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Furie albă…

• Trei nopţi şi zile de coşmar pentru
administraţia locală din Miroslava
Zilele de 29, 30 şi 31 decembrie au fost realmente nişte zile
de coşmar atât pentru locuitorii tuturor celor 13 sate din
componenţa comunei Miroslava, cât mai ales pentru
funcţionarii Primăriei, al cărei telefon de serviciu a fost pur
înroşit de apeluri, zi şi noapte, aproape fără întrerupere.
Obiectul solicitărilor? Deszăpezirea! Maşini înfundate în
nămeţi, oameni cu probleme personale, fiecare având de plecat
sau venit dintr-o parte sau alta, dar nu a fost posibil din cauza
troienelor.
„A fost ceva de nedescris! Toţi sunau şi cereau să le fie
curăţat drumul. Nimeni nu mai avea răbdare – şi-i înţeleg, că se
pregăteau oamenii de revelion şi aveau de umblat mai mult ca
în alte dăţi – dar faptul că a nins cum a nins nu a depins de noi.
Ne-am străduit cum am putut să curăţăm căile de acces şi să le
menţinem circulabile, cu utilajele din dotarea Primăriei, dar s-a
nimerit să fie şi viscol. Pe oriunde treceam cu lama peste o oră
era troianul la loc! Şi taman în noaptea dintre 29 şi 30 ni s-a
stricat şi autogrederul”, povesteşte viceprimarul Vasile Bulbaşa.
„Mulţi ne înjurau iar noi umblam noaptea pe coclauri să
scoatem oameni blocaţi în nămeţi!”
Prioritate la deszăpezit au avut principalele căi de acces, cele
pe care circulă mijloacele de transport public de călători, dar sau nimerit şi situaţii speciale în care totul a fost dat peste cap.
„Mulţi ne înjurau la telefon că nu le mutăm zăpada din faţa
porţii iar noi umblam noaptea pe coclauri să scoatem oameni
blocaţi cu maşinile prin nămeţi. Că doar n-aveam să-i lăsăm să
stea acolo până dimineaţa, să se descurce singuri!”, mai
povesteşte viceprimarul Vasile Bulbaşa.
Potrivit acestuia, în noaptea de 29-30 decembrie angajaţii
Primăriei Miroslava au avut de scos 6 maşini întroienite în
Dealul Movilei, la Ciurbeşti, alte 6 maşini blocate în nămeţi la
Voroveşti, Brătuleni şi Găureni şi încă un autoturism căzut întro groapă, în spate la Metro. La fel, foarte multe maşini la care
s-a intervenit cu utilajele pentru a fi scoase din şanţ sau nămeţi
au fost pe şoseaua Iaşi – Voineşti, la ferma Liliac. „Sunau
oamenii în acelaşi timp, sau la ore diferite, fiecare cu problema
lui, dar noi nu puteam interveni la toţi odată. Prioritate au avut
pentru noi cei a căror viaţă şi sănătate le era pusă în pericol. Şi
numai noi ştim cât ne-am chinuit în acea noapte! Dar uite că
unii nu ne cred şi ne înjură. Or, eu nu mai accept injurii, când
ştiu cât ne-am chinuit! Până la urmă, cu toţii ştim cum e iarna şi
cum se circulă pe drumurile publice pe timp de iarna! Când vezi
că troianul e cât casa, nu-ţi mai scoţi maşina din curte. Asta
e…”, concluzionează viceprimarul Bulbaşa.

Simplitate şi
bun gust: casa
tradiţională
din Miroslava

Adevărate bijuterii de
cultură etnografică, puținele
case tradiționale care au mai
rămas în Vorovești și Brătuleni
fac parcă în ciudă blocurilor de
locuințe din Valea Adâncă.
Detalii în pagina 4

Vasile Bulbaşa, viceprimar
comuna Miroslava

Legea nu permite deszăpeziri pe vreme de viscol
Potrivit legislaţiei în vigoare, în caz de ninsori abundente, dacă
stratul să zăpadă depăşeşte grosimea de 30 cm, autorităţile locale
pot dispune întreruperea circulaţiei auto. Activitatea de
deszăpezire se desfăşoară la vreme de vânt sub 30 km/h. În cazul
în care vântul depăşeşte viteza menţionată – fapt care determină
fenomenul de viscol şi mutare a unor mase mari de zăpadă –
intervenţia încetează şi utilajele se retrag la baza de reşedinţă, sau
până la prima localitate de pe traseu, în scopul menţinerii
condiţiilor de circulaţie pentru autoturismele, autobuzele şi autocamioanele care sunt cuprinse de viscol. În zonele cu viscol
frecvent nu se admite menţinerea coordonatelor de zăpadă pe platforma drumului, degajându-se mai întâi partea corespunzătoare
direcţiei vântului dominant. O asemenea situaţie a avut loc şi în
zilele de 29 şi 30 decembrie, când utilajele din dotarea Serviciului
Public Miroslava au trebuit să intervină cu precădere la cazuri
punctuale de maşini blocate în nămeţi pentru a scoate oamenii
aflaţi în această situaţie în afara oricărui pericol şi abia mai apoi să
procedeze la deblocarea căilor principale de acces.
Utilajele din dotarea Primăriei
SC Servicii Publice Miroslava SRL, aflată în subordinea
directă a Primăriei Miroslava deţine la momentul actual

Taxa de salubritate
este obligatorie
• Cine refuză să încheie contracte de salubritate este
pasibil de amenzi cuprinse între 500 – 1.000 lei
Având în vedere dificultăţile întâlnite de firma de
salubrizare SC RAABRO SRL în teren la colectarea
gunoiului menajer prin mai toate localităţile aflate în
componenţa comunei Miroslava, cât mai ales la plata
serviciilor prestate, Consiliul Local Miroslava a tranşat
problema instituind o taxă generală de salubritate.
Valoarea taxei este de 20 lei/lună iar plata acesteia nu
este negociabilă. „Am trimis înştiinţări oficiale la
fiecare gospodărie în parte şi i-am atenţionat pe cetăţeni
asupra obligativităţii încheierii de contracte de salubrizare. Refuzul de a încheia un astfel de contract se
sancţionează cu amendă contravenţională, cuprinsă
între 500 şi 1.000 lei”, a declarat Corina Darabană,
consilier în cadrul compartimentului ecologic al
Primăriei comunei Miroslava.

următoarele utilaje: un buldo-excavator, un autogreder, două
pluguri cu lamele aferente instalate pe tractoare şi o sărăriţă. În
funcţie de necesităţi şi situaţia ivită în teren, autorităţile locale
mai apelează şi la utilaje din afară. În ce priveşte materialul
antiderapant, pentru această iarnă Primăria Miroslava a
achiziţionat 400 tone, din care au mai rămas după intervenţiile
pe drumurile publice din comună circa 100 tone. „Dacă vremea
se strică din nou, e posibil să mai cumpărăm material
antiderapant. La fel, dacă lucrurile se complică, e posibil să
apelăm şi la utilaje ale unor firme din afara Primăriei. Nu ştim
ce va fi”, a opinat viceprimarul Bulbaşa.
În februarie vin iar ninsorile
Prognoza meteo pentru următoarea perioadă e una specifică
anotimpului de iarnă. Spre sfârşitul lunii ianuarie sunt aşteptate
ninsori, poate nu la fel de masive ca în zilele dinainte de revelion, dar suficiente pentru a se relua frecuşul cu deszăpezirea pe
drumurile din Miroslava. Oricum, Primăria Miroslava va face
uz de utilajele din dotare cât mai eficient posibil şi, mai ales,
apelează la înţelegerea oamenilor. „Încercăm să ne descurcăm
cu utilajele pe care le avem, că altele nu ne permitem
deocamdată să mai achiziţionăm. Sperăm să nu fie viscol, că
altfel situaţia se complică. În mod normal ar trebui să instalăm
nişte parazăpezi pe locurile expuse, dar multe dintre acestea –
cum e Dealul Movilei de la Ciurbeşti – sunt terenuri de-ale
oamenilor, şi nu putem interveni pentru că-s proprietate privată.
În orice caz, vom încerca să dăm curs tuturor sesizărilor. Iar care
ne înjură îi închidem telefonul. Chiar nu mai acceptăm injurii de
la nimeni!”, a concluzionat viceprimarul Vasile Bulbaşa.

Taxele şi impozitele pe 2015 vor fi ca în 2014
Taxele şi impozitele aferente
anului 2015 vor rămâne în
Miroslava aceleaşi ca în 2014.
Potrivit legii, în fiecare an o
primărie poate creşte taxele şi
impozitele cu 20%, numai că
pentru acest an Consiliul Local
Miroslava a preferat să le
menţină la acelaşi nivel, dată
fiind situaţia economică generală
a oamenilor, destul de precară.
Ca şi în anii precedenţi, com-

partimentul financiar contabil al
Primăriei Miroslava anunţă că
pentru plata integrală până la data
de 31 martie 2015 a impozitului
pe clădiri, a impozitului pe teren
şi a impozitului pe mijloace de
transport deţinute în proprietate
de contribuabili – numai
persoane fizice – se acordă o
bonificaţie de 10%. Reducerea
este valabilă numai pentru persoane fizice.

Anunţ important pentru
cei care au concesionat
terenuri de la Primărie!

NATURA + ISTORIE + TRADIŢII =
www.facebook.com/turism.miroslava

Persoanele cu handicap, beneficiare de scutire de impozit,
cărora le expiră în decursul anului 2015 certificatul de încadrare
în grad de handicap, au obligaţia
de a prezenta un nou certificat de
încadrare în grad de handicap
(gradul I, grav sau accentuat)
pentru a beneficia în continuare
de scutire.
Detalii despre taxele şi impozitele pe 2015, în paginile 4 - 7.

Concesionarii sau titularii contractelor de concesiune pe
terenuri destinate construcţiei de locuinţe, care nu şi-au achitat la zi redevenţa, vor fi propuşi în şedinţa de Consiliu Local
din luna februarie pentru rezilierea contractelor. După ce va fi
anulată concesiunea, titularii contractelor reziliate vor fi obligaţi ca în termen de 30 de zile să elibereze terenul.
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NU MAI PARCAŢI
AUTOTURISME PE
DRUMURILE PUBLICE!

Perdele forestiere pentru satele
comunei Miroslava
• Aceste perdele încearcă să
rezolve, pe termen lung, problema terenurilor degradate, a
alunecărilor de teren şi a căilor
de acces expuse la viscol

Având în vedere condiţiile meteorologice
specifice anotimpului de iarnă, Primăria
comunei Miroslava îi atenţionează pe cetăţeni
să nu-şi mai parcheze autoturismele proprietate
personală pe marginea drumurilor publice,
pentru a nu îngreuna intervenţia utilajelor de
deszăpezire. În caz contrar, posesorii respectivelor autoturisme vor fi amendaţi în
conformitate cu legislaţia în vigoare. „Contez
totuşi şi pe bunul simţ al oamenilor, pentru că
este în interesul tuturor să avem căi de acces
circulabile. Când vezi că e zăpadă afară îţi mai
ţii maşina şi-n curte”, a declarat viceprimarul
Vasile Bulbaşa.

