

La nivelul judeţului Iaşi, distri-
buţia acestor ajutoare alimentare se
face în trei etape. În prima etapă se
vor distribui la nivelul municipiu-
lui Iaşi, în a doua etapă se vor dis-
tribui în oraşe şi comunele din
vecinătatea municipiului Iaşi iar în
a treia etapă este inclus mediul
rural. „Comuna Miroslava, fiind în
imediata vecinătate a municipiului
Iaşi, va fi inclusă în etapa a doua,
ceea ce înseamnă că aceste ajutoa-
re se vor distribui în luna ianuarie”,
a declarat Vasile Bulbaşa, vicepri-
marul comunei Miroslava.

Persoanele care nu 
se  regăsesc pe liste se
pot înscrie pe liste 
suplimentare 

Ajutoarele alimentare se vor
distribui doar persoanelor luate în
evidenţă până în luna august 2014.
„Fiind însă vorba de un program

umanitar, persoanele care nu au
primit prin poştă acel cupon spe-
cial sau care nu se regăsesc pe lista
noastră, dar ştiu că au dreptul la
ele, conform legii, se pot prezenta
la Primăria Miroslava şi pot face o
cerere pentru a fi incluse pe listele
suplimentare. Cererea va fi însoţi-
tă cu documente care să ateste că
respectiva persoană nu are veni-
turi mai mari de 400 lei lunar, sau
că îndeplineşte condiţiile stabilite
de lege pentru a le primi”, a mai
spus Vasile Bulbaşa.   

Cine are dreptul la 
ajutoare alimentare de la
UE?

Potrivit H.G. nr. 799, din 19
septembrie 2014, primesc ajutoare
alimentare următoarele categorii
de persoane: 

- familii şi persoane singure
cărora le este stabilit dreptul la un
venit minim garantat, conform
Legii nr. 416/2001; 

- familii beneficiare de aloca-
ţie, acordată în baza Legii nr.
277/2010; 

- şomeri cu o indemnizaţie de
şomaj de până la 400 lei, în condi-
ţiile legii 76/2002 ; 

- pensionarii sistemului public,
cu o pensie sub 400 de lei/lună; 

- beneficiarii indemnizaţiei
sociale pentru pensionari, acordată
potrivit OUG nr. 6/2009 privind
instituirea pensiei sociale minime
garantate, al căror venit se află sub
400 de lei/lună; 

- persoanele cu handicap grav
şi accentuat, neinstituţionalizate,
adulţi şi copii; 

- persoanele beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 49/1991 pri-
vind acordarea de indemnizaţii şi
sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război. 

Compartimentul Agricol din
cadrul Primăriei Miroslava
încheie anul 2014, înregistrând
nu mai puţin de 37 dosare de
vânzare-cumpărare teren arabil
extravilan, însumând o supra-
faţă totală de circa 15 hectare.
Terenurile scoase la vânzare

reprezintă suprafeţe mici în
sate precum: Dancaş,
Miroslava, Proselnici, Uricani,
Voroveşti şi Corneşti. Cel mai
mare dintre acestea e un teren
vândut în Proselnici, cu o
suprafaţă totală de 2 hectare.
Dată fiind apropierea de muni-

cipiul Iaşi, este foarte puţin
probabil ca pe acestea să se
facă agricultură. Mult mai pro-
babil este ca noii deţinători să
le conserve în vederea trecerii
acestora în intravilan şi schim-
barea destinaţiei în teren con-
struibil. 

Alimente de la UE pentru
persoanele defavorizate

Tranzacţii cu terenuri extravilane

* persoanele care solicită
extindere de reţele electrice pe
drumuri-cale de acces proprie-
tate personală în cotă indiviză,
vor trebui să doneze calea de
acces către domeniul public al
UAT MIROSLAVA

Conform cu prevederile art. 51
din Legea energiei electrice şi
gazelor naturale nr. 123/2012 cu
modifcările şi completările ulte-
rioare;

Conform Ordin ANRE nr.
59/2013 şi Ordin ANRE nr.
75/2013 privind Metodologia
pentru evaluarea condiţiilor de
finanţare a investiţiilor pentru
electrificarea localităţilor ori pen-
tru extinderea reţelelor de distri-
buţie a energiei electrice, UAT
MIROSLAVA va solicita realiza-
rea de lucrări de extindere de reţe-
le electrice pe terenuri (drumuri
publice) aflate în proprietatea
UAT MIROSLAVA.

Astfel, E.ON  Moldova va
demara procedura de extindere a
reţelei electrice în baza solicitării
UAT MIROSLAVA care va con-
tribui la finanţarea lucrărilor în
cuantumul rezultat în urma fazei
de proiectare.

Astfel, personele care  solicită
extindere de reţele electrice pe
drumuri - căi de acces proprietate
personală în cotă indiviză, vă
comunicăm că UAT Miroslava nu
poate solicita şi participa cu fon-
duri pentru realizarea lucrărilor în
vederea racordării la reţeaua de
distribuţie a energiei electrice a
locuinţelor pentru care s-a făcut
cerere, pentru că reţelele electrice
se vor amplasa pe terenuri pro-
prietate particulară.

Conform prevederilor art. 36
din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, Legea
213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al aces-
teia cu modificările şi completări-

le ulterioare UAT MIROSLAVA
poate să finanţeze din bugetul
local doar investiţiile amplasate
pe domeniul public al UAT
Miroslava.

Drept pentru care persoanele
care solicită extindere de reţele
electrice pe drumuri-cale de acces
proprietate personală în cotă indi-
viză, vor trebui să doneze calea de
acces către domeniul public al
UAT MIROSLAVA.

De asemenea, persoanele care
solicită extindere de reţele electri-
ce pe drumuri publice sunt rugate
să depună copii după documenta-
ţie şi la sediul Primăriei comunei
Miroslava, pentru a putea demara
procedura de extindere şi a finan-
ţa lucrările în funcţie de planifică-
rile din bugetul local.  

Consilier investiţii, 
ing. Iftimie Violeta

REFERITOR LA SOLICITĂRILE DE EXTINDERE REŢELE ELECTRICE 

UAT Miroslava nu face extinderi de
reţele electrice pe proprietăţi private!

Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este deschisă,
zilnic, în afara programelor competiţionale sau
şcolare, între orele 10 – 20. Taxele de închiriere
sunt următoarele:

- fotbal sală, handbal, baschet - 100 lei/ora
- tenis de masă – 10 lei/ora
- tenis de câmp – 40 lei/ora
Cei care încheie contracte de închiriere pe

minim 3 luni beneficiază de o reducere de 20%
din preţ iar plata se poate achita pe luna în curs,
la începutul lunii. 

Accesul cu băuturi alcoolice sau fără echipa-
ment adecvat este strict interzis!

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

Sport la preţuri
accesibile

Mesagerul

Potrivit informaţiilor
Compartimentului de
Investiţii al Primăriei
Miroslava, prioritare au fost
lucrările de infrastructură

Având în vedere numărul
ridicat de şantiere derulate de
Primăria Miroslava în mai
toate localităţile comunei, se
poate aprecia că unul dintre
cele mai active compartimente
ale administraţiei este cel de
investiţii. Ca scurt bilanţ, la
încheiere de an calendaristic,
consemnăm investiţii impor-
tante în tot ce înseamnă infras-
tructură utilitară. Să le luăm în
ordine: 

Modernizare drumuri 

- Finalizarea DC 28: Balciu
– Corneşti – Proselnici (5,17
km);

- Asfaltare drumuri în
Horpaz, Ciurbeşti şi Miroslava
concesiuni (8 km);

- Acord cadru asfaltare dru-
muri Valea Adâncă (4,5 km);

Aducţiuni apă potabilă

- Extindere reţea apă potabi-
lă în Balciu (str. Haznalei, str.
Viilor şi str. Izvoarelor);

- Extindere reţea apă potabi-
lă în sat Voroveşti (predarea
conductei către SC Apa Vital
SA se va face până la Crăciun -
n.r.);

- Extindere reţea apă potabi-
lă în sat Ciurbeşti (predarea
conductei către SC Apa Vital
SA se va face până la Crăciun –
n.r.);

- Început extindere reţea apă
potabilă în satele Valea
Ursului, Găureni, Uricani,
Corneşti şi Proselnici.

Canalizare

În ce priveşte canalizarea,
aici lucrurile merg mai greu.
Fiind vorba de lucrări mult mai
scumpe decât cele de aducţiune
de apă, acest gen de investiţii
se face în funcţie de disponibi-

lul de fonduri. Oricum, chiar şi
în acest condiţii, s-au finalizat
lucrările de extindere a reţelei
de canalizare în Miroslava, pe
str. Fermei, str. Col. Constantin
Langa, str. Elias Şaraga, str. Ion
Creangă şi str. Biserica Sf.
Nicolae. Lungimea totală a
reţelei este de 1.523 m.