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.

Date de la starea civilă
În perioada 25 octombrie – 29 noiembrie, la Oficiul
de Stare Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Herscu Lucian cu Bălteanu Camelia Dana;
Decese
• Apostol Elena (78 ani, Brătuleni);
• Isari Spiridon (75 ani, Dancaş);
• Gogu Ioan (91 ani, Ciurbeşti – primul decedat în
2015);
• Cojocariu Profira (88 ani, Proselnici);
• Dima Elena (59 ani, Valea Adâncă)

Zăpezile abundente şi viscolul care au
dat mari bătăi de cap autorităţilor locale în
perioada trecerii dintre ani, când foarte
mulţi cetăţeni au rămas blocaţi cu maşinile
prin troiene, confirmă încă o dată necesitatea montării unor parazăpezi prin zonele
cele mai expuse. Lucru destul de complicat,
însă, pentru că multe dintre aceste zone
expuse reprezintă terenuri aflate în proprietatea privată a unor oameni. Ca soluţie de
durată pentru prevenirea unor asemenea
fenomene autorităţile locale au luat în calcul sădirea de perdele forestiere. Acest
lucru a fost deja discutat şi aprobat în ultima şedinţă de Consiliu Local. Astfel, comuna Miroslava urmează să pună la punct un
plan de amenajare a acestor perdele fore-

stiere (de preferinţă tei şi salcâm) în zone
expuse vântului/viscolului, la stadionul
Uricani, în zona platformelor ecologice
pentru compostarea gunoiului de grajd de la
Uricani şi Balciu, zona cimitir nou Valea
Adâncă şi toate zonele deluroase unde există pericol real de alunecări de teren.

Amenzi foarte aspre pentru
arderea deşeurilor vegetale
Deşi Primăria Miroslava a
anunţat în repetate rânduri că arderea vegetaţiei uscate contravine
legislaţiei de mediu, unii cetăţeni
continuă să facă acest lucru expunându-se la plata unor amenzi
foarte aspre. „Ţin să le reamintesc
oamenilor care ard astfel de deşeuri vegetale, încă o dată, că există două platforme ecologice – una
la Balciu şi o alta la Uricani –
unde fiecare îşi poate depozita
vegetaţia uscată, gratuit, spre compostare. Cei care vor fi depistaţi că
ard aceste deşeuri în fundul grădinii sau, mai rău, pe domeniul
public, vor fi amendaţi de poliţia
locală”, a declarat Corina
Darabană, şefa compartimentului
ecologic din cadrul Primăriei
Miroslava.
În conformitate cu prevederile
Legii salubrizării 101/2006, cu
modificările şi completările ulte-

O bună parte din realizarea acestor perdele forestiere este deja parte dintr-un program asigurat de Ministerul Mediului,
comuna Miroslava primind deja puieţii pentru a fi plantaţi. Restul urmează a fi realizat
prin finanţări pe proiecte de mediu, europene, guvernamentale sau chiar locale.

Autorizaţii de taxi pe Miroslava

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu punctajul
obţinut de fiecare solicitant în parte, prin procedura de
atribuire a autorizaţiilor de taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi, în comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
au fost desemnaţi următorii câştigători:
rioare, art.30, alin 4 „constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
fapta de aprindere şi/sau ardere a
deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a
deşeurilor vegetale rezultate de la
operaţiunile de curăţare a spaţiilor
verzi, arbuştilor, arborilor etc.”

Nr.
1.
2.
3.
4.

PF/II/SRL
TRANDEV
TRANDEV
TRANDEV
TRANDEV

Nr. Înm.
IS – BVL
IS – FLA
IS – CGM
IS – CCJ

Nr. identificare
UU14SDAG449856194
UU14SDAG450752270
TMBJS25J7C3093985
VF1LBN00547351784

Punctaj
24
24
20
16

Informaţii suplimentare la:
http://www.primariamiroslava.ro
tel.: 0232-295.680, int.20;
fax: 0332-424.444.

Anunţuri
Locuri de muncă
 Angajez vulcanizator auto şi
spălători auto, în Balciu, Miroslava.
Telefon: 0740-27.99.56810.605
 Angajăm lăcătuşi mecanici şi
sudori. Tel. 0722-33.11.62
 Angajăm personal supermarket
(vânzător) şi ospătăriţă.
Tel. 0743-163.605
Vânzări
 Vând autoturism Audi A4.
Primesc teren la schimb în loc de
bani. Tel: 0758-232.200
CASETA REDACŢIONALĂ
Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Email: redactia.mesagerul@gmail.com
Contact: 0745.934.769

Noi denumiri de străzi în comuna Miroslava
Rata foarte mare de dezvoltare demografică
a comunei Miroslava, apariţia de noi cartiere şi
zone locuite, impune în mod firesc şi denumirea
de noi străzi. Potrivit legii, aprobarea nomenclatorului stradal ţine de competenţa
Consiliului Judeţean, autorităţile locale fiind
cele care doar fac propunerile. Nu de puţine ori
însă modul de atribuire a acestor denumiri a
iscat vii dispute în adunările de Consiliu Local,
Balciu
• Strada Azurului
• Strada Lămâiţei
• Strada Marginii
• Strada Drenurilor
Horpaz
• Strada Movilei
• Strada Ghioceilor
• Strada Violetelor
• Strada Mălinului
• Strada Grădinarilor
• Strada Holdelor
• Strada Melodiei
• Strada Arinului

• Strada Roşiori
• Strada Soarelui
• Strada Mărului
• Strada Cetăţii
Valea Adâncă
• Strada Morarilor
• Strada Coşarilor
• Strada Pajiştei
• Strada Pandurilor
• Strada Siretului
• Strada Slatina
• Strada Şoimului
• Strada Traian
• Strada Trifoiului

unii consilieri apreciind că au fost date aiurea,
fără vreo legătură cu specificul zonei sau cu
denumirile folosite deja de oamenii locului.
„De exemplu, nu văd de unde şi până unde a
venit denumirea de strada Carului? S-a descărcat vreun car cu proşti pe-acolo şi nu ştim noi?
Mi se pare cu totul aiurea ca nişte funcţionari
care nu au călcat niciodată pe aici să dea denumiri la străzi!”, a opinat consilierul local
• 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
• Strada Zorilor
• Strada Privighetorilor
• Strada Zăvoi
Proselnici
• Strada Crângului
• Strada Corbului
• Strada Cocoşului
• Strada Cocorilor
Uricani
• Strada Cameliei
• Strada Cerna

Gheorghiţă Iftimie. „Propunerile au venit de la
noi şi s-au cumulat într-un nomenclator. Pe
măsură ce apar noi străzi şi necesitatea identificării unor noi denumiri, luăm de acolo noul
nume şi completăm”, a explicat primarul Dan
Niţă. La ultima şedinţă de Consiliu Local,
nomenclatorul stradal în comuna Miroslava a
fost completat cu următoarele străzi:
• Strada Cetăţuii
• Strada Cocorilor
• Strada Cărturarilor
Miroslava
• Strada Al. Vlahuţă
• Strada Al. Sahia
• Strada Al. Odobescu
• Strada Al. Davila
• Strada Lacului
• Strada Veronica Micle
• Strada G. Topârceanu
• Strada Marin Preda
• Strada Orizont
• Strada Bis. Sf. Neculai

Voroveşti
• Strada Ion Viteazul
• Strada Şoimului
• Strada Ion Mincu
• Strada Ion Neculce
Valea Ursului
• Strada Oglinzilor
• Strada Primăverii
• Strada Privighetorilo
• Strada Zânelor
• Strada Codrilor
Brătuleni
• Strada Carului
• Strada Fântânele
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Ajutoare alimentare de la
Uniunea Europeană
Până la data de 31 ianuarie
2015, cetăţenii comunei Miroslava
care ştiu că îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege pentru a intra în
posesia ajutoarelor alimentare de la
Uniunea Europeană, sunt invitaţi
să se prezinte la unul dintre cele 6
puncte de distribuire a acestora,
după cum urmează:
- Sala de Sport Miroslava (cetăţenii din localităţile Miroslava şi
Balciu);
- Grădiniţa din Valea Adâncă,
satul vechi (cetăţenii din localităţile Valea Adâncă Veche şi Nouă);
- Şcoala din Horpaz (cetăţenii
din localităţile Horpaz, Ciurbeşti şi
Dancaş);
- Şcoala veche din Proselnici
(cetăţenii din localităţile Corneşti
şi Proselnici);
- Şcoala din Uricani, fostul
sediu al CAP (cetăţenii din localităţile Uricani, Brătuleni, Voroveşti,
Valea Ursului şi Găureni).
Din raţiuni ce ţin de gestionarea
eficientă a personalului care distribuie aceste ajutoare alimentare la
fiecare punct în parte, beneficiarii
se pot adresa direct şi la punctul
central de distribuţie, amenajat la
Sala de Sport din Miroslava.
„Există posibilitatea ca într-o zi să
fie mai mulţi solicitanţi la un punct
de distribuţie într-un sat decât la
altul şi atunci vom muta mai mulţi
oameni acolo. Nu ar avea sens să
ţinem blocat tot personalul la un
punct de distribuţie pentru doi-trei
oameni care ar putea sau nu să mai

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 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.

Identitate şi a unui cupon, pe care
fiecare persoană îndreptăţită l-a
primit prin poştă, acasă. Cei care
nu au primit respectivul cupon, dar
ştiu că îndeplinesc condiţiile legale
de atribuire a acestor ajutoare pot
face o cerere la Primărie, pentru a
fi trecuţi pe listele suplimentare. La
cerere vor fi ataşate, obligatoriu,
xerocopii cu documente care să
ateste că se încadrează în normele
prevăzute de lege, sau că nu are
venituri mai mari de 400 lei/lunar.

• Cine nu-şi ridică aceste
ajutoare până la data de 31
ianuarie le pierde, acestea
urmând să fie redistribuite

vină să-şi ridice drepturile. Dar,
dacă vor găsi închis la ei în sat, vor
putea să-şi ridice drepturile de la
centru, din Miroslava”, a explicat
viceprimarul Vasile Bulbaşa.
Există, de asemenea, posibilitatea ca unele persoane care beneficiază de această formă de ajutor
social să nu se poată deplasa la
punctul de distribuţie pentru a-şi
ridica drepturile. În acest caz, acestea se pot adresa poliţiei locale,
prin telefon sau prin intermediul
rudelor şi se va găsi o soluţie. „Întradevăr, este posibil ca printre cei
care au dreptul la aceste ajutoare
europene să fie şi persoane care nu
se pot deplasa, din motive de sănătate. Noi nu avem de unde şti, la
Primărie, care e deplasabil şi care
nu, dar dacă ne anunţă prin telefon
sau prin intermediul rudelor sau
apropiaţilor, putem face cumva să
le aducem acele drepturi”, a mai
spus viceprimarul Vasile Bulbaşa.
Persoanele care nu-şi ridică ajutoarele alimentare până la finele
lunii ianuarie riscă să nu le mai primească deloc, acestea urmând a fi
redistribuite după 15 februarie.
Atribuirea ajutoarelor alimentare se face în baza Cărţii de

Cine are dreptul la
ajutoare alimentare?
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 alocaţie,
acordată în baza Legii nr.
277/2010;
- şomeri cu o indemnizaţie de
şomaj de până la 400 lei, în condiProdus
Făină albă de grâu
Mălai
Paste făinoase
Ulei
Zahăr
Conservă din
carne de porc
Conservă din
carne de vită
Pateu de ficat

Fiecare persoană primeşte
câte două cutii!
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 următorul conţinut:

Ambalare
Pungă de 1 kg
Pungă de 1 kg
Pungă de 400 g
Sticlă plastic de
1 litru
Pungă de 1 kg
Cutie metalică
de 300 g
Cutie metalică
de 300 g
Cutie metalică
de 200 g

UM
kg
Kg
Buc.
Litri

Nr.ambalaje
3
3
1
2

Greutate
3,00
3,00
0,400
2,00

Kg 2
Buc. 4

2,00
1,200

Buc. 3

1,200

Buc. 5

1,00

Conducere nouă la Şcoala Gimnazială din Miroslava
• Profesoara Maria Ursu
a demisionat din motive
de sănătate
Începând cu data de 19 ianuarie 2015, la conducerea Şcolii
Gimnaziale ”col. Constantin
Langa” din Miroslava a fost instalată profesoara Iosub Beatrice
Mihaela, până de curând directoare adjunctă la aceeaşi unitate de
învăţământ. Profesoara Iosub a
fost numită pe post de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,
după ce fosta directoare – profesoara Maria Ursu – s-a retras din
activitate pe motive de sănătate.
Iosub Beatrice Mihaela este
absolventă a Facultăţii de Istorie
din cadrul Universităţii ”Al. I.
Cuza” din Iaşi, promoţia 1998.

Din momentul absolvirii, a activat
pentru o perioadă de circa 14 ani
ca profesoară de istorie, la clasele
V-VIII, la şcoala din Bogdăneşti,
comuna Horleşti, după care a obţinut titularizare pe post la Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel” din
Corneşti, comuna Miroslava.
Noua directoare a şcolii din
Miroslava îşi va păstra orele pe
care le susţinea la şcoala din
Corneşti.
Dintre priorităţile pe care le are
în vedere noua conducere a Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava consemnăm: îmbunătăţirea condiţiilor
materiale pentru buna desfăşurare
a procesului didactic, precum şi
obţinerea unor performanţe cât
mai bune din partea elevilor.
„Prioritară pentru noi rămâne eva-

luarea naţională pentru că aceasta
reprezintă practic produsul final al
muncii noastre de profesori. Ne
vom pregăti serios pentru evaluarea naţională care va urma la clasa
a VIII-a, aceasta fiind cu subiecte
de la minister. Evaluarea precedentă, de anul trecut, a fost cu
subiecte elaborate la nivel judeţean”, a mai spus profesoara
Iosub.
Fireşte, în măsura în care
administraţia locală poate contribui cu fondurile necesare, noua
conducere a şcolii din Miroslava
speră să rezolve problema transportului elevilor şi a crizei sălilor
de clasă, ştiut fiind că aici se învaţă în două schimburi. „Ştim foarte
bine că nu e uşor să găseşti bani ca
să extinzi spaţiile de învăţământ şi
cu atât mai puţin ca să ridici o

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).

şcoală nouă. Dar lucrurile îşi
urmează cursul. A crescut numărul
de locuitori în comună iar asta
înseamnă că va creşte constant şi
numărul de elevi. Necesitatea construirii unei noi şcoli se va impune
de la sine”, a concluzionat profesoara Iosub.

Sensuri unice în Valea Adâncă
Având în vedere dificultăţile semnalate de cetăţeni
în ce priveşte desfăşurarea traficului rutier în siguranţă pe unele străzi foarte înguste din Valea Adâncă,
Comisia de Circulaţie a comunei Miroslava a dispus
o serie de măsuri pentru fluidizarea traficului rutier,
impunând sensuri unice, după cum urmează:
Strada Bazei
Strada Bazei se intersectează înspre Miroslava cu
Strada Îngustă şi înspre Iaşi cu Strada Laţcu Vodă, ce
dă în DJ 248, şi are o lăţime medie cuprinsă între 3 şi
4 metri. Pe această stradă va fi sens unic dinspre
Strada Nucilor spre Strada Laţcu Vodă (DJ 248).
Strada Florilor dintre Strada Principală şi Strada
Bazei va avea la intersecţia cu Strada Bazei semne de
circulaţie de „stop” şi „obligatoriu la dreapta”.
La intersecţia cu Strada Laţcu Vodă, pe Strada
Bazei vor fi montate semnele de circulaţie de „trecere oprită” dinspre Strada Laţcu Vodă. La intersecţia cu
Strada Nucilor, pe Strada Bazei va fi montat semnul
de circulaţie „sens unic”.
Strada Florilor
Strada Florilor se intersectează la sud cu Strada
Principală şi la nord cu Strada Bazei. Are o lăţime
medie de 3 metri. Se va amenaja sens unic dinspre
Strada Principală spre Strada Bazei.
Pe partea stângă a sensului de mers sunt trei fundacuri, care vor avea ca semne de circulaţie la intersecţia cu Strada Florilor semnul de „stop” şi semnul de
„obligatoriu la dreapta”.
La intersecţia cu Strada Bazei, pe Strada Florilor
se vor monta însemnele de circulaţie „stop” şi „obligatoriu la dreapta” şi „trecere oprită” dinspre Strada
Bazei. La intersecţia cu Strada Principală, pe Strada
Florilor va fi montat semnul de circulaţie „sens unic”.
Strada Cicoarei
Strada Cicoarei se intersectează la sud cu Strada
Costea Vodă şi la nord cu Strada Iuga Vodă. Lăţimea
medie a străzii este de 3 metri. Sensul unic va fi amenajat dinspre Strada Costea Vodă spre Strada Iuga
Vodă.
La intersecţia cu Strada Iuga Vodă, pe Strada
Cicoarei vor fi montate semnele de circulaţie „stop” şi
„obligatoriu la dreapta”, precum şi „trecere oprită”
dinspre Strada Iuga Vodă.
La intersecţia cu Strada Costea Vodă, pe Strada
Cicoarei va fi montat semnul de circulaţie „sens
unic”.
Strada Iuga Vodă
Strada Iuga Vodă, care este în formă de „L”, se
intersectează la sud cu Strada Costea Vodă şi la est cu
Strada Laţcu Vodă, care dă în DJ 248.
Lăţimea străzii, pe porţiunea de la sud spre nord
este de 6 metri şi permite circulaţia rutieră pe ambele
sensuri. Aici se va monta indicator rutier cu „circulaţie pe ambele sensuri”.
Pe porţiunea de la vest spre est, lăţimea medie a
străzii este cuprinsă între 3 şi 4 metri. Se va institui
sens unic pe porţiunea de la vest la est, cu indicator de
„sens unic” la vest şi „trecere oprită” dinspre strada
Laţcu Vodă.
Din comisia de circulaţie a comunei Miroslava fac
parte viceprimarul Vasile Bulbaşa (care e şi preşedinte al comisiei), Carp Constantin (reprezentant al poliţiei rurale, secţia 4 Miroslava), Ioan Bogdan Milea
(comandant al Poliţiei Locale Miroslava), Ţapu
Adrian Sardariu (compartimentul tehnic al Primăriei
Miroslava) şi ing. Andriucă Ciprian (secretar al comisiei şi consilier în cadrul compartimentului tehnic al
Primăriei Miroslava).

O nouă farmacie în Balciu - Arnica Montana
Amplasată în clădirea primăriei vechi din
Balciu, chiar lângă punctul de lucru al
Poliţiei Locale, Farmacia Arnica Montana
şi-a deschis oficial porţile pe data de 16
noiembrie 2014.
Programul de lucru al farmaciei este unul
normal, între orele 8:00 şi 16:00, în toate
zilele săptămânii, mai puţin duminica.
Farmacia dispune de toate medicamentele
de care ar avea nevoie persoanele aflate în
suferinţă, de la produse de sinteză la produse naturiste, suplimente naturale,
para-farmaceutice, cosmetice şamd. Lucru foarte important, Farmacia Arnica
Montana eliberează reţete compensate gratuite.
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Simplitate şi bun gust: casa
tradiţională din Miroslava
• Adevărate bijuterii de
cultură etnografică,
puţinele case tradiţionale
care au mai rămas în
Voroveşti şi Brătuleni fac
parcă în ciudă blocurilor
de locuinţe din Valea
Adâncă
Adevărate ferestre în
timp pentru cei care ar avea
curiozitatea de a vedea cum
trăiau oamenii din zonă în
urmă cu un secol, casele
vechi din satele Miroslavei
reprezintă un patrimoniu
extraordinar de frumos, care
merită păstrat. Nu vorbim
neapărat despre case vechi,
specifice doar comunei
Miroslava, ci despre case
specifice întregii zone geografice din şesul Jijiei şi
Bahluiului. Ca urmare de
dezvoltării
demografice
fără precedent şi a extinderii
populaţiei din Iaşul urban
spre Miroslava, acest gen de

case e tot mai greu de întâlnit, dar lucrăm la un inventar al lor, mai ales în localităţile Brătuleni, Ciurbeşti,
Corneşti, Miroslava şi
Proselnici. Cazul cel mai
sugestiv de urbanizare este,
de departe, satul Valea
Adâncă, unde au început să
apară inclusiv blocuri de
locuinţe. Valea Adâncă nu
mai are nimic în comun cu
satul de odinioară, fiind
acum o aşezare urbană în
toată regula.
Casă tradiţională
reabilitată complet la
Voroveşti
Arhitectura de tip rural a
acestor case vechi e simplă,
dar se distinge printr-un farmec aparte. Structura caselor e aproape identică: două
camere, una în stânga şi o
alta în dreapta holului de
acces. Pereţii sunt din paiantă. De regulă, acoperişul

este din ţiglă, dar unii deţinători au pus ulterior tablă.
În faţa casei există un pridvor cu doua portiţe iar
întreaga locuinţă este încălzită cu sobe. Sub acoperiş
mai rezistă încă dantela din
lemn realizată în anii în care
scândura se obţinea cu mare
greutate. „Cum să nu am
dantelă de lemn?!”, se
întreabă mirată bătrâna proprietară a unei case din
Brătuleni. Casa respectivă
se află chiar în mijlocul
satului iar familia, în fiecare
an o vopseşte şi o îngrijeşte,
mai ales înainte de Paşti. La
Voroveşti, spre exemplu, o
casă veche de aproape un
secol a fost cumpărată şi

reabilitată. Era cu siguranţă
mai uşor pentru noii proprietari să intre cu buldozerul în vechea casă şi apoi să
ridice o vila cu, sau fără personalitate, aşa cum sunt cu
sutele în satele Miroslavei.
„A fost casa familiei
Constantinescu. Mi-a plăcut
şi am decis să o cumpăr şi să
o reabilitez. Este o casă cu
personalitate. Sobele au fost
reconstruite în totalitate şi
sunt funcţionale. Bineînţeles, am introdus apa în casă
şi un sistem modern de
încălzire, dar nu am schimbat cu nimic înfăţişarea
acesteia”, ne-a spune proprietara. Casa respectivă
reprezintă o atracţie pentru
mulţi ieşeni. „Colegi, prieteni, toţi vor să vină să îşi
petreacă în ea măcar un sfârşit de săptămână. Am primit
şi propuneri de închiriere,
dar nu îmi pot transforma
casa în pensiune turistica”, a
adăugat proprietara.