„Ştim că prin multitudinea
şantierelor demarate am produs
un disconfort cetăţenilor care
se tot plâng de glodul de pe
stradă. Asta e, nu prea avem ce
face în această privinţă, dar
odată terminate aceste investiţii
lucrurile vor reveni la normal”,
a declarat ing. Violeta Iftimie,
inspector în cadrul comparti-
mentul de Investiţii din cadrul
Primăriei Miroslava.

Reţele electrice

Un alt domeniu important în
care autoritatea locală a dema-
rat investiţii îl constituie extin-
derea reţelelor electrice din
comună. Dintre acestea, con-
semnăm:

- Finalizarea extinderii reţe-
lei electrice în sat Voroveşti
(1.450 m);

- Finalizarea extinderii reţe-
lei electrice în sat Proselnici
(1.500 m);

- Îmbunătăţirea sistemului
de iluminat public în sat
Brătuleni, pe lămpi ecologice
cu LED:

„Am avut un an foarte
încărcat, dar am avut şi foarte
multe de făcut. Am precizat
doar investiţiile mai importante
ca şi volum al fondurilor impli-

cate. Dar am mai derulat şi
investiţii mai mici, pe care le
considerăm la fel de importan-
te pentru comunitate, cum ar fi
amenajarea unor grupuri sani-
tare în incinta şcolii de la
Uricani sau la grădiniţa din
Voroveşti. Dacă mă întrebaţi
cum a fost anul 2014 pentru noi
o să vă răspund că a fost unul
cu treabă multă, oboseală,
nervi şi tensiune. Dar, spre
final, când vezi câte s-au reali-
zat îţi spui că totul s-a meritat”,
apreciază ing. Violeta Iftimie.

Investiţii pentru anul
2015

Ca şi perspective pentru
anul 2015, Compartimentul
Investiţii din cadrul Primăriei
Miroslava are în vedere finali-
zarea proiectelor începute în
2014 şi dezvoltarea unor noi
acorduri cadru pe lucrări în
infrastructură, gen modernizări
drumuri, aducţiuni apă, canali-
zări, extinderi reţele electrice,
zona vizată cu preponderenţă
fiind localitatea Corneşti. Alte
lucrări: rigole betonate în sate-
le Horpaz şi Ciurbeşti; bazele
sportive; finalizarea lucrărilor
la Centrala Fotovoltaică din
Ciurbeşti; amenajarea de case
mortuare în cimitirele din
Horpaz şi Valea Adâncă; tro-
tuare noi în Miroslava şi repa-
rarea celor existente;  pietruirea
de noi drumuri care mai apoi
vor fi asfaltate; amenajarea
unor parcuri de joacă pentru
copii în Valea Ursului şi la
Voroveşti. 

BILANŢ AGLOMERAT ÎN INVESTIŢII

„A fost un an cu treabă multă, oboseală,
nervi şi tensiune. Dar a meritat!”
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Prilej de bilanţ pentru
toată lumea, luna decembrie
încheie un an bugetar mai
mult decât aglomerat la
Primăria Miroslava, un an în
care s-a construit pe rupte,
un an de asfaltări şi moderni-
zări, cu alergătură şi inevita-
bilul stres indus de restrân-
gerile bugetare impuse la
nivel guvernamental. Una
peste alta însă, dacă ar fi să
punem în cântar a tot ce s-a
realizat sau nu la Primăria
Miroslava, cu bune şi rele,
comparând cu ce s-a mai
făcut prin vecini, putem
spune că totuşi rezultanta e
una pozitivă. Să vedem însă
ce părere are în această pri-
vinţă Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Reporter: De-ar fi să
tragem linie, cum apreciaţi
acest an 2014? A fost un an
bun sau rău?

Dan Niţă: A fost un an
greu, cu alegeri prezidenţia-
le, cu migraţii dintr-o parte
în alta şi tot felul de pre-
siuni… totul pe fondul unei
lipse acute de fonduri de la
guvern, care a tot dat ce se
putea da primarilor din PSD
sau celor care au migrat la
PSD. Eu, nefiind de-al lor,
am avut de tras ponoase. Dar
chiar şi-aşa, pot spune că ne-
am descurcat. Am realizat
cam tot ce ne-am propus: am
adus apă în toate localităţile
din comună, mai puţin
Dancaş, dar în 2015 vom
aduce apă şi aici. Am asfaltat
drumul Balciu – Corneşti –
Proselnici, am pietruit şi o
bună parte din drumurile
comunale, care în perioada
imediat următoare vor fi
asfaltate. Am înfiinţat siste-
mul de canalizare în Valea
Adâncă…

Rep.: Într-adevăr, din
punct de vedere al drumu-
rilor, stăm excelent în com-
paraţie cu multe alte
comune învecinate. Ştiu
foarte bine cât noroi adu-
nam pe ghete anul trecut
pe vremea asta iar acum
calc pe asfalt. E realmente
un progres…

D.N.: A fost o promisiune
pe care mi-am asumat-o
împreună cu colegii de la
Consiliul Local şi nu m-am
abătut de la ea. Apropo, pro-
fit de ocazie să le mulţumesc
pentru sprijinul constant pe
care mi l-au acordat în susţi-
nerea acestor proiecte şi
ducerea lor până la capăt.
Fără acest suport probabil că
nu aş fi reuşit să fac toate
astea. Cum spuneam, am
continuat asfaltarea în Valea
Adâncă şi finalizăm asfalta-
rea drumurilor publice din
sat Miroslava. Tot în acest an
care se încheie am terminat
redactarea proiectelor de
asfaltare a tuturor drumurilor
şi uliţelor săteşti din comu-
nă. 

Rep.: Şi apa a fost o pro-
blemă constantă a locuito-
rilor din Miroslava…

D.N.: Aşa e. Ştim cu toţii
că apa fântânilor din toate
localităţile componente ale
comunei Miroslava este
improprie consumului
uman. De aceea aducerea
apei potabile în fiecare gos-
podărie din Miroslava a
reprezentat şi reprezintă o
prioritate absolută pentru
noi. Investiţiile în acest sens
am demarat în forţă în acest
an şi, zic eu, în bună parte
am realizat ce ne-am propus.

Rep.: Ce alte proiecte ar
mai trebui consemnate în
acest sumar bilanţ al reali-
zărilor?

D.N.: Aş aminti de extin-
derea reţelelor electrice în
toată zona de intravilan, ceea
ce nu e puţin lucru pentru că
aceste investiţii sunt foarte
costisitoare pentru bugetul
local

Intravilanul rămâne ace-
laşi

Rep.: Intravilanul a
rămas acelaşi?

D.N.: Da, a rămas acelaşi
şi aşa intenţionăm să rămâ-
nă, pentru că orice trecere de
terenuri din extravilan în
intravilan poate atrage după
sine solicitări de extindere a
infrastructurii – drumuri,

curent, apă, gaz, canal şamd.
– pe bani publici. Or, la
momentul actual nu ne
putem permite să cheltuim
sume enorme de bani pentru
a aduce utilităţi la distanţe
mari pentru câte o casă uita-
tă pe un vârf de deal. La
nivel comunal există o stra-
tegie de dezvoltare demo-
grafică, un PUG (Plan
Urbanistic General – n.r.)
care trebuie respectat.
Prioritare în demararea aces-
tor investiţii importante în
infrastructură rămân pentru
noi zonele cu densitate mare
de populaţie. În afara acesto-
ra, mai avem în vedere şi
zonele pe care le-am stabilit
deja pentru construcţia de
locuinţe destinate tinerilor.
Acesta ar fi şi unul dintre
obiectivele pe care ni le-am
propus pentru anul 2015 – să
scoatem la concesiune, prin
licitaţie, terenuri pentru con-
strucţia a 250 locuinţe în
zonele Dancaş, Corneşti,
Ciurbeşti. Odată ce se vor
scoate la concesiune, aceste
terenuri vor avea acces la
toate utilităţile: drum, apă,
canalizare, curent etc. 

„Le mulţumesc 
alegătorilor pentru votul
de la 16 noiembrie”

Rep.: Spuneaţi la înce-
put că a fost un an greu din
punct de vedere politic. Aţi
avut probleme cu adminis-
traţia judeţeană?

D.N.: Dimpotrivă. Am
avut o colaborare permanen-
tă cu Consiliul Judeţean şi cu
Prefectura. În măsura în care
ne-au putut ajuta, aceste
instituţii ne-au dat tot con-
cursul. Din punct de vedere
decizional, baza a fost la noi.
Am avut de respectat preve-
derile unei strategii de dez-
voltare pe care tot noi, la
nivel local, am întocmit-o.
Cam tot ce ne-am propus în
campania electorală am şi
realizat. Iar acest lucru a fost
bine primit de oameni, drept
dovadă şi rezultatele de la
alegerile prezidenţiale când
majoritatea alegătorilor din
Miroslava ne-au dat voturile
lor pentru actualul preşedin-
te ales Klaus Iohannis pe
care eu l-am susţinut, fără

rezerve. Ţin să le mulţumesc
alegătorilor pentru încrede-
rea acordată şi pentru votul
de la 16 noiembrie!

Rep.: Strategia asta de
care vorbeaţi a implicat
doar resurse proprii?

D.N.: Am apelat la resur-
se financiare de pe unde am
putut şi de unde s-a ivit
oportunitatea, fie că a fost
vorba de resurse locale,
guvernamentale sau fonduri
europene…

Investiţii europene la
Miroslava

Rep.: Vorbeaţi de fon-
duri europene. Concret,
haideţi să enumerăm nişte
investiţii pe fonduri euro-
pene făcute la Miroslava.

D.N.: Cea mai importantă
dintre ele este de departe
centrala fotovoltaică de la
Ciurbeşti. E un proiect care
nu doar că va contribui sub-
stanţial la reducerea cheltu-
ielilor cu iluminatul public şi
curentul electric alocat insti-
tuţiilor administrative, dar
va crea şi locuri de muncă.
Valoarea totală a proiectului
este de 6 milioane euro. O
altă investiţie importantă
realizată din fonduri europe-

ne o constituie Centrul
Turistic şi implementarea
programului de promovare a
produselor antropice şi turis-
tice în Miroslava. Valoarea
acestui proiect este de 1,5
milioane euro. Sper să mai
prindem finanţări europene
şi pe alte proiecte…

Investiţii în şcoli

Rep.: Ce priorităţi v-aţi
fixat pentru anul 2015?

D.N.: Îmi doresc să fina-
lizăm definitiv reconstituirea
drepturilor de proprietate pe
întreaga comună. E un
domeniu foarte important şi
sensibil în egală măsură.
Apoi aş vrea să finalizăm tot
ce am început în 2014 şi nu
am terminat. Vreau să termi-
năm asfaltările şi alimentări-
le cu apă, vreau să începem
construcţia unui corp nou de
clădire la Şcoala Gimnazială
„col. Constantin Langa”
pentru că sălile de clasă din
această unitate de învăţă-
mânt nu mai fac faţă numă-
rului de elevi, în continuă
creştere. Vreau, de aseme-
nea, să terminăm şcoala din
Voroveşti, începută pe un
proiect al ISJ cu finanţare de
la Banca Mondială, dar care

din motive care nu au nicio
legătură cu administraţia
noastră, nu a mai fost termi-
nată. Un alt proiect la care ne
gândim e să achiziţionăm un
teren pe care să proiectăm şi
să ridicăm un centru reziden-
ţial pentru persoane vârstni-
ce, cu o capacitate de aproxi-
mativ 100 de locuri…

Parc industrial în
Miroslava

Rep.: Aveţi bani pentru
toate astea?

D.N.: Toate aceste pro-
iecte le vom face din surse
proprii sau, în funcţie de
finanţările pe care le vom
găsi, din surse guvernamen-
tale sau externe. Vom vâna
toate oportunităţile posibile.
Baza însă va rămâne tot la
noi şi cea mai bună cale de a
ne lărgi această bază va fi
crearea de noi locuri de
muncă. E şi unul dintre
motivele pentru care lucrăm
la dezvoltarea unui parc
industrial în zona Brătuleni –
Uricani. La momentul
actual, pe raza comunei
Miroslava activează 370
agenţi economici, pentru
care lucrează aproximativ
8.000 de oameni. Asta
înseamnă resurse importante
la bugetul local. Numărul
acestor agenţi economici
este în creştere motiv pentru
care mă aştept să eradicăm
şomajul în comună mai
repede decât în multe alte
părţi. 

Multe şantiere, 
mult disconfort

Rep.: De-ar fi să con-
semnăm nişte eşecuri în
anul care a trecut, la ce v-
aţi gândi?

D.N.: Nu le-aş spune eşe-
curi sau greşeli, cât mai
degrabă disconfort generat
de multitudinea proiectelor
demarate în comună. Ştiu că
au fost înregistrate mai
multe sesizări din partea
cetăţenilor deranjaţi de noro-
iul împrăştiat de prin şantie-
re, dar îi rog să mai aibă
puţină răbdare, că lucrările
se vor termina şi toate lucru-
rile vor reveni mai apoi la
normal.

EI NE REPREZINTĂ

„Am avut un an greu. Dar, chiar şi aşa, pot
spune că ne-am descurcat onorabil!”

Dialog, de sfârşit de an, cu Dan
Niţă, primarul comunei Miroslava
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Activitate haotică 
la dispensare

Rep.: Cum apreciaţi
activitatea dispensarelor
din comună?

D.N.: Nu sunt deloc mul-
ţumit, dar nu prea am ce face
pentru că această activitate
nu ţine de competenţa mea.
În comuna Miroslava avem
4 medici de familie, care
prestează consultaţii în trei
locaţii diferite. Din câte sunt
informat, aceştia nu au un
program de lucru fix, pe care
să-l mai şi respecte. Aşa că
pacienţii nu ştiu când pot să
vină sau nu la o consultaţie.
Sunt zile când pe la aceste
cabinete medicale nu vine
nimeni şi oamenii suferă. Nu
e în regulă. Din păcate, insti-
tuţiile statului care răspund
de bunul mers al acestei acti-
vităţi nu se implică sufi-
cient…

„Ne-am lovit de 
obstrucţia unor 
instituţii ale statului”

Rep.: Putem trece la
capitolul nerealizări şi
transportul public de călă-
tori?

D.N.: Din păcate, da.
Există o legislaţie în dome-
niu care reglementează acest
gen de activitate. Conform
acesteia, transportul public
de călători la nivel judeţean
ţine de autorităţile judeţene,
care, după o consultare prea-
labilă cu Consiliile Local
fixează şi traseele. În cazul
Miroslavei, traseele au fost
scoase la licitaţie, fără a ne
mai consulta cineva. Şi de
aici au survenit toate proble-
mele ulterioare. Fiind o
comună mare, ca să ajungi
dintr-un sat în altul sau dintr-
un sat la primăria Miroslava
e posibil să fie nevoie să
schimbi chiar şi două mijloa-
ce de transport în comun.
Ceea ce nu e normal. Am
încercat să rezolvăm această
problemă spinoasă înfiin-
ţând un serviciu propriu de
transport local, care ne-ar fi
permis să alocăm şi acele
subvenţii la plata călătoriei
pentru acele persoane care
au dreptul la ele, potrivit
legii. Nu am putut, pentru că
ne-am lovit de obstrucţia
unor instituţii ale statului.
Vom scoate însă la licitaţie
activitatea de taximetrie.
Sper ca prin acest serviciu să
mai compensăm din defici-
tul de transport.

Salubrizarea va fi 
scoasă la licitaţie

Rep.: Ştiu că aţi avut
multe reclamaţii şi pe
seama prestaţiei serviciului
de salubritate din comu-
nă…

D.N.: Într-adevăr, după
retragerea de pe piaţă a ope-
ratorului de salubritate SC
Predemet SA am avut parte
ulterior de multe încurcături.
Chiar dacă a venit mai apoi

un nou operator de salubrita-
te problemele au persistat,
dar soluţia la această proble-
mă rămâne scoaterea la lici-
taţie a acestui serviciu. Şi
când spun scoaterea la con-
cesiune a serviciului de salu-
britate mă refer la tot, înce-
pând cu preluarea gunoiului
menajer şi continuând cu
salubrizarea spaţiilor verzi,
curăţat drumuri, rigole, plan-
tare pomi şi chiar hingherit.
E o activitate complexă…

Rep.: Că tot vorbeam de
rigole, din punct de vedere
al dezvoltării urbanistice
am înţeles că încă mai per-
sistă situaţia unor căi de
acces prin diverse localităţi
din comună, unde garduri-
le sunt practic în drum,
ceea ce face practic imposi-
bilă racordarea locuinţelor
din zonă la utilităţi publi-
ce. Ce veţi face în această
privinţă?

D.N.: Vom face apel la
bunăvoinţa oamenilor, ară-
tându-le că retragerea gardu-
lui din drum e în interesul
lor. Acolo unde nu vom găsi
înţelegere vom face expro-
prieri pentru a intra în nor-
malitate.

„Avem agricultură mai
mult pe hârtie”

Rep.: Avem un liceu cu
profil agricol, despre care s-
a tot discutat cu diverse oca-
zii în Consiliul Local. Avem
şi agricultură în comună? 