Taxele şi impozitele pe 2015 vor fi ca în 2014
(continuare din pagina 1)
Propunerea de menţinere a
taxelor şi impozitelor la acelaşi
nivel ca în anul trecut s-a bucurat
de avizul favorabil unanim al consilierilor locali. Taxarea şi impozitarea caselor se face doar în funcţie de clasificarea zonei în care au
fost construite. Pentru casele ridicate în zona A se plătesc impozite
mai mari iar pentru zona B se plătesc impozite mai mici.
Potrivit datelor puse la dispoziţie de compartimentul bugetfinanţe, zonarea în comuna
Miroslava este următoarea:
Zona A – Miroslava, Uricani,
Brătuleni, Valea Adâncă, Horpaz,
Balciu, Găureni, Valea Ursului,
Voroveşti;
Zona B – Dancaş, Ciurbeşti,
Corneşti, Proselnici.

Majorări de impozite
pentru cei care deţin
mai multe clădiri
Majorarea impozitului datorat
de persoanele fizice care deţin mai
multe clădiri în proprietate se face
în conformitate cu prevederile art.
252 din Legea nr. 571/2003 pri-

Taxa hotelieră
Pentru şederea în hoteluri
sau alte unităţi de cazare,
declarate conform legii, persoanele fizice în vârstă de
peste 18 ani datorează taxa
hotelieră în coeficient de 1%
aplicat la tarifele practicate de
unitate pentru fiecare zi de
şedere, indiferent de durata
sejurului.
În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune
turistică, cota taxei se datorează pentru o singură noapte,
indiferent de perioada reală de
cazare.

vind Codul fiscal.
Valoarea impozabilă a clădirii
se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
- cu 20 %, pentru clădirea care
are o vechime de peste 50 de ani la
1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
- cu 10 %, pentru clădirea care
are o vechime între 30 şi 50 de ani
inclusiv la 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
În cazul clădirii utilizate ca
locuinţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp, valoarea
impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50
mp sau fracţiune din aceştia.

Majorări de impozite
pentru persoanele care
deţin mai multe locuinţe
În cazul contribuabililor care
deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă impozitul pe clădiri
se majorează după cum urmează:
- cu 65% pentru prima clădire
în afara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 150% pentru cea de-a
doua clădire în afara celei de la
adresa de domiciliu;

- cu 300 % pentru cea de-a
treia clădire şi următoarele în
afara celei de la adresa de domiciliu;
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până
la datele de: 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Neplata în termen atrage după
sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună de întârziere sau fracţiune de lună, începând
cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data
stingerii sumei datorate.

La persoanele juridice
Cota impozitului pe clădiri se
aplică în procent de 1,5 % asupra
valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora
conform legilor în vigoare.
În cazul unei clădiri care nu a
fost reevaluată, cota impozitului
pe clădiri se stabileşte:
a) 10% pentru clădirile care nu
au fost reevaluate în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% pentru clădirile care nu
au fost reevaluate în ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinţă.
- Pentru clădirile ale căror
valori au fost recuperate integral

Taxe pe mijloace de
reclamă şi publicitate
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unui alt fel
de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata
taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate care este
de 3% din valoarea cuprinsă în contract. Din valoarea
contractului se va scade TVA.
Taxa pe afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-ul
loc public datorează plata taxei anuale, care se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului cu suma stabilită de consiliul local, după cum urmează:
a. în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana
derulează o activitate economică, suma este de 32

pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15%.
- Pentru clădirile proprietate
publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după
caz, se stabileşte taxe pe clădiri,
care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri.
- Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, prima
rată până la data de 31 martie şi a
doua rată până la 30 septembrie
inclusiv.
- Lista cuprinzând clădirile
care nu sunt supuse impozitului pe
clădiri este redată la art. 250 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal. Nedepunerea solicitărilor
din partea persoanelor interesate
în termenul prevăzut de pct. 24.09
al Titlului IX din H.G.R. nr.
44/2004
pentru
aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal se sancţionează cu
decăderea.

lei/mp sau fracţiune de mp.
b. În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 24 lei
lei/mp sau fracţiune de mp.
c. Taxa pentru închiriere teren pentru amplasare
panou publicitar este de 100 lei/mp/an sau fracţiune de
mp.
Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de
serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale
pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă şi publicitate de 3,3 % din valoarea contractului
exclusiv TVA.
Contribuabilii care datorează taxa de afişaj în scop
de reclamă şi publicitate în forma prezentată mai sus la
literele a. şi b. sunt obligaţi să depună anual la compartimentul de specialitate contabilitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Miroslava declaraţia anuală de impunere.

De ce nu şi un muzeu al
satului moldovenesc?
Nu o dată am pus în discuţie problema vechilor
case. În unele dintre ele,
dacă se va găsi o formă juridică de cumpărare, ar putea
fi amenajate chiar nişte
muzee ale satului românesc
din această regiune a
Moldovei. La Ciurbeşti,
muzeul este găzduit de
şcoală, dar locul său ar fi
mult mai potrivit într-o casă
veche ţărănească. Eventual,
să se găsească o posibilitate
ca bătrânii proprietari să fie
ajutaţi să le întreţină, dar să

fie de acord cu vizitarea lor.
Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava este şi
el de părere că aceste case
reprezintă un patrimoniu
cultural pentru Miroslava.
Unele dintre el e nu sunt cu
nimic mai prejos decât
locuinţele expuse la Muzeul
Ţăranului Român. Doar de
noi depinde cum reuşim să
păstram acest patrimoniu.
O galerie cu casele vechi
din satele Miroslavei poate
fi văzută pe www.facebook.turism.miroslava.com
în secţiunea casa de la ţară.
Ştefan Susai

Potrivit Legii 571/2003, se va aplica o cotă de 0,10 % asupra valorii
impozabile a clădirii.
Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre de beton armat sau cu
pereĠi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic/chimic
B. Clădire cu pereĠi exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic/chimic
C. Clădire-anexă cu cadre de beton armat sau
cu pereĠi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic/chimic
D. Clădire-anexă cu pereĠi exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic/chimic
E. În cazul contribuabilului care deĠine la
aceeaúi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol úi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinĠă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la
lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deĠine la
aceeaúi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol úi/sau la mansardă, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinĠă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

Clădire cu
instalaĠie
electrică, de apă,
canalizare úi de
încălzire
(condiĠii
cumulative)
(lei/mp)
935

Clădire fără
instalaĠii de apă,
canalizare,
electrice sau de
încălzire

254

159

159

143

95

63

75 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

75 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

50 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

50 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

(lei/mp)
555

Impozitul pe spectacole
Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive de
videotecă şi discotecă datorează impozitul pe spectacole care se stabileşte în
funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, prin aplicarea
cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
a. în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic, sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice altă competiţie
sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este de 2%.
b. în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.
(a) cota de impozit este egală cu 5%.
Persoana care datorează impozitul pe spectacole are următoarele obligaţii:
a. să înregistreze biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate contabilitate al Consiliului Local al comunei Miroslava;
b. să asigure, la cererea compartimentului de specialitate al Consiliului
Local al comunei Miroslava, documentele justificative privind calculul şi
plata impozitului pe spectacole.
Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive de
videotecă şi discotecă datorează impozitul pe spectacole care se stabileşte în
funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum
urmează: a. În cazul videotecilor – 0.130 lei/mp; b. În cazul discotecilor –
0,260 lei/mp