D.N.: Vremurile au evo-
luat şi situaţia terenurilor
agricole din zonă este mult
diferită faţă de cum o ştiam
în urmă cu 25 de ani.
Datorită specificului geogra-
fic, de vecinătate cu Iaşul,
multe dintre terenurile agri-
cole au fost vândute şi trecu-
te, de-a lungul timpului, în
intravilan. Pe unele dintre
acestea s-au construit. Pe
altele nu s-a construit nimic,
dar au fost fragmentate, vân-
dute şi pe ele nu s-a mai pus
nimic. Nefiind întreţinute, au
rămas pârloagă. În momen-
tul de faţă, la nivelul comu-
nei Miroslava există o
Asociaţie a Agricultorilor
din Miroslava, dar aceasta
există mai mult pe hârtie, nu
şi în fapt. Mai avem şi nişte
păşuni, care au fost conce-
sionate către crescători locali
de animale, dar nu se mai
poate vorbi de Miroslava ca
mare producător agricol.
Încercăm totuşi să accesăm o
finanţare europeană pentru a
veni în sprijinul producători-
lor agricoli pe care-i mai
avem cu un depozit pentru
cereale. Iar pentru anul 2015
ne-am propus să construim
în zona centrală a comunei o
mică piaţă agro-industrială
(în genul celei din Păcurari -
n.r.) în care producătorii
locali să-şi poată vinde pro-
dusele. Pe această iniţiativă
aşteptăm chiar propuneri şi
sugestii din partea populaţiei
pentru a îmbunătăţi semnifi-
cativ această activitate.

Investiţii serioase 
în sport

Rep.: Am să abordez un
domeniu drag dumnea-
voastră şi multora dintre
consilierii locali: sportul.
Am remarcat - şi odată cu
mine mulţi alţii! – că aţi
acordat o mare atenţie
sportului de masă. Haidem
să vorbim puţin şi de inves-
tiţiile din acest domeniu.

D.N.: Într-adevăr, sunt un
mare iubitor al sportului şi
mă bucur că această pasiune
a mea e împărtăşită atât de
consilierii locali cât şi de
marea masă. Da, am investit
mult în sport, dar această
activitate este una de pe
urma căreia avem numai de
câştigat pentru că sportul
formează caractere printre
tineri, îi menţine sănătoşi, le
dezvoltă spiritul competiţio-
nal şi, de ce nu, patriotismul
local, conştiinţa de aparte-
nenţă la o comunitate care e
preocupată de viitorul lor.
Cheltuielile pentru sport sunt
mari, dar încercăm să le mai
diminuăm. În acelaşi timp, le
cerem sprijin locuitorilor din
comună, să fie alături de clu-
bul Ştiinţa Miroslava, să le
fie alături sportivilor de aici,
atât cu sufletul, cât şi finan-
ciar, acolo unde este posibil. 

Rep.: Ce sporturi se
practică la Clubul Sportiv
Ştiinţa Miroslava?

D.N.: Dacă ar fi să enu-
merăm activităţile de la clu-
bul sportiv, cele mai impor-
tante dintre acestea sunt:
echipa de fotbal, de Liga a 3-
a, la fotbal; echipa de volei
feminin, de Liga a 2-a.
Lucrăm de asemenea la înfi-
inţarea unei echipe de han-
dbal feminin şi deja facem
selecţie printre copiii din
Miroslava care vor să practi-
ce aceste sporturi de echipă.
Mai avem o echipă de tenis
de masă, la nivel judeţean.
Chiar şi la şah am contribuit
cu ce am putut pentru popu-
larizarea acestui sport. Am
avut plăcuta surpriză să des-
coperim că Sala Polivalentă
din comună este tot timpul
plină iar acest lucru, împreu-
nă cu multe altele ne-au
încurajat să ne gândim dacă
nu ar fi oportun ca în cadrul
Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” să înfiinţăm
şi două clase cu profil spor-
tiv. Ne vom consulta pe
această temă cu autorităţile
din domeniu şi, cine ştie,
poate vom face şi sport de
performanţă, la un alt nivel,
aici, la Miroslava.

Rep.: Da, avem Sala
Polivalentă şi mai e stadio-
nul de la Uricani…

D.N.: Treaba e mai
serioasă de atât… intenţio-
năm să facem două baze
sportive la nivelul comunei
Miroslava. Una care se va
întinde pe 4 hectare de teren,
la Uricani – loc în care se
desfăşoară acum meciurile
de fotbal ale Ştiinţei
Miroslava – pe care se vor
construi 5 stadioane şi de pe
urma cărora anticipez că se

vor aduce venituri importan-
te la bugetul local. Ar mai fi
o a doua bază sportivă în
Miroslava – Balciu, care se
va întinde pe o suprafaţă de
circa 2 hectare şi unde vom
construi două stadioane
mari, cu vestiare, iluminat
nocturn, tribună cu 3.000 de
locuri. Stadionul principal va
fi pe iarbă, dar alături va fi şi
unul sintetic şi încă un teren
de fotbal, mai mic, tot sinte-
tic. Tot în zonă vom amenaja
şi nişte terenuri pentru prac-
ticarea tenisului de câmp.
Mai avem în vedere con-
strucţia unei piscine acoperi-
te, a unui hotel sportiv… 

Investiţii în cultură

Rep.: Într-adevăr, pro-
iectul este impresionant…
Pe cultură, ce v-aţi pro-
pus? V-aţi gândit la un
cămin cultural?

D.N.: Ca să faci un cămin
cultural pe măsura pretenţii-
lor unei comune ca
Miroslava ar însemna să ne
gândim la o construcţie
modernă. Fondurile pentru
aşa o investiţie ar fi foarte
mari, dar proiectul există şi
căutăm surse de finanţare.
Până atunci, însă, investim
în ce avem. Spre exemplu, la
Centrul Turistic am achizi-
ţionat o pianină şi am înche-
iat o convenţie cu o profe-
soară calificată pentru a
instrui copiii talentaţi şi dor-
nici din Miroslava să înveţe
să cânte la acest instrument.
Tot la nivel comunal am
cooptat un instructor autori-
zat de dansuri populare, care
deja susţine ore cu copii din
clasele gimnaziale şi de la
liceu. De asemenea, cursuri-
le sunt gratuite şi se adresea-
ză tuturor copiilor interesaţi
să performeze în acest gen
de activitate. Nu în ultimul
rând, am pus la dispoziţie
fonduri pentru completarea
şi înnoirea fondului de carte
de la biblioteca din comună.
Cred că dacă asigurăm o
logistică la nivel corespun-
zător vom îmbunătăţi semni-
ficativ activitatea culturală
din comună, astfel încât,  la
diferite festivaluri, să putem
participa cu tot ce avem mai
bun şi să obţinem rezultate
frumoase, să facem o bună
impresie.  

Reparaţii capitale 
la biserici

Rep.: Să trecem de la
cultură la culte…

D.N.: În limita fondurilor
de care am dispus, am con-
tribuit cu ce am putut acolo
unde urgenţele au fost mai
mari. În momentul de faţă
sunt în curs reparaţii capitale
la biserica din Găureni. De
asemenea, desfăşurăm repa-
raţii capitale la biserica din
Corneşti – aflată pe lista
monumentelor istorice din
comună – şi se află în curs de
construcţie o biserică nouă
în Dancaş. Aceasta din urmă
va fi una deosebită, din
lemn, pe model tradiţional
maramureşean. Fireşte,
acolo unde vor mai interveni
urgenţe şi vom dispune de
fonduri, vom mai contribui
şi la celelalte biserici.

Forme diverse de asisten-
ţă socială

Rep.: Dacă vorbeam de
biserici, poate ar fi
momentul să ne oprim
puţin şi asupra activităţii
de asistenţă socială…

D.N.: La momentul vor-
birii, în evidenţele Primăriei
Miroslava sunt trecute 70 de
persoane asistate social,
angajate de autoritatea locală
ca însoţitori de persoane cu
dizabilităţi. La Legea
416/2001 mai avem 58 de
persoane, care primesc şi ele
ajutor social iar din acestea
25 prestează ore de muncă în
folosul comunităţii. Aş mai
menţiona la acest profil de
activitate şi cele 10 burse pe
care Consiliul Local le acor-
dă copiilor cu rezultate bune
la învăţătură, dar care provin
din familii cu probleme
financiare. Sunt bani care
previn abandonul şcolar iar
copiii care beneficiază de
aceste burse au astfel o şansă
în plus de a realiza ceva în
viaţă. Copiii care vor să
înveţe merită să fie ajutaţi.
Din acest motiv asigurăm şi
transportul a 60 de copii din
Proselnici şi Corneşti spre
Liceul Agricol din
Miroslava şi spre şcoli din
municipiul Iaşi. 

Rep.: Ce alte forme de
ajutor social mai asigură
Primăria Miroslava?

D.N.: Ar mai fi acordarea
unui ajutor de urgenţă în caz
de deces. Acesta se acordă
tuturor persoanelor rezidente
din Miroslava, indiferent de
statutul lor social, indiferent
dacă au venituri mici sau
mari. Mai acordăm ajutoare
pentru situaţii de urgenţă,
gen boli, incendii, inundaţii,
calamităţi naturale. Toate
acestea se discută în
Consiliul Local, care stabi-
leşte şi cuantumul lor… 

„Mă gândesc chiar şi la
un proiect de buget 
multianual”

Rep.: Trăgând linie
peste toate aceste aspecte
pe care le-am discutat aici,
într-adevăr, putem spune
că anul 2014 a fost unul
aglomerat şi bogat. Cu ce
gânduri întâmpinaţi anul
2015?