Mesagerul

O nouă apariție editorială:
„Miroslava, Memoria Timpului”
• Mărturii de la începutul secolului XX,
editura Tipo
Moldova
Greu de încadrat într-un
gen publicistic anume –
pentru că e în acelaşi timp
atât o monografie profundă a comunei Miroslava,
dar şi un cumul de reportaje la care s-au adunat mărturii şi documente specifice unei lucrări istorice –
„Miroslava,
Memoria
timpului” este cea mai
nouă apariție editorială
care poartă semnătura jurnalistului Ştefan Susai.
Cartea este o pledoarie în
favoarea celor care s-au
încăpățânat să păstreze vii
tradițiile şi obiceiurile specifice acestor locuri, dar şi
un recurs la memoria unor
oameni simpli, care au
contribuit mai mult sau
mai puțin direct la ceea ce
reprezintă
comuna
Miroslava acum, în integralitatea ei. Ca să nu ne
mai pierdem în vorbe fără
rost, prezentăm în avanpremieră, un fragment din
această carte. Ea urmează
a fi lansată cât de curând,
cel mai probabil la începutul lunii martie, la Centrul
de Informare Turistică
Miroslava, unde Ştefan
Susai ocupă şi postul de
director. (F.A.)
… Ion Jan Vicol, născut
la data de 18 aprilie 1927
Ciurbeşti.
Părinţii,
Costache şi Elena, au avut
patru copii. El este cel mai
mic. Ion Vicol a avut nouă
copii, şase fete şi trei
băieți. „Satul nostru a arătat mult timp primitiv. Eu
aşa îl țin minte când eram
copil. O casă ici, una
colea. Încoace s-a renovat
treaba. Satul e acum
dezvoltat mult față de cum
îmi amintesc eu cum era.
Nici n-am măsură să vă
explic... Pe locul ăsta stăteam într-o casă acoperită
cu stuf. Stătea casa, uiteaşa, într-o rână. Acum,
iaca, am ajuns să am casă
cu curent, apă...
La noi în sat erau vaci
multe şi erau văcari. Eu
duceam vaca până în capătul satului spre lac şi de
acolo aveau ei grijă. Apoi
cu treaba prin gospodărie.
Ce zicea tata să fac asta
făceam. Mergeam cu
colinda când eram copil,
încă de când aveam patru
ani. Apoi am făcut şase
clase aicea în sat. Când am
mai crescut, mergeam la
bal. Era organizat la şcoa-
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lă, că nu exista altă distracţie. Păi, se punea o vioară
şi o scripcă, apoi dădeam
şi noi din picioare. Când
am terminat eu şcoala
veneau oamenii care
lucrau
la
Atelierele
Nicolina şi care mai avea o
bucățică de pământ vorbea
cu tata: Moş Costache să
ne are şi nouă bucata aia,
cealaltă... Că noi aveam
cai. Am avut un frate care
a lucrat la fabrica de cărămizi de la Ciurea. A murit
în război. Eu cam ştiam
ora când vine şi mă
duceam prin grădină să-l
aştept. Când mă vedea mă
lua în braţe şi îi rămâneau
de la servici resturi de
mâncare. Şi bucăţica aia
de pâine care îi rămânea
era aur pentru mine nu
alta. În timpul războiului,
când toată lumea s-a evacuat din sat, eu cu tata am
rămas. Aveam o grădină la
deal unde aveam şi un beci
şi am stat în fundul ei
acolo. Îi ziceam: «Tată, nu
e bine. Dacă vine ăştia şi
dă o bombă nici nu o să
ştie nimeni de noi». Tata
zicea. «Uăi, cum o da
Dumnezeu! Facem o cruce
şi ne băgăm aicea!». Se
repezeau avioanele nemţeşti la alea ruseşti cum se
răpezea rândunica pe
lângă vrabie…
Apoi a venit comunismul. Membru de partid nu
am vrut să fiu. Mi s-a propus, dar trebuia să spui
minciuni. Mie mi-a fost
groază de situaţia asta. Că
o să se facă, că o să se
dragă, că o să fie bine la
colectiv. Aduceau câte o
proastă de femeie cine ştie
de pe unde, că nu era de pe
locurile noastre. Îşi punea
şalul pe cap, ne băga într-o
sală acolo şi ne povestea
verzi şi uscate, că ce bine o
să fie. Trebuia să spui şi tu
ceva. Să vadă că eşti de
partea lor. Eu eram propus
ca agitator de grupă. O
grupă era formată din nouă
oameni. Şi le spuneam
prostii că o să se facă, o să
se dreagă. Asta e treaba.
Că o să fie bine la colectivizare, că nu o să mai
munceşti, că o să aducă
maşinile şi o să facă tot, iar
noi oamenii o să fim un fel
de dirijori care nu o să
lucrăm. Or făcut ei ceva.
Au adus maşini şi tractoare, dar fără mâna omului e
greu şi nu poţi face! Eu nu
credeam. Cum să crezi
când eu trebuia să fac
muncă manuală? Când a
venit colectivizarea am dat
doi cai ca două flori. Era
un băiet din sat brigadier.

Impozitul pe terenuri în
intravilan şi extravilan
Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri pe raza administrativ - teritorială a comunei Miroslava, amplasate în intravilan
şi încadrate la categoria de folosinţă “curţi-construcţii”, datorează
impozit/taxă pe teren, în funcţie de rangul localităţii şi zona în
cadrul localităţii, după cum urmează:
ZONA A - Rangul IV
cuprinde satele:

ZONA A - Rangul V
cuprinde satele:

Miroslava
(lei/ha)
Persoane
fizice
889

ZONA B - Rangul V
cuprinde satele:
Dancaú, Ciurbeúti, Corneúti,
Proselnici

Uricani, Brătuleni, Valea
Adâncă, Horpaz, Balciu,
Găureni, Valea Ursului,
Voroveúti
(lei/ha)
Persoane
Persoane
fizice
juridice
711
853

Persoane
juridice
1067

(lei/ha)
Persoane
fizice
534

Persoane
juridice
641

Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate pe raza
administrativ - teritorială a comunei Miroslava, situate în intravilanul localităţilor, încadrate la alte categorii de folosinţă decât
“curţi-construcţii”, datorează impozit/taxă pe teren, conform
tabelului de mai jos:
ZONA A Rangul IV
cuprinde satele:

Categoria de
folosinĠă:

Miroslava
(lei/ha)

ZONA A - Rangul V
cuprinde satele:

ZONA B - Rangul V
cuprinde satele:

Uricani, Brătuleni,
Valea Adâncă, Horpaz,
Balciu, Găureni, Valea
Ursului, Voroveúti
(lei/ha)

Dancaú, Ciurbeúti,
Corneúti, Proselnici

Persoane Persoane Persoane
fizice
juridice
fizice

Eu îi ziceam să nu profite
de caii mei. La un moment
dat preşedinte la colectiv
era Petrică Ciubotariu de
la noi din sat. Eu i-am zis:
«Bădie Petrică, eu stau
grăjdar la colectiv, dar
dacă îmi aprobi să dau tainul la caii mei. Să îi întreţin eu». El mi-a zis: «Băi,
n-am încotro. Că nu
găsesc unul mai bun ca
tine». Aveam grijă de 180
de cai în doi oameni. Nu
era uşor. Trei ore pe noapte dacă dormeam. Venea
de la Iaşi inspecţia să vadă
cum întreţinem animalele.
Când am văzut că situaţia
la colectiv nu e bună trebuia ceva să fac. Şi m-am
dus, că era uşor atuncea,
am discutat cu directorul.
Eram îmbrăcat curat, cu
palton. Am lăsat paltonul,
mi-a dat pufoaica şi pantaloni şi am rămas la treabă
din prima zi. Eram hamal
la încărcări şi descărcări.
Toată povara unei fabrici
am dus-o în spate noi, opt
oameni. Am plecat să
lucrez la oraş că îmi trebuiau parale. La şcoală, cu
nouă copii, treabă uşoară
nu a fost. Şi ţineam porci
şi aduceam lucerna tocmai
din B. Să zicem aşa că
mergeam patru-cinci km.
Lăsam copiii şi mă
duceam. Era lucerna
colectivului. (C.A.P.-ul –n.
red.). Şi mergeam noaptea,
că ziua nu aveam timp
pentru că eram la treabă la
fabrică. Dacă vrei să îi
spui că e furt, poftim, e tot
un fel de furt da’ de la
colectiv. Decât să întind
mâna, mai bine mergeam
noaptea. Că dacă ceream
îmi ziceau: «Ce vrei, uăi,

că tu eşti salariat?». Decât
să întind mâna la colectiv
mergeam noaptea şi întindeam mâna singur. (râde).
Nu îmi era frică. Da’ cine
să vină la unu-două de
noaptea după mine?
Oamenii dorm noaptea.
Am avut epocă grea. Dar
am eliminat-o. S-a dus la
spate. Am lucrat în oraş la
fabrica de mătase. Mă
deplasam şi eu cu ce
puteam. Mai mult pe jos,
dar mai prindeam şi câte o
maşină. Au fost ierni grele.
Nu mergea trenul, maşina.
Dar, ca şi greutăţile vieţii,
toate le-am dat la spate şi
acum iaca îmi prelungesc
viaţa fără griji. Doar cu
pastile. Mergeam permanent la biserică de când
eram copil. Comuniştii nu
m-au
dezvăţat.
Mai
veneau după Revoluţie din
ăştia cu altă religie, dar eu
am mintea lucidă şi îi sictiream de la poartă. Încercau să zică că e aşa, ce
înseamnă lumânarea, ce
înseamnă ceea, ceea.
Umblau prin sat să cucerească oamenii naivi. Dar
eu nu am fost. Mi-am păstrat credinţa şi poziţia mea
normal.
Niciodată nu mi-am pus
problema să părăsesc
satul. Chiar dacă îmi câştigam munca la oraş că nu
era chip la colectiv. Şi apoi
tata era un om de zahăr.
Era bătrân. Cum să plec?
Acum eu sunt bătrân şi
copiii nu pleacă de lângă
mine. Tot aşa va fi în
sat...”

Arabil
Păúuni
FâneĠe
Vii
Livezi
Păduri úi alte
terenuri cu
vegetaĠie forestieră
Terenuri cu ape
Drumuri úi căi
ferate
Terenuri
neproductive

Persoane
juridice

(lei/ha)

Persoane Persoane
fizice
juridice

30,80
23,10
23,10
50,60
58,30
30,80

36,96
27,72
27,72
60,72
69,96
36,96

28
21
21
46
53
28

33,60
25,20
25,20
55,20
63,60
33,60

21
19
19
35
46
21

25,20
22,80
22,80
42
55,20
25,20

16,50
X

19,80
X

15
X

18
X

13
X

15,60
X

X

X

X

X

X

X

Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate pe raza
administrativ - teritorială a comunei Miroslava, situate în extravilanul localităţilor, datorează impozit/taxă pe teren, conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

Categoria de folosinĠă

0
1
1. Teren cu construcĠii
2. Arabil
3. Păúune
4. FâneaĠă
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
5.1. Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.
6.
6.1
6.1. Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaĠie forestieră, cu
7.
excepĠia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani úi pădure cu
7.1.
rol de protecĠie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
8.
piscicole
8.1. Teren cu amenajări piscicole
9. Drumuri úi căi ferate
10. Teren neproductiv

Persoane
fizice
[lei /ha]
2
30
49
27
27
54
X

Persoane
juridice
[lei /ha]
3

55

66

36
59
32
32
65
X

X

X

15

18

X

X

6

7

33
X

40
X

X

X

Normative ale Consiliului Local
La ultima sa şedinţă de lucru ordinară,
care s-a desfăşurat pe data de 17 decembrie 2014, Consiliul Local Miroslava a
dezbătut şi aprobat următoarele proiecte
normative:
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune
nr. 26/10.05.2014, încheiat între comuna Miroslava şi doamna Nicolau Maria
Anca;
• Proiect de Hotărâre privind avizarea
PUZ pentru terenul situat în T59, P1L,
NC75314, intravilan sat Valea Adâncă,
comuna Miroslava, în suprafaţă de 2876
mp, beneficiar Parohia Sfântul Nicolae;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune
nr. 241/11.06.2014, încheiat între comuna Miroslava şi domnul Gemene Dan
Florin;
• Proiect de Hotărâre privind avizarea
PUZ pentru terenul situat în T62,
P1/1/1/1/7 şi P1/1/1/1/9, având NC
1510/1/1/1/1/7 şi NC 1510/1/1/1/1/9,
extravilan comuna Miroslava, în suprafaţă de 1878 mp, 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, NC 78789,
intravilan sat Miroslava, în suprafaţă de
14.318, beneficiar Pereş Adrian;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii
inventarului domeniului public al
comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii
domeniului privat al comunei
Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a
unei suprafeţe de 20 mp teren situat în
cvartal 14, parcela CC665/2/10, intravilan sat Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea unei perdele forestiere de protecţie
în comuna Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind completarea nomenclatorului stradal;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Estimativ de Achiziţii pentru anul 2015;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2014;
• Proiect de Hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru
lunile ianuarie, februarie şi martie 2015.
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Taxele pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor
Persoanele care trebuie să
obţină un certificat, aviz sau
altă autorizaţie prevăzută de
capitolul V din Titlul IX al
Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, trebuie să plătească taxe, înainte de eliberarea
actului solicitat, după cum
urmează.