D.N.: Cu mulţumirea că
până acum am reuşit să-mi
onorez toate angajamentele
pe care mi le-am asumat.
Acolo unde mai sunt proble-
me în lucru voi face în aşa
fel ca împreună cu colegii
din Consiliu să terminăm tot
ce am început. Mă gândesc
chiar şi la un proiect de
buget multianual, pentru că
multe dintre obiectivele asu-
mate de noi sunt mari şi nu
pot fi încheiate doar din
resurse proprii, în timp scurt.
În egală măsură suntem
receptivi la semnalele care
ne parvin dinspre cetăţeni.
Voi face în aşa fel încât să
asigur o cât mai bună comu-
nicare cu ei, atât prin depla-
sări în teren, dar şi prin inter-
mediul site-ului oficial al
primăriei precum şi în ziarul
local. 

Şi pentru că sărbătorile
Crăciunului bat la uşă, profit
de ocazie, încă o dată, pentru
a le mulţumi tuturor cetăţe-
nilor pentru răbdarea, înţele-
gerea şi sprijinul acordat,
urându-le sănătate, un an
nou, îmbelşugat şi un căldu-
ros „La mulţi ani!”.

A consemnat 
Florin Antohi
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Centrul de Informare
Turistică Miroslava
încheie anul 2014 în forţă,
cu o salbă de activităţi de
promovare dintre cele
mai variate. Debutul
acestora a coincis şi cu
lansarea oficială a
Centrului, în cadrul
Zilelor Turismului în
Miroslava. Fiind multe
aceste acţiuni, le vom
trece în revistă doar pe
cele mai importante:

- 19 septembrie 2014 -
inaugurare în prezenţa preşe-
dintelui CJ Iaşi Cristian
Adomniţei, a fostului minis-
tru al Dezvoltării Regionale
şi Turismului din Romania,
Elena Udrea, a preşedintelui
Consiliului Raional Făleşti
Valeriu Muduc. Au mai parti-
cipat primari din Republica
Moldova şi numeroşi parla-
mentari din judeţul Iaşi.

- Sub genericul „Vizitează
Miroslava”, a fost organizată
o expoziţie de fotografie la
Centrul de Informare
Turistică Iaşi;

- sâmbătă, 20 septembrie,
a fost organizată la Şcoala
„Dimitrie Anghel” din
Corneşti  manifestarea intitu-
lată „100 de ani de la trecerea
în nefiinţă a poetului Dimitrie
Anghel”. La acţiune au parti-
cipat zeci de elevi şi cadre
didactice de la instituţia şco-
lară menţionată;

- pe toată perioada „Zilelor
Turismului la Miroslava” au
fost luate măsuri astfel încât
Casa Sturdza, care găzduieşte
Muzeul Agriculturii
Moldovei, să fie deschisă
tuturor vizitatorilor; 

- Mass media a relatat
amploarea evenimentului. În
plus, ziarul local şi cunoscuta
revistă de turism „Turism
Life” au relatat pe larg despre
această acţiune. 

Alte acţiuni de 
promovare

- Luna septembrie - expo-
ziţie de icoane pe sticlă.
Intitulată „Dumnezeu văzut
prin ochi de copil”, acţiunea a
fost realizată cu concursul
elevilor de la Şcoala „Col.
Constantin Langa” , cu spriji-
nul Danielei Dulman, învăţă-
tor la instituţia menţionată;

- Vizionare film „Amintiri
din epoca de aur”. Difuzat la
Centrul de Turism Miroslava
şi la Şcoala „Dimitrie
Anghel” din Corneşti, eveni-
mentul a fost organizat de
Asociaţia Balkan Expert
Group Iaşi, „Asociaţia HPN
Iaşi”, în colaborare cu
Primăria Miroslava şi
Centrul de Turism. Filmul a
fost vizionat sâmbătă, 30

august 2014, la Centrul de
Turism, de peste 30 elevi de
la şcolile din Miroslava şi
Uricani. Marţi, 2 septembrie
2014, peste 70 de elevi din
Corneşti au urmărit filmul la
Şcoala „Dimitrie Anghel” din
Corneşti;

- În luna noiembrie a avut
loc, la Centru, o lecţie deschi-
să despre istoria Miroslavei şi
a potenţialului său turistic. La
acţiune au participat zeci de
elevi de la Şcoala „Col.
Constantin Langa”;

- Încă de la inaugurare şi
până în prezent, la Centru au
fost adunate sute de fotografii
care pun în valoarea potenţia-
lul turistic al Miroslavei. O
parte dintre aceste fotografii
pot fi vizionate pe panoul elec-
tronic de promovare din ime-
diata vecinătate a Centrului de
Informare Turistică Miroslava.
Fotografiile sunt utilizate şi în
mass media, la realizarea
calendarului Primăriei
Miroslava şi la multe alte
acţiuni de promovare a zonei; 

- Centrul de Informare
Turistică a acordat consulta-
ţie de specialitate Consiliului
Raional Făleşti, din
Republica Moldova, în inten-
ţia acestuia de a deschide o
facilitate similară în oraşul
Făleşti. Reamintim că între
Primăria Miroslava şi
Consiliul Raional Făleşti
există un acord de partene-
riat, semnat cu ocazia
„Zilelor Turismului la
Miroslava”; 

- Pentru o mai bună pro-
movare şi vizibilitate a
Miroslavei, au fost create
două pagini de facebook.
Una pentru Primăria
Miroslava şi una pentru
Centrul de Informare
Turistică. Ambele pagini sunt
active şi foarte accesate; 

- Tot pentru o mai bună
promovare şi conştientizare a
potenţialului turistic al comu-
nei Miroslava, Centrul
Turistic Miroslava colaborea-
ză cu editorul ziarului
„Mesagerul de Miroslava”. 

Propuneri de 
activităţi pentru
2015

Centrul de Informare
Turistică poate deveni o
instituţie care să aducă inclu-
siv beneficii economice
comunei Miroslava, pentru
că turismul şi promovarea
valorilor locale aduc bani
peste tot în lume. Asta cu
condiţia ca strategia de pro-
movare turistică să fie com-
pletată de un management şi
o gândire economică pe
măsură. Din acest punct de
vedere, considerăm că sunt
necesare următoarele: reali-
zarea unor materiale de pro-
movare gen album fotogra-
fic, DVD-uri, vederi poştale,
editarea de lucrări despre
Miroslava, editarea unor
materiale documentare des-
pre Casa Sturdza, amenaja-
rea unui muzeu tematic etc. 

„Trebuie găsită cumva o
formă legală prin care toate
aceste obiecte de promovare
să poată fi vândute. Avem
solicitări în acest sens, dar
deocamdată nu avem la dis-
poziţie decât Monografia
comunei Miroslava. Lucrarea
umple un gol important în
promovarea turistică a aces-
tor locuri, dar nu este sufi-
cientă”, a declarat Ştefan
Susai, directorul Centrului.

În opinia sa, autofinanţa-
rea şi cooptarea de parteneri
profesionişti în acţiuni de
promovare, participarea la
Târgurile de Turism organi-
zate în ţară şi peste hotare ar
putea contribui decisiv la
identificarea de venituri în
Miroslava şi prin dezvoltarea
turismului local. 

În fiecare lună, Centrul
de Informare Turistică din
Miroslava va edita un bule-
tin informativ turistic în
care se vor promova tradi-
ţiile, istoria şi turismul din
Miroslava, dar şi din zona
Moldovei. Acest buletin
informativ va putea fi citit
pe pagina turism.mirosla-
va/facebook.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ LA ORA BILANŢULUI

Un sezon plin de evenimente
culturale… şi nu numai! 

„Oricât am da noi
amenzi, tot educaţia
oamenilor e cea care
menţine o comunitate
curată”, spune
Corina Darabană,
şefa
compartimentului
ecologic din cadrul
Primăriei Miroslava

Mai puţin agreată de
publicul larg – pentru că de
multe ori înseamnă şi impu-
nerea unor amenzi foarte
mari – activitatea serviciu-
lui ecologic din cadrul
Primăriei Miroslava rămâne
una dintre priorităţile admi-
nistraţiei locale. Aflată la
moment de bilanţ anual, în
luna decembrie 2014, con-
ducerea acestui serviciu
înregistrează atât realizări,
cât şi eşecuri. Dar aceste
eşecuri nu sunt atât de mari
încât să nu poată fi depăşite.
„Cheia unei bune gestionări
ecologice într-o comunitate
rămâne educaţia oamenilor,
a fiecărui individ în parte.
Degeaba dăm amenzi pen-
tru abateri de la disciplină
ecologică şi poluare, dacă
oamenii care tot aruncă
gunoaie pe domeniul public
nu au cei şapte ani de acasă.
Nimănui nu i-ar plăcea să se
trezească peste noapte cu
nişte deşeuri aruncate de
vreun necunoscut în propria
ogradă, aşa că nu văd de ce
ar proceda altfel când e
vorba de un domeniu
public”, apreciază Corina
Darabană, şefa comparti-
mentului ecologic din
cadrul Primăriei Miroslava.
Fireşte, persoanele care vor
fi depistate că aruncă deş-
euri menajere sau de altă

natură prin locuri publice
sau amenajări gen rigole,
vor fi aspru amendate, lucru
care de altfel s-a şi întâm-
plat în repetate rânduri. 

Salubrizarea comunei a
fost scoasă la licitaţie

O altă problemă care per-
sistă o reprezintă preluarea
gunoiului menajer. Primăria
Miroslava a făcut eforturi
serioase pentru rezolvarea
acesteia, achiziţionând
inclusiv pubele şi o maşină
de preluat gunoiul. „Ştim că
au apărut disfuncţionalităţi
în preluarea gunoiului
menajer, dar încercăm să le
dregem din mers până când
această activitate va fi
externalizată. Deja, conce-
sionarea acestui serviciu a
fost scoasă la licitaţie, ceea

ce ne îndreptăţeşte să antici-
păm că în 2015 preluarea
gunoiului menajer în
Miroslava se va face mai
eficient”, a mai spus Corina
Darabană. 

În plan investiţional, ser-
viciul ecologic din cadrul
Primăriei Miroslava readu-
ce în atenţia cetăţenilor
interesaţi că îşi pot depozita
gratuit deşeurile vegetale,
precum şi gunoiul de grajd,
în rampele special amenaja-
te în Balciu şi Uricani.
„Insist asupra acestui aspect
pentru că mulţi dintre con-
cetăţenii noştri obişnuiesc
să ardă resturile vegetale în
propria curte, lucru interzis
de lege”, a subliniat Corina
Darabană.

Serviciul ecologic, la sfârşit
de an calendaristic

Cei 10.000 de puieţi
vor fi plantaţi în
primăvara anului
2015, ca perdele
forestiere de protecţie

Beneficiară a unui pro-
gram naţional de reabilitare
a terenurilor degradate,
Primăria Miroslava a primit
de la Camera Agricolă a
judeţului Iaşi circa 10.000
puieţi de pomi, cu care să se
amenajeze perdele forestie-
re de protecţie. Avantajele
amenajării unor astfel de
perdele forestiere de protec-
ţie sunt multiple: reducerea
eroziunii solului prin vânt şi
a depunerii de praf, preveni-
rea alunecărilor de teren în
zonele care sunt predispuse

la acest fenomen, accelera-
rea proceselor genetice din
sol, reducerea evaporaţiei şi
transpiraţiei plantelor şamd.

La nivelul comunei
Miroslava, asemenea perde-
le de protecţie forestieră vor
fi amenajate în dreptul
păşunii din Dancaş, în jurul
cimitirului nou de la Valea
Adâncă, în spatele stadio-
nului Uricani şi de-a lungul

drumurilor şi căilor de
acces din Corneşti şi
Proselnici. „Pomii selectaţi
pentru amenajarea acestor
perdele de protecţie vor fi
plantaţi în primăvara anului
2015 şi sunt din speciile sal-
câm şi tei”, a declarat
Corina Darabană, şefa com-
partimentului ecologic din
cadrul Primăriei Miroslava.

Tei şi salcâmi pentru Miroslava
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Sfârşit de an calendaris-
tic destul de încărcat, în pla-
nul activităţilor extraşcola-
re, pentru elevii Şcolii
Gimnaziale „col.
Constantin Langa din
Miroslava”. 

• Luna decembrie a
debutat cu un mini-specta-
col dedicat Zilei Naţionale a
României, dar şi Sfântului
Apostol Andrei, organizat la
biserica din localitate, de
elevi ai claselor V-VIII.

• Au urmat întâlnirile
dintre studenţi ai
Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Iaşi „Grigore
T Popa”, în cadrul proiectu-
lui, deja operaţional
„Traista cu sănătate”.
Discuţiile dintre studenţii
medicinişti şi copiii din cla-
sele pregătitoare ale şcolii
din Miroslava au vizat
importanţa unei alimentaţii
sănătoase, cu fructe şi legu-
me specifice locului. S-au
făcut măsurători şi s-au dat
explicaţii într-o manieră tip
joc-ghicitoare, lucru i-a
entuziasmat pe prichindei.

• O acţiune similară celei
organizate de studenţii
medicinişti a fost şi proiec-
tul adresat elevilor din cla-
sele V – VIII. Intitulat
„Alimentează-te cu sănăta-
te”, programul se derulează

cu concursul Panifcom şi al
Fundaţiei „Salvaţi copiii”.

• O altă acţiune, derulată
cu concursul Fundaţiei
„Salvaţi copiii” o constituie
proiectul intitulat
„Oportunităţi pentru adoles-
cenţi”, care presupune o
serie de dialoguri cu elevi ai
claselor V-VIII pe teme de
prevenţie a violenţei în
şcoli. Adresat copiilor şi
adolescenţilor vulnerabili

din punct de vedere social,
proiectul este unul la nivel
naţional, care se bucură şi
de implicare directă a UNI-
CEF.

• Nu în ultimul rând,
merită consemnată acţiunea
din 2 decembrie, desfăşura-
tă în Palas Iaşi, dedicată
solidarităţii în lupta pentru
prevenirea infestării cu
HIV. Intitulat „Funda
Umană”, proiectul a avut ca

obiect aranjarea unei funde
vii, din persoane, tocmai
pentru a semnifica solidari-
tatea tineretului din zonă cu
persoanele suferinde de
această boală cumplită şi
mortală. Evenimentul a fost
filmat şi promovat pe reţe-
lele de socializare din toată
lumea. Din partea Şcolii
Gimnaziale din Miroslava,
la această acţiune au partici-
pat 30 de copii.

Decembrie bogat în acţiuni extraşcolare

Adunaţi cu mic, cu mare,
credincioşii parohiei
Voroveşti au sărbătorit hra-
mul bisericii din localitate,
închinată Sfântului Ierarh
Spiridon, mare făcător de
minuni. Bisericuţa din
lemn, monument aflat pe
lista de patrimoniu a clădiri-
lor de valoare istorică din
judeţul Iaşi, s-a dovedit a fi
neîncăpătoare, încă de la
prima oră a dimineţii.

Împreună cu un preot din
Iaşi, părintele Ionel Daniel
Graur a ţinut slujbele cuve-
nite în asemenea ocazii,
oamenii de rând asistând cu
evlavie.

Momentul liturgic a fost
urmat de o agapă frăţească,
la prăznicarul din imediata
vecinătate. Au fost pomeniţi
morţii trecuţi în pomelnice,
s-au mâncat preparate de
post şi s-a băut vin, produc-
ţie proprie de-a oamenilor

din sat. La rândul său,
părintele paroh Daniel Ionel
Graur a mulţumit sătenilor
pentru prezenţa la acest
eveniment deosebit:
“Bucuria cinstirii Sfântului
Ierarh Spiridon ne-a adunat
la biserica noastră întru
comuniune şi dragoste pen-
tru a sluji cele plăcute lui
Dumnezeu şi sfinţilor.
Slujba Privegherii din pre-
ziua hramului bisericii
noastre a însemnat un
moment de bucurie împăr-
tăşit de soborul preoţesc şi
credincioşi. S-a slujit slujba
Vecerniei, unită cu Litia şi
Acatistul Sfântului Ierarh
Spiridon. Am învăţat din
viaţa Sfântului Spiridon că
bunătăţile lumeşti nu i-au
trebuit, dar a adunat comoa-
ră în cer, revărsând milele
sale asupra noastră.
Doamne ajută!”. (H.B.)

Hram în parohia Voroveşti

Sâmbătă, 29 noiembrie, un
grup de elevi ai claselor a
VIII-a de la Şcoala
Gimnazială „col. Constantin
Langa” din Miroslava
împreună cu un grup de invi-
taţi, elevi ai claselor V – VIII
de la Şcoala Gimnazială „Şte-
fan cel Mare” din Dobrovăţ s-
au întâlnit pentru a sărbători,
într-o manieră mai specială,
ziua Sfântului Apostol Andrei
– cel Întâi chemat – ocrotito-
rul României. 

A fost o mică serbare, cu
cântece, poezii şi s-a prezen-
tat chiar şi o mică piesă de
teatru, tematica fiind atât
creştină, cât şi una de sărbăto-
rire a Zilei Naţionale a
României.

Amfitrionul acestei activi-
tăţi a fost nimeni altul decât
părintele paroh Mihai Rusu,

de la biserica cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”,
din Miroslava, unde a avut
loc serbarea. 

„A fost o acţiune frumoa-
să, care a pornit de la iniţiati-
va profesorilor Viviana
Zaharia (consilier educativ şi
profesor de religie), Ana
Grădinaru (profesor de reli-
gie), Paul Gavrilescu (profe-
sor de istorie) şi a profesoarei
de muzică Ana Racu, consi-
lier al Mitropolitului
Moldovei şi Bucovinei.
Copiii s-au simţit extraordi-
nar şi sper ca asemenea
acţiuni să mai desfăşurăm şi
pe viitor, cu un public mai
larg”, a declarat Beatrice
Iosub, directoare adjunctă a
Şcolii ”col. Constantin
Langa” din Miroslava.