Taxa pentru autorizaţia
de construire
Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de
1% din valoarea autorizată a
lucrării inclusiv a instalaţiilor
aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi
anexe gospodăreşti taxele se
reduc cu 50%. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza
valorii de proiect declarate de
solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire în conformitate cu proiectul prezentat. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor
proprietatea persoanelor fizice
dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire
este mai mică decât valoarea

impozabilă determinată în condiţiile Legii 574/2003 taxa se
calculează prin aplicarea cotei
de 1% sau reduse cu 50 %,
după caz, asupra valorii impozabile.
La terminarea lucrărilor
beneficiarii autorizaţiei de construire, în termen de 15 zile de
la data expirării termenului de
executare stabilit prin aceasta
sunt obligaţi să declare structurii de specialitate (biroului de
urbanism) valoarea reală a
lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţie de
construire. Structura de specialitate va regulariza această taxă
pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant
în termen de 15 zile de la data
expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de
construire.
Pentru persoanele fizice în
cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant
este mai mică decât valoarea
determinată regularizarea taxei
se va face pe baza valorii calculate.
În cazul persoanelor juridice valoarea de proiect care se
ia în calcul pentru stabilirea

Taxa
pentru
eliberarea
certificatului
de urbanism
Taxa pentru
eliberarea
certificatului
de urbanism
se plăteúte însefuncĠie de
suprafaĠa pentru
care sede
solicită:
plăteşte
în funcţie
suprafaţa pentru care se solicită:
Nr.
crt.
A
B
C
D
E
F

SuprafaĠa (m/p)

Taxa (lei)

Până la 150 mp inclusiv
Între 151 úi 250 mp inclusiv
Între 251 úi 500 mp inclusiv
Între 501 úi 750 mp inclusiv
Între 751 úi 1000 mp inclusiv
Peste 1000 mp

6
7
9
12
14
14+0,01 lei/mp pentru
fiecare mp care depăúeúte
1.000 mp

taxei pentru autorizare corespunde valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
cuprinse în devizul general al
investiţiei la capitolul IV „cheltuieli pentru investiţia de
bază”, întocmit potrivit HG
376/1994.

Alte taxe în construcţii
• Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări,
necesare studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor,
sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări, taxa
datorată se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi
de teren afectat de foraj sau de
excavaţie cu valoarea de 8 lei;
• Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei necesare pentru
lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor
de organizare de şantier;
• Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de amenajare de
tabere de corturi, căsuţe sau
rulote, ori campinguri este
egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;
• Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe
căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea
panourilor de afişaj, a firmelor
şi reclamelor este de 8 lei pen-

Taxa pentru păşunatul animalelor pe islazul comunal
Bovine, de peste 2 ani (lei/bucată/an)
Cabaline peste 2 ani
Bovine,de până la 2 ani (lei/bucată/an)
Cabaline pina la 2 ani
Ovine, caprine de până la 1 an (lei/bucată/an)
Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucată/an)

8,00
20,00
5,00
10,00
1,50
3,00

Taxa pentru adăpostirea úi întreĠinerea animalelor nesupravegheate până
la preluarea acestora de către stăpân, proprietar, administrator:
Bovine, cabaline de peste 1 an (lei/bucată/zi)
Bovine, cabaline de până la 1 an (lei/bucată/zi)
Ovine, caprine de până la 1 an (lei/bucată/zi)
Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucată/zi)

100,00
50,00
10,00
-

Taxe pentru eliberarea unor acte la solicitarea persoanelor interesate
Certificat de atestare fiscală persoane fizice úi juridice în regim normal de
48 ore - lei/exemplar
Certificat de atestare fiscală persoane fizice úi juridice la urgenĠă (2ore)
necesar pentru vânzarea clădirilor úi terenurilor
Bilet de proprietate animale (bovine,cabaline,porcine,caprine) lei/cap
AdeverinĠă de rol, de venituri etc. în regim normal de 48 ore
AdeverinĠă de rol la urgenĠă (2 ore) în cazul vânzărilor de clădiri úi teren
Eliberare anexa I
Duplicate certificate de naútere, căsătorie, de deces-excepĠie cazuri
speciale (modificări)
Set formulare cerere certificat de urbanism - lei/exemplar
Set formulare cerere autorizaĠie de construcĠie- lei/exemplar
Formular fiúă tehnică - lei/exemplar

2,0
2,0
50,00
50,00
5,00

Formulare anexe (înútiinĠare începere lucrări) - lei/exemplar

6,00

4,00
50,00

10,00
10,00
3,00

tru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie;
• Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie este
egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente;
• Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1% din
valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri.
În cazul desfiinţării parţiale a
unei construcţii, taxa pentru
eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care
urmează a fi demolată;
• Taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism sau a
unei autorizaţii de construire
este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;
• Taxa pentru eliberarea
unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13,00 lei
pentru fiecare racord;
• Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţean se stabileşte în sumă
de 15,00 lei;
• Taxa pentru eliberarea cer-

tificatului de nomenclatură
stradală şi adresă este de 9 lei;
• Taxă pentru eliberarea planurilor de situaţie – 15 lei;
• Taxă extras din P.U.Z sau
P.U.G. existent – 1 leu/pag.
Pentru taxele prevăzute mai
sus, stabilite pe baza valorii
autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele
reguli:
a. taxa datorată se stabileşte
pe baza valorii lucrărilor de
construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se
plăteşte înainte de emiterea
avizului;
b. în termen de 15 zile de la
data finalizării lucrărilor de
construcţie, dar nu mai târziu
de 15 zile de la data la care
expiră autorizaţia respectivă,
persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor
de construcţie la compartimentul de specialitate al consiliului
local al comunei Miroslava;
c. până în cea de-a 15-a zi,
inclusiv, de la data la care se
depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate din cadrul consiliului local
al comunei Miroslava, are obli-

Taxe speciale pentru avize,
eliberări verificări documente
• Eliberare aviz de funcţionare pentru
societăţi comerciale – 100 lei/an;
• Eliberare aviz de funcţionare pentru
P.F.A., A.F. - 50 lei/an;
• Eliberări copii planuri parcelare persoane juridice – 25 lei/copie;
• Eliberări copii protocol persoane juridice – 25 lei/copie;
• Eliberări copii anexe validare persoane
juridice – 50 lei/pag.;
• Duplicate certificate de urbanism sau
autorizaţii pierdute sau deteriorate, împreună cu întreaga documentaţie – 1 leu/pag.;
• Copii planuri încadrare în zonă – 5

gaţia de a stabili taxa datorată
pe baza valorii reale a lucrărilor de construire.

Taxa pentru acord unic
– persoane fizice – 35,00 lei
– persoane juridice – 100 lei

Taxe de urgenţă
• Taxa de urgenţă pentru eliberarea certificatului de urbanism persoane fizice 500 lei;
• Taxa de urgenţă pentru eliberarea certificatului de urbanism persoane juridice 1.000
lei;
• Taxa de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiei de construire, persoane fizice - 500
lei;
• Taxa de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiei de construire, persoane juridice –
1.000 lei

Taxa pentru avizul
primarului
- persoane fizice (favorabil
sau nefavorabil) – 15 lei;
- persoane juridice (nefavorabil) – 15 lei;
- persoane juridice (favorabil) – 150 lei;

lei/pag;
• Eliberări copii după diverse documente
arhivate în unitate – 1 leu/pag.;
• Verificări amplasări terenuri cumpărate
– 20 lei;
• Verificări, eliberări diverse acte la solicitarea persoanelor juridice – 100 lei/solicitare;
• Aviz extinderi utilităţi domeniul public
– 500 lei;
• Aviz extinderi utilităţi domeniul privat –
500 lei;
• Eliberări copii planuri parcelare persoane fizice – 5 lei/copie;
• Eliberări copii protocol persoane fizice
– 5 lei/pag.;
• Eliberări copii anexe validare persoane
fizice – 1 leu/pag.

Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o
activitate economică şi a altor autorizaţii similare
Pentru eliberarea/vizarea acordului de
funcţionare privind desfăşurarea unei activităţi economice, taxa este de 100 lei/an pentru
societăţi comerciale şi 50 lei/an pentru A.F.,
I.F., Î.I.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17,00 lei.
Pentru eliberarea copiilor heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri taxa este de:
a) 13,00 lei/mp sau fracţiune de mp la
scara de 1:500;
b) 19,00 lei/mp la scara de 1 : 1000 ;
c) 25,00 lei/mp la scara de 1 : 1500
Pentru eliberarea certificatului de producător taxa este de 17 lei lei. Taxa pentru viza
trimestriala a acestuia este de 4,00 lei.

Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică (cod CAEN 5530 restaurante şi cod CAEN 5540 baruri), conform
Codului Fiscal se stabileşte în funcţie de
suprafaţa unde îşi desfăşoară activitatea, după
cum urmează:
– între 1 şi 20 mp taxa este de 500 lei/an;
– între 21 şi 40 mp taxa este de 1.000
lei/an;
– între 41 şi 60 mp taxa este de 1.500
lei/an;
– între 61 şi 80 mp taxa este de 2.000
lei/an;
– între 81 şi 100 mp taxa este de 2.500
lei/an;
– peste 101 mp taxa este de 3.000 lei/an.
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Proiecte de investiţii pentru anul 2015
Finalizarea unor proiecte
aflate deja în derulare, precum şi demararea unora noi
reprezintă programul investiţional
al
Primăriei
Miroslava pentru anul 2015,
un an ce se anunţă foarte
ambiţios din punct de vedere al numărului acestora, dar
şi ca cheltuială pentru bugetul local. În repetatele dialoguri purtate de reporterii
Mesagerul cu cetăţenii din
toate satele componente ale
comunei Miroslava cei mai
mulţi dintre cei intervievaţi
aşteptau de la autorităţi o
mai mare implicare în
modernizarea infrastructurii. După cum se va vedea,
asta vor şi primi.
Să vedem aşadar despre
ce proiecte este vorba:
• Extindere sistem de alimentare cu apă în Ciurbeşti
(în execuţie);
• Extindere sistem de alimentare cu apă în satele
Miroslava Vale, Găureni,
Uricani, Valea Ursului,
Corneşti, Proselnici, Dancaş
(în execuţie);
• Modernizare prin asfaltare a unor drumuri de interes local în comuna
Miroslava, pe o lungime de
8 km (în execuţie);
• Proiectare modernizare
străzi şi drumuri locale în
sat Valea Adâncă, pe o lungime de 9,066 km (în execuţie);
• Extindere reţea de alimentare cu apă în satele
Voroveşti şi Brătuleni (etapa
a doua);

• Extindere reţea de canalizare
în
localitatea
Miroslava (strada Pădurii,
strada Constantin Langa –
dreapta/stânga);
• Extindere reţele electrice şi reţea de iluminat public
în cartier de locuinţe (lot 1)
Corneşti;
• Extindere reţele electrice şi reţea de iluminat public
în cartier de locuinţe (lot 2)
Corneşti;
• Extindere reţele electrice şi reţea de iluminat public
în zona Valea Ursului –
Găureni;
• Extindere reţele electrice şi reţea de iluminat public
în zona Ciurbeşti;
• Extindere reţele electrice şi reţea de iluminat
public, strada Viilor, sat
Miroslava;
• Extindere reţele electrice şi reţea de iluminat public
în strada Nicolae Labiş, sat

Taxele pe mijloacele de transport

lei/200 cm3 sau
fracĠiune din
aceasta

Mijloace de transport cu tracĠiune mecanică
Nr.
Vehicule înmatriculate
crt.

2.
3.
4.
5.

Motorete, scutere, motociclete úi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 úi 2.000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 úi 2.600 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 úi 3.000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

8
18

3.

290
24
30

4.
5.

18

7.

8.

lei/200 cm3
3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenĠiată

100 lei/an

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul pe
mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul
următor:

d) Peste 5 tone

6.

9.

Vehicule cu capacitate cilindrică:

Masa totală maximă autorizată

- eliberarea adeverinĠelor, certificatelor úi a oricăror alte
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaĠie
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,
pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

72

II.
Vehicule înregistrate

a) Până la 1 tonă inclusiv
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

1.
2.

Autovehiculele hibrid úi electrice sunt scutite de la plata impozitului
cu 75% din valoarea acestuia. Sunt considerate autovehiculele hibrid úi/sa
electrice:
a) autovehiculele care pot fi operate, în tot sau în parte, electric,
hibrid sau cu motor electric;
b) toate autovehiculele trebuie să treacă clasa de mediu 2005.

2.

Extras din norma juridică

144

6. Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracĠiune mecanică cu masa totală maximă
7.
autorizată de până la 12 tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate

1.

Nr
.
I

Impozit
- lei 9
34
52

Nivelurile stabilite
pentru anul 2015 (RON)

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele
decât cele eliberate de instanĠe, Ministerul JustiĠiei, úi de
notarii publici

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăĠii
asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă, a
schimbării numelui, prenumelui ori sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă, a
desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă
române, a actelor de stare civilă, întocmite de autorităĠile
străine
Reconstituirea úi întocmirea ulterioară , la cerere, a
actelor de stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă, la cerere, în
locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2
3
4

Reamintim că plata anticipată a impozitelor úi taxelor locale atrage o
bonificaĠie de 10%. Măsura e valabilă până la 31 martie 2014,
2015, doar
pentru persoanele fizice!

Împotriva acestei hotărâri
persoanele interesate pot face
contestaţie în termen de 15
zile de la afişarea sau publicarea acesteia. După expirarea acestui termen Consiliul
Local se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor
primite.
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele
fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice
locale pentru care s-au instituit taxele respective. Taxele
speciale, instituite potrivit
prevederilor
prezentei
Hotărâri, se încasează într-un
cont distinct, deschis în afara
bugetului local, fiind utilizate
în scopurile pentru care au
fost înfiinţate, iar contul de
execuţie al acestora se aprobă
de Consiliul Local.
Taxele speciale constituie
venituri cu destinaţie specială
ale bugetului local fiind utilizate pentru scopul în care au
fost înfiinţate. Sumele neutilizate în anul curent se reportează pentru anul următor cu
aceeaşi destinaţie. Taxele
speciale se stabilesc cu începere de la 1 ianuarie 2015,
după cum urmează:

Măsurări, remăsurări, alinieri proprietăţi de către serviciul
comunitar de cadastru şi agricultură din subordinea
Consiliului Local
Remăsurări proprietăĠi extravilane la solicitarea persoanelor interesate
Aliniere/realiniere/remăsurare proprietăĠi intravilane la solicitarea persoanelor
interesate, în vederea îngrădirii proprietăĠii
Realiniere proprietăĠi intravilane, la solicitarea persoanelor interesate, în
vederea îngrădirii

50 lei
50 lei
50 lei

Închirieri

50,00
50,00
100,00
5

Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate

0,50
0,50
0,20

ContribuĠii pentru buna funcĠionare a Serviciului Public de Pompieri Civili

2
2

Constituirea fondului necesar pentru buna funcĠionare a serviciului public de
pompieri civili (lei/societate comercială/an)
Constituirea fondului necesar pentru buna funcĠionare a serviciului public de
pompieri civili (lei/P.F/A.F./an)
Constituirea fondului necesar pentru buna funcĠionare a serviciului public de
pompieri civili (lei/gospodărie/an)

2
4
2
13

0
0
0

Consultarea arhivei deţinute de Consiliul Local – 5 lei/ consultare;
Contribuţii ale cetăţenilor pentru fonduri de dezvoltare regională, Agenţia Regională
de Dezvoltare Nord-Est - 0 lei/ locuitor.
Contribuţii pază – 0 lei/locuitor.
Folosirea fâneţei proprietatea Primăriei de către persoanele fizice sau juridice
interesate în scopul recoltării producţiei de pe aceasta în anul 2015 – 75 lei/ha/an

2
2

2
2

Taxe pe utilaje destinate obĠinerii de venit

Autovehicule úi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
kg, inclusiv
Autovehicule úi remorci cu masa totală maximă autorizată peste 3.500 kg,
inclusiv
Taxe de autorizare provizorie a circulaĠiei autovehiculelor úi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaĠiei pentru probe a autovehiculelor úi
remorcilor

60 lei
145 lei
10 lei
414 lei

64

În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport se stabileste prin act normativ emis de Guvernul României.

Pentru funcţionarea unor
servicii publice locale, create
în interesul persoanelor fizice
şi juridice, Consiliul Local
Miroslava aprobă instituirea
taxelor speciale. Cuantumul
taxelor speciale se stabileşte
anual, iar veniturile obţinute
din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere
şi funcţionare ale acestor servicii.
Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local
Miroslava, s-au stabilit condiţiile şi sectoarele de activitate în care se pot institui
taxele speciale, modul de
organizare şi funcţionare a
serviciilor publice pentru
care se propun taxele respective, modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului
persoanelor fizice şi juridice
beneficiare ale serviciilor
respective.
Hotărârea
luată
de
Consiliul Local în legătură cu
perceperea taxelor speciale
de la persoanele fizice şi juridice plătitoare va fi afişată la
sediul acestuia sau vor fi
publicate în presă, după caz.

Afiúarea diferitelor anunĠuri publicitare (lei/anunĠ/zi)
Afiúarea anunĠurilor publicitare pentru certificatele de urbanism úi autorizaĠiile
de construire (lei/anunĠ/zi)
Xerocopierea diferitelor acte úi/sau documente (lei/xerocopie)

2

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor úi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaĠie úi autorizare de circulaĠie pentru probe
1

Taxe speciale

Închirierea sălii căminului cultural pentru petreceri ocazionale (lei/petrecere)
Închirierea sălii căminului cultural pentru úedinĠe úi/sau adunări de partid
(lei/úedinĠă)
Închirierea sălii căminului cultural pentru nunti
Închiriere teren pe perioada organizării zilelor comunelor (lei/mp/zi)

Taxe extrajudiciare de timbru

Contribuabilii care deĠin mijloace de transport cu tracĠiune mecanică,
datorează taxe, după cum urmează:

1.

Uricani;
• Extindere reţea de iluminat public în zona cimitir
sat Valea Adâncă;
• Extindere reţea iluminat
public,
bază
sportivă
Uricani;
• Lucrări de branşament
la reţeaua de apă potabilă
şcoli şi grădiniţe din comuna Miroslava;
• Extindere sală de sport,
sat Miroslava;
• Amenajare baze sportive în satele Miroslava şi
Uricani (sistem irigaţie,
însămânţare gazon, tribune,
teren fotbal, teren tenis,
vestiare, iluminat nocturnă,
parcări);
• Garaj autoutilitare pompieri;
• Covor asfaltic Brătuleni
- Metro
• Amenajare cimitir şi
casă mortuară în sat Valea
Adâncă;

• Reparaţii drumuri prin
aport de material pietros în
toate localităţile componente ale comunei Miroslava;
• Lucrări de întreţinere şi
reparaţii drumuri comunale
(plombări, marcaje, semnalizare, podeţe, decolmatare
şanţuri, întreţinere acostamente etc.);
• Bariere de înălţime +
vopsea marcaj;
• Dotare microbuz;
• Aparatură sală de sport;
• Mobilier parcuri de
joacă în satele Valea
Ursului, Valea Adâncă Nouă
şi Dancaş;
• Achiziţionare autogreder şi compactor;
• Achiziţionare corpuri de
iluminat cu LED;
• Sistem video de supraveghere Primărie şi corpuri
administrative aflate în
subordinea administraţiei
publice locale.
„După cum se poate constata la faţa locului, o parte
dintre aceste investiţii sunt
deja în execuţie. Altele,
foarte costisitoare, precum
extinderea de reţele electrice
şi de iluminat public, se vor
realiza pe măsură ce vom
avea fondurile necesare la
dispoziţie. Poate că nu vom
termina în 2015 chiar tot ce
se găseşte pe această listă,
dar e bine ca oamenii să ştie
ce ne-am propus”, a declarat
ing. Violeta Iftimie, consilier în cadrul compartimentului de investiţii al
Primăriei Miroslava.

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice
• Pentru realizarea unor lucrări pe domeniul public –
7 lei/mp/zi;
• Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în locuri publice – 10 lei/mp/zi.