SPECTACOL AD-HOC, LA PAROHIA „NAŞTEREA
MAICII DOMNULUI” DIN MIROSLAVA

Copiii din Miroslava şi
Dobrovăţ au serbat împreună
Ziua Naţională a României 

Duminică, 14 decembrie 2014,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a
organizat cea de-a XIV-a ediţie a Zilei
Internaţionale a Cântului Coral.
Evenimentul, care reunit un număr de
1.250 de elevi, coordonaţi de 40 de
profesori de Educaţie muzicală din
judeţul Iaşi a fost găzduit de Sala de
Festivităţi a Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” din Iaşi, începând cu
ora 9.00. „Şcoala Gimnazială din
Corneşti a fost prezentă la această
manifestare cu un grup coral, format

din 22 elevi care, zic eu, au făcut o
impresie frumoasă”, a declarat Ilie
Apostol, directorul acestei unităţi de
învăţământ.  

Ziua Internaţională a Cântului
Coral este un eveniment lansat în anul
1991 de Federaţia Internaţională a
Muzicii Corale, la iniţiativa compozi-
torului Alberto Grau din Venezuela şi
are loc, întotdeauna, în a doua dumini-
că a lunii decembrie. În România,
Ziua Internaţionala a Cântului Coral a
fost sărbătorită pentru prima dată în

anul 2000, la iniţiativa Fundaţiei
Culturale SOUND, condusă de dirijo-
rul Voicu Popescu, fiind concepută ca
o încercare de sensibilizare a opiniei
publice prin forţa unificatoare a cântu-
lui coral.

Ca în fiecare an, Sărbătoarea muzi-
cii corale ieşene a oferit formaţiilor
corale din unităţile de învăţământ
preuniversitar din judeţul Iaşi, amatori
sau profesionişti, din învăţământul de
masă sau special, prilejul de a se
întâlni sub egida diversităţii, a toleran-
ţei şi a multiculturalităţii, refuzând
discriminarea, singurătatea şi orice
barieră în comunicare.

Elevii din Corneşti, prezenţi la Ziua
Internaţională a Cântului Coral 

Simularea de la clasele
a VIII-a, din 8 şi 10
decembrie, a produs ceva
emoţii elevilor şcolilor
gimnaziale din Miroslava,
Uricani şi Corneşti, dar
totul pare să fi decurs fără

probleme. „Totul a decurs
normal. Probele s-au dat
la limba şi literatura româ-
nă şi matematică iar
corectura a fost făcută de
personalul din şcoală.
Subiectele au fost elabora-

te la nivel judeţean şi la o
primă apreciere putem
spune că au fost accesibi-
le”, a declarat Beatrice
Iosub, directoare adjunctă
a Şcolii Gimnaziale „col.
Constantin Langa” din
Miroslava.

La examenul de simula-

re pentru clasele a VIII-a
din au participat 64 elevi,
din care 27 la Şcoala „col.
Constantin Langa” din
Miroslava, 16 elevi de la
Şcoala „Miron Barnov-
schi” din Uricani şi 21
elevi de la Şcoala „Dimitrie
Anghel” din Corneşti.

Simulare la clasele a VIII-a

La Proselnici încă nu sunt
îndeplinite condiţiile tehnice
pentru aşa ceva

În pragul sărbătorilor de iarnă, ele-
vii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Anghel” din Corneşti se pot bucura de
un mai bun acces la reţeaua de internet
şi calculatoare. „Practic, într-o sală
care până de curând era folosită ca
depozit de materiale, după ce am
introdus nişte calculatoare, am reuşit

să amenajăm un mini-laborator IT,
unde elevii şcolii noastre pot avea
acces la internet. A fost o investiţie
minimă, dar care ne va fi foarte utilă în
derularea procesului educaţional”, a
declarat prof. Ilie Apostol, directorul
şcolii. 

Potrivit conducerii şcolii, fiecare
sală de clară a şcolii din Corneşti a fost
dotată cu un calculator, conectat la
internet şi urmează ca şi la şcoala din
Proselnici să se facă amenajări simila-
re. „Acolo va mai dura ceva timp, pen-

tru că aşteptăm un răspuns de la
Romtelecom, care a invocat nişte difi-
cultăţi tehnice de conectare la reţeaua
de internet. Sperăm totuşi ca până în
primăvara anului viitor să aibă şi ele-
vii din Proselnici acces la internet”, a
mai spus prof. Ilie Apostol. 

Elevii din Corneşti s-au conectat la internet



Când cocoșul vestește miezul
nopții, spre Ajun, gospodinele se
scoală ca să moaie turtele. Clitul
de turte se scoboară de la locul de
unde fusese pus ca să se usuce și
să fie ferit de ochii și mâinile
copiilor, se iau câte 3 - 4 turte, se
rup în două ori în patru bucăți și
se moaie într-o apă călduță în
care s-a topit zahar și apoi se
așează pe fundul unei farfurii.
Peste acest strat de turte se presa-
ră zahăr pisat, amestecat cu miez
de nucă, asemenea pisat, sau
numai jolfă, julfă, jofă sau juflă
de sămânță de cânepă.

Unele gospodine îndulcesc
apa cu miere. Pe la târg sau chiar
și prin sate, fruntașii adaugă și
apă de flori, migdale și alte
„bunătăți” frumos mirositoare.

Peste acest strat se pune un alt
rând de turte muiate și iarăși julfa
sau miezul de nucă. Astfel se
urmează până se umple blidul,
peste care se presară zahărul sau
miezul de nucă; alteori, turtele se
ung cu miere, căci deasupra nu se
pune niciodată julfa.

Gospodinele cară, din pricina
nevoii, nu au turte, taie felii de
pâine de târg și le îndulcesc în
apă cu zahăr, punându-le apoi pe
farfurii în locul turtelor, căci ajun
fără turte sau „turte-rupte” n-ar
sta frumos pentru cinstea casei.

Când lucrul acesta este ispră-
vit, femeia merge în „casa cea
mare” sau în „casa de dincolo”,
odaia care este păstrată curată, -
așează pe masa de sub icoana cea
mai frumoasă față de masă pe
care o are, iar pe mijlocul ei pune

o sticlă de vin roșu, prohir, iar la
lipsă alb. La dreapta sticlei, pune
o farfurie cu turte iar în cealaltă
parte o farfurie, jumătate cu bob
făcălit sau făcăluit, - sleit, după
cum se spune prin Muntenia, - cu
ceapă prăjită pe deasupra, iar cea-
laltă jumătate este plina cu perje
fierte. În cele patru cornuri sau
colțuri ale mesei se pune câte un
colac, iar în lipsă, câte un sfert de
pâine. Între colacii din dreapta se
mai pune câte un fuior de cânepă,
bine periat, zicând unii că acesta
este barba lui Moș-Crăciun; ade-
vărat, e un mic plocon preotului;
prin alte părți, „fuiorul popii” se
dă de obicei în ajunul Bobotezei.

Prin Neamț, gospodinele pre-
gătesc, pentru masa preotului,
borș cu matere, plachie cu righi
(hribi, hrighi), găluște, salată de
măsline cu oțet și ceapă, pere
fierte, tocmagi cu zahăr, grâu
îndulcit cu miere ș.a.

Prin Suceava, se pun pe masă
cele mai bune bucate de sec.
„Nimeni n-are voie să descopere
masa până nu intră preotul pe ușă.
Tot așa n-are dreptul să guste din
masă, căci se crede că unul care
ar face acest lucru ar face bube.
Preotul cântă și apoi stă pe laiță
după ce blagoslovește întreaga
masă. Ia și gustă din fiecare fel de
mâncare. Bărbatul destupă sticla
cu vin și cinstește pe preot.
Preotul face urările cuvenite în
legătura cu venirea sărbătorilor.
De-i glumeț, mai spune câte o
glumă; gustă din masă și cei ai
casei, și ceea ce le-a rămas, dau și
la alți megieși, ca „Dumnezeu să

primească!”.
În acest timp, afară arde cățuia

cu tămâie. Ca plată preotul ia
gologanii pe cară îi găsește sub
fața de masă, pe cornul mesei din
față și din dreaptă, cei doi colaci
din dreapta precum și o parte din
vinul din sticlă. Dascălii poartă
pe umăr desagii cu colaci,
ajutându-se la aceasta și de alți
oameni din sat sau ucenici de la
strană.

Prin Bucovina se pune pe
masă grâu fiert, crezându-se că
datina a rămas de când Maica
Domnului și cu Iisus Hristos au
binecuvântat grâul semănătorului
ce le-a arătat drumul spre Egipt
când jidovii lui Irod căutau
prunci:

De doi ani și mai în jos,
Ca s-omoare pe Hristos.