Tractoare (lei/bucată/zi)
Motocultoare (lei/bucată/zi)
Motocositoare (lei/bucată/zi)
Pluguri cu tracĠiune animală (lei/bucată/zi)
Cultivatoare (lei/bucată/zi)
Grape cu tracĠiune mecanică – toate tipurile
(lei/bucată/zi)
Combinatoare (lei/bucată/zi)
Semănători cu tracĠiune mecanică (lei/bucată/zi)
Semănători cu tracĠiune animală (lei/bucată/zi)
Maúini pentru plantat cartofi (lei/bucată/zi)
Maúini pentru împrăútiat îngrăúăminte (lei/bucată/zi)
Maúini de stropit úi prăfuit cu tracĠiune mecanică
(lei/bucată/zi)
Maúini pentru erbicidat (lei/bucată/zi)
Combine autopropulsate pentru recoltat (lei/bucată/zi)
Cositori cu tracĠiune mecanică (lei/bucată/zi)
Remorci pentru tractor (lei/bucată/zi)
Autovehicule pentru transport marfă (lei/bucată/zi)

3,00
1.00
0,60
0,12
0,36
0,36
0,36
1,80
0,24
1,80
0,36
0,48
0,48
1,80
1.20
1,80
3,00
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PREGĂTIRI PENTRU NOUL SEZON

Din nou, în cantonament, la Câmpulung Moldovenesc
După un final de sezon în
care puţin a lipsit ca
băieţii de la Miroslava să
termine pe locul I, Ştiinţa
se pregăteşte serios pentru
sezonul din acest an, cu
gânduri şi şanse reale de
promovare în Liga a II-a.
„Am început pregătirea pe 19
ianuarie şi încercăm să ne consolidăm structura fără Adrian
Caragea şi Bogdan Botezatu,
care au fost transferaţi în Turcia,
sub formă de împrumut la echipa Teckirdagspor. În momentul
de faţă avem în probe mai mulţi
jucători. În cel mult două săptămâni ne vom edifica asupra
potenţialului acestora şi sper să
ocup cu brio locurile lăsate libere după plecarea celor doi jucători”,
apreciază
Cristian
Ungureanu, antrenor principal al

Ştiinţei Miroslava. Pe 11 februarie, selecţionata de fotbal a clubului Ştiinţa Miroslava va pleca
în cantonament la Câmpulung
Moldovenesc, nu înainte însă de
a disputa trei meciuri amicale
pregătitoare: primul se va juca
cu lidera de clasament a Ligii a

4-a din Vaslui, pe 31 ianuarie; al
doilea, pe 4 februarie se va juca
cu FCM Dorohoi (echipă de
Liga a 2-a); al treilea, pe 7
februarie, cu Rapid Suceava
(echipă de Liga a 2-a).
„Urmează ca pe 21 februarie să
avem un meci cu ASC Bacău,
care cel mai probabil se va juca
acasă, pe terenul de la Uricani”,
a mai spus Cristian Ungureanu.
Prima etapă din campionat va
fi pe 7 martie, pe teren propriu,
în compania echipei Cetatea
Târgu Neamţ. Reamintim cititorilor publicaţiei Mesagerul că
Ştiinţa Miroslava a încheiat
sezonul trecut pe un onorabil loc
2 în clasament, cu 24 puncte.
Locul 1 a fost adjudecat de jucătorii
clubului
Bucovina
Pojorâta, cu 27 puncte iar poziţia 3 a revenit echipei Sepsi
OSK, din Sfântu Gheorghe, cu
20 de puncte.

POLIŢIA LOCALĂ, ÎN ACŢIUNE

Încă patru puncte de lucru
Începând cu data de 20
ianuarie în Miroslava funcţionează încă patru puncte
de lucru ale Poliţiei Locale:
la Uricani, Proselnici,
Horpaz, şi Valea Adâncă. La
fiecare punct de lucru au
fost distribuiţi câte doi funcţionari publici din partea
Primăriei Miroslava, care
vor avea în general atribuţii
de prevenţie în planul menţinerii ordinii şi liniştii
publice şi a prevenirii furturilor
din
gospodării.
„Această formă de organizare extinsă a Poliţiei Locale e
un proiect mai vechi de-al
conducerii
Primăriei
Miroslava, dar care nu a
putut fi pus mai repede în
aplicare din raţiuni ce presupun că ţineau de buget şi
fonduri insuficiente”, spune
Ioan Căliman, coordonator
al acestui serviciu.
Organizată pe noua structură, Poliţia Locală a avut
serios de furcă încă de la
începutul anului calendaristic 2015, când a participat la
deszăpeziri. „Cel mai greu a
fost în Dealul Movilei, între
Ciurbeşti şi Horpaz, unde
mai mulţi şoferi au fost blocaţi în nămeţi. Din câte am
fost informaţi, pentru săptămâna viitoare a fost anunţată din nou vreme rea, cu
viforniţă, aşa că profit de
ocazie pentru a-i ruga pe
cetăţeni să nu-şi mai lase
maşinile în drum, ca să
putem deszăpezi”, a mai
declarat Ioan Căliman.
Printre activităţile de
debut de an ale Poliţiei
Locale consemnăm vizitele
agenţilor de poliţie locală în
şcoli, cu a căror conducere

au pus la punct un set de
măsuri pentru prevenirea
infracţionalităţii juvenile şi
a unor evenimente nedorite
în şcoli. De asemenea, agenţii poliţiei locale au contactat agenţii economici din
raza teritorial administrativă
a comunei şi i-au somat săşi pună la punct autorizaţiile
de funcţionare, acolo unde a
fost cazul. Au mai fost verificate, de asemenea, semnele de circulaţie de pe principalele căi de acces din
comună şi concluziile nu au
fost deloc îmbucurătoare.
„Am identificat foarte multe
însemne de circulaţie deteriorate. Cele mai multe dintre acestea au fost distruse
de persoane rău intenţionate, că altfel nu-mi pot explica ce a fost în capul ălora de
le-au îndoit. Sunt nişte
inconştienţi care nu-şi dau
seama că prin astfel de gesturi pun în pericol, indirect,
viaţa unor oameni nevinovaţi care sunt expuşi astfel
la accidente de circulaţie”, a

mai remarcat Ioan Căliman.

Braconaj, la copcă
Trei persoane care au
încercat să fure cantităţi
mari de peşte de la crescătoria Ezăreni, au fost identificate şi urmează a li se
întocmi dosar penal pentru
braconaj, riscând puşcăria.
Evenimentul s-a consumat
de Bobotează, în noaptea de
8 spre 9 ianuarie, când,
camuflaţi în haine de culoare albă, pentru a nu fi remarcaţi prin zăpadă, cei trei braconieri au crezut că nu-i va
remarca nimeni, mai ales că
sunt sărbători. Socoteala lor
a fost greşită total. Cu tot
camuflajul lor, au fost înregistraţi pe camerele de luat
vederi, amplasate în zonă de
administratorul firmei care
exploatează balta. Cei trei
au fost reţinuţi de poliţie iar
asupra lor s-a găsit o plasă
de circa 70 de metri, semn
că erau puşi pe treabă
serioasă…

Loc Echipa
1. ACS Bucovina Pojorâta (SV)
2. CS ܇tiin܊a Miroslava (IS)
3. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (CV)
4. FC Cetatea Târgu NeamĠ (NT)
5. SCM Petrotub Roman (NT)
6. CS Aerostar Bacău (BC)
7. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
8. CSM Paúcani (IS)
9. ACS Bucovina Radauti (SV)
10. CS FC Zagon (CV)
11. CS Sporting Liesti (GL)
12. SC FC Ceahlaul 2 Piatra Neamt
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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2
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2
2
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3
3
2
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4
5
3
5
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Gol
31-13
16-10
17-9
18-13
17-14
17-17
17-17
18-12
13-23
9-15
14-24
7-27

+/18
6
8
5
3
0
0
6
-10
-6
-10
-20

Pct
27
24
20
19
17
17
16
14
10
9
8
2

Caragea şi Botezatu vor juca la turci!
În perioada vacanţei de
iarnă, patru dintre componenţii
echipei Ştiinţa Miroslava Adrian Caragea, Bogdan
Botezatu, Ilie Talpan şi Alin
Abuzătoae - s-au deplasat în
Turcia, la Tekirdağ, unde au
susţinut probe la echipa locală
Tekirdağspor, care are ca obiectiv promovarea în eşalonul
superior. Doi dintre aceştia,
Caragea şi Botezatu au intrat în
componenţa lotului, care a plecat pe 2 ianuarie în Antalya
pentru cantonamentul de pregătire dinaintea returului de campionat, care va începe pe 25
ianuarie.
Alături de jucători a fost
prezent, pentru un schimb de
experienţă şi antrenorul principal al Ştiinţei Miroslava,
Cristian Ungureanu. Timp de o
săptămână, acesta a studiat alături de conducerea tehnică a
echipei locale diferite scheme
tehnico-tactice şi a făcut

schimb de informaţii. „Au un
stil apropiat de cel pe care îl
abordăm noi, dar nu au jucători
cu tehnicitatea şi imaginaţia
jucătorilor noştri. Am rămas
plăcut impresionat de organizarea clubului şi de devotamentul
suporterilor, aici menţionând că
doar la antrenament vin aproximativ 150-200 spectatori”, a
remarcat Cristian Ungureanu.
„Această oportunitate deschide noi orizonturi în ceea ce
priveşte promovarea jucătorilor
tineri şi cu reale calităţi, componenţi ai lotului Ştiinţa

Miroslava, atât pe plan intern,
cât şi internaţional. Este important ce vor realiza şi cum se vor
exprima jucătorii în teren pe
această perioadă de împrumut
(patru luni), în vederea prelungirii protocolului de colaborare
cu clubul Tekirdağspor. Aştept
să concretizăm cât mai repede
şi oferta apărută pentru portarul
nostru, Raul Avram, tot de la o
echipă din Turcia, dar din liga
secundă”, a declarat, la rândul
său Daniel Acatrinei, preşedintele Clubului Ştiinţa Miroslava.

Burse sociale de studiu
pentru elevi şi studenţi

- Prezentarea în fiecare lună
a adeverinţei de elev/student,
care să ateste frecventarea constantă a cursurilor, fără absenţe
nemotivate;
- În perioada de acordare a
bursei, beneficiarii pot pierde
bursa dacă media la purtare
este mai mică de 10 şi media
generală scade sub nota 7 sau
dacă nu prezintă lunar adeverinţa şcolară solicitată;
- Bursele sociale de studiu
nu se acordă în perioadele de
vacanţe şcolare.
Potrivit legii, autoritatea
locală mai plăteşte burse de
merit (pentru elevi olimpici sau
cu rezultate excepţionale la
învăţătură) burse de studiu şi
burse sociale. Acestea se acordă la propunerea unităţii de
învăţământ. Cele 20 de burse
sociale de studiu puse la dispoziţia elevilor cu o situaţie
financiară precară din comuna
Miroslava sunt o componentă
exclusivă a Consiliului Local.

• Pentru anul şcolar 2014 –
2015 Consiliul Local
Miroslava acordă 20 burse
sociale de studiu, a câte 250
lei/lună, fiecare
Pentru anul şcolar universitar 2014 – 2015, Consiliul
Local al Comunei Miroslava a
aprobat 20 burse sociale de studiu, în valoare de 250 lei fiecare pentru studenţii sau elevii
proveniţi din familii defavorizate din comuna Miroslava.
Fondurile pentru acoperirea
acestor burse vor fi asigurate
de la bugetul local. Bursele se
acordă elevilor sau studenţilor
care provin din familii cu un
venit lunar mediu, pe membru
de familie, pe ultimele trei 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 sociale de studiu
sunt revizuite semestrial, în
funcţie de modificările survenite în veniturile medii ale
familiei sau în situaţia şcolară a
beneficiarului de bursă.
Pentru menţinerea bursei de
studiu, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii
obligatorii:
- Media generală peste 7 şi
media 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care a fost
acordată bursa;
- Situaţie financiară precară
(lipsă surse de venit, familii cu
venit lunar mediu pe membru
de familie, pe ultimele trei luni
cel mult egal cu salariul minim
pe economie);