Fetele pun repede sub prag
câte o spelcă, - ac de păr, - ca să

treacă preotul peste dânsa. După
ce va trece, fata va lua-o și va
pune-o în cap, va dormi noaptea
cu dansa și astfel își va visa
viitorul soț.

Alte fete pun grâu pe patul
unde va sta preotul, ca să se
mărite în câșlegile viitoare.

Alte fete roagă neapărat, prin
mamele lor, pe preot să stea cât
de puțin pe laiță și să guste din
masă; altfel nu vin pețitorii
degrabă.

După ce iese preotul și cârdul
de copii din casă, gospodinele
mătură numaidecât casa, ca să fie
ferită de purici peste vară. Unele
femei pun câteva grăunțe sub
așternutul unui pat, unde va ședea
preotul, ca să-i stea cloștele pe
ouă. Preoții știu acest lucru, stau
puțin pe pat, căci dacă nu stau,
femeile îi pândesc pe furiș și-i
petrec afară cu cociorva pe la
spate, așezându-se apoi dânsele
pe locul unde trebuia să șadă

preoții.
Datina de a umbla preotul cu

Ajunul, ca să sfințească masa și
să vestească enoriașilor Nașterea
Domnului, este, de buna seamă,
foarte veche. Diaconul Paul de
Aleppo, notarul și însoțitorul
patriarhului Macarie al Antiohiei,
călătorind în țările noastre pe
aproape de jumătatea veacului
XVII, înseamnă următoarele: „e
de observat că în această țară se
obișnuiește în seara de Naștere a
lui Hristos, ca toți preoții din
diferite târguri, însoțiți de
sărmani, de ceteți și de coriști, să
se duca în cârduri, purtând icoane
și să umble prin norod toată
noaptea, vizitând casele boierilor
și urându-le bucurie. Astfel
umbla ei toată noaptea, cântând
Nașterea lui Hristos”.

Că nu-i vorbă de colindul de
seară al tineretului, ci de vestirea
Nașterii și sfințirea mesei,
dovedesc șirele următoare, care
ne vorbesc despre colindători:
„Tot asemenea făceau lăutarii,
toboșarii, flautiștii, colindând în
cete toată noaptea următoare cu
lanterne pe la casele boierilor
celor mari”.

Fiindcă de obicei prin cele
mai multe părți poporul, adică
parohia unui preot, este foarte
mare, foarte răspândită, preotul
pornește cu ajunul încă de cu
noapte; poporanii știu asta și se
pregătesc . De pe la poartă
preotul începe să cânte „Nașterea
ta, Hristoase...”; intrând, dă tutu-
ror celor din casa să sărute icoa-
na.

La românii din Moldova nu se
face cina de seară ca în părțile
Cernăuților, ci atunci se mănâncă,
la venirea preotului. După ce a
venit și a blagoslovit masa, cei
din casă se așază la masă .

Prin Bucovina, unele femei își
învață copiii să zică atunci când
aud pe preot cântând în casa, de
câte trei ori: „găinile se ouă”, cu
credința că astfel găinile se vor
oua în șir tot anul.

Prin Ardeal, precum de pilda
în Tomnatec, femeile țipă, -
aruncă, - foc cu cenușă după
preot, ca să nu-i mănânce purecii
peste vară.

Alte gospodine iau un
linguroi de grâu fiert și îndulcit
cu miere, care se află pe masă, și
aruncă de trei ori în pod, prinzând
pe cel ce cade și păstrându-l până
în ziua când se scot albinele.
Atunci se ia acel grâu și se pune
sub știubeie, zicând albinelor:
„Așa să fiți de roditoare și de cin-
stite, precum este grâul!”. Cu
acest grâu din ajunul Crăciunului
și cu aghiasma de la Bobotează se
stropesc grădinile ca să rodească.

Îndată după plecarea preotu-
lui, gazda, dând ceva turte celor
din casă, pleacă prin vecini cu
alte turte și bucate, spre a le da de
pomană, pentru sufletul morților,
pentru sănătatea celor vii și pen-
tru rodul câmpului.
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Datini și obiceiuri de Crăciun - Sfințirea Mesei de Ajun

Selecţie pentru echipa de juniori la fotbal
Clubul Sportiv Ştiinţa Miroslava organizează selecţie de juniori, pentru echipa 

de fotbal, băieţi, promoţia 2000 – 2007, în fiecare sâmbătă din lunile decembrie şi 
ianuarie (exceptând sărbătorile legale), la Sala Polivalentă din Miroslava, între orele 

9:00 şi 12:00. Persoană de contact: consilier sportiv, Cristian Ungureanu.
Înscrierile sunt gratuite şi se adresează copiilor rezidenţi în comuna Miroslava. 

Nu se percep taxe!

Selecţie pentru echipa de junioare la handbal
Clubul Sportiv Ştiinţa Miroslava organizează selecţie de juniori, pentru echipa 

de handbal, fete, promoţia 2000 – 2007, în fiecare luni şi marţi, între orele 16:00 şi
18:00, la Sala Polivalentă din Miroslava.

Înscrierile sunt gratuite şi se adresează copiilor rezidenţi în comuna Miroslava. 
Nu se percep taxe!

Miroslava este reprezentată la Târgul de
Crăciun organizat de Consiliul Județean Iaşi.
Aflat la a treia ediție, târgul a fost deschis  în
parcarea Era Shopping Parc din Păcurari. El
poate fi vizitat de luni până vineri, între orele
12:00-18:00, iar în zilele de sâmbătă şi dumini-
că, între orele 10.00-20.00.

Violeta Butnaru, din Ciurbeşti, participă în
fiecare an la târg. Ea oferă produse de patiserie
şi bunătăți tradiționale din bucătăria româneas-
că. ,,Este o mare ocazie pentru noi să prezentăm
bucătăria românească din partea locului, care
pare să piardă teren definitiv în fața bucătăriilor
străine, mult prea sofisticate pentru gusturile
noastre. Fiind în preajma Crăciunului m-am gân-
dit să mă prezint amatorilor de bunătăți
tradiționale cu ce am ştiut eu să fac mai bine”, a
spus Violeta Butnaru. 

La standul Violetei Butnaru de la Târgul de
Crăciun este oferit  cumpărătorilor şi câte un
exemplar tipărit din ziarul Mesagerul de

Miroslava, astfel încât ieşenii să fie la curent cu

tot ce se întâmplă în cea mai importantă comună

din județ. În acelaşi stand, mai este expusa şi

ATRACŢII CULINARE ÎN TÂRGUL DE CRĂCIUN ERA

Bunătăţi, ca la Ciurbești, 
în stand la Violeta!

Cu totul specială pentru toţi românii, oriunde
s-ar afla ei, ziua de 1 decembrie 2014 a fost un
bun prilej pentru pasionaţii şahului din
Miroslava de a-şi încrucişa măiestria sau talentul
în practicarea acestui sport minunat al minţii. 

La concurs au participat 46 de concurenţi de
la mai multe cluburi de şah, precum: CS Micul
Şahist, Clubul Sportiv “PHILIDOR”,
Politehnica Iaşi, „Şoimii LMK” Miroslava. 

Premiile, în bani şi obiecte, au fost acordate
de ASOCIAŢIA pentru Cultură, Educaţie,
Tinere şi Sport, „Ştiinţa” – Miroslava.

Momentul competiţiei de şah a coincis şi cu
o expoziţie de icoane, pe care toată lumea pre-
zentă la concursul de şah le-a putut admira în
voie şi nu mică a fost surpriza participanţilor –
altminteri o surpriză foarte plăcută! – când au
primit fiecare, la final, câte o iconiţă cu Sfântul
Andrei, din partea organizatorilor, spre ajutor şi
sprijin spiritual.

Premianţii au fost:

La general (adulţi): 
- Locul I – Focşa Mihai, Politehnica Iaşi
- Locul II – Isac Teodor, Miroslava
- Locul III – Poncu Constantin, Clubul

Sportiv „PHILIDOR”
La copii sub 14 ani:
- Locul I – Poncu Andrei, Clubul Sportiv

„PHILIDOR”
- Locul II – Lăcătuşi Andrei, CS Micul Şahist
- Locul III – Lăcătuşi Antonia, CS Micul

Şahist
La copii sub 8 ani:    
- Locul I – Aionesa Matei, Clubul Sportiv

„PHILIDOR”
- Locul II – Cotae Darius, Clubul Sportiv

„PHILIDOR” 
- Locul III – Cojocaru Matei, CS Micul

Şahist
Cel mai tânăr şahist, prezent la competiţie a

fost Răzvan Canură, de la CS Micul Şahist. Şi a
mai fost acordat un premiu special pentru fete
concurente jucătoarei Mădălina Antoci, de la
Şoimii LMK Miroslava

Toţi jucătorii au primit diplome de participa-
re şi drapele cu culorile naţionale ale României!

Mulţumim firmelor Pim şi Prima Foods din
Iaşi pentru sponsorizare!

Şah - cupa 1 decembrie


