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• O delegaţie a comunei Miroslava a
fost prezentă la Romanian Investment
Zoom 

Joi, 19 martie a.c., o delegaţie a
Primăriei Miroslava, condusă de primarul
Dan Niţă, a fost prezentă (în calitate de
invitat oficial) la un forum economic de
promovare a oportunităţilor investiţionale
din România, cu tema „Romanian
Investment Zoom”. 

Manifestarea a avut loc în sala de
conferinţe a Royal Hotel din Bucureşti şi s-
a bucurat de prezenţa unor delegaţii din
judeţele Botoşani, Iaşi, Bacău, Harghita,
Tulcea, Constanţa, Argeş, Teleorman,
Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Gorj, Hunedoara,
Arad, Bihor şi Satu Mare.

Cu această ocazie, invitaţii au avut
prilejul de a-şi prezenta direct în faţa mai
multor ataşaţi economici ai ambasadelor
acreditate la Bucureşti, oportunităţile
investiţionale de care dispun unităţile teri-
torial-administrative pe care le reprezintă.
Propunerile de parteneriate şi investiţii
prezentate au fost multiple şi au cuprins
cam toată zona de interes în activităţi

precum turism, agricultură, producţie
industrială, dezvoltarea unor surse
alternative de energie, investiţii în
infrastructură, ridicarea unui pod peste
Canalul Dunăre – Marea Neagră şamd. 

Propunerea înaintată de către delegaţia
comunei Miroslava a fost cea de amenaja-
re a unui parc industrial pe o suprafaţă de
teren de circa 130 hectare, din imediata
vecinătate a Iaşului, în zona Brătuleni –
Uricani.

La forumul de oportunităţi
investiţionale au fost prezenţi ataşaţi
economici şi personal diplomatic acreditat
pe lângă ambasadele: Austriei,
Azerbaidjan, Canadei, Cipru, Emiratele
Arabe Unite, Egipt, Germania, Iordania,
Japonia, Spania, Serbia, Slovacia şi
Ungaria.

„Chiar dacă nu ne putem aştepta la un
rezultat imediat, apreciez că acest gen de
întâlniri poate fi util în perspectiva
investiţiilor pe care le avem în vedere,
pentru că ambasadele dispun de informaţii
importante cu caracter economic şi prin ele
putem avea un acces nemijlocit la
investitorii serioşi din ţara de origine.

Comuna Miroslava dispune de un potenţial
economic extraordinar pe care vrem să-l
punem în valoare amenajând un parc
industrial în zona Uricani – Brătuleni.

Sperăm ca până la sfârşitul acestui an să
demarăm ceva concret în această privinţă”,
a declarat Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava. 

În căutare de investitori 
pentru parcul industrial

• „Piaţa Satului”, o rubrică destinată cumpărătorilor de
produse ecologice din zonă

Având în vedere numărul mare de gospodării din raza
teritorial administrativă a comunei Miroslava, redacţia
Mesagerul inaugurează rubrica „piaţa satului”. În cadrul aces-
teia, orice gospodar rezident al oricăruia din satele componente
ale comunei Miroslava are posibilitatea de a se întâlni direct cu
potenţiali cumpărători interesaţi să achiziţioneze direct, fără alţi
intermediari care să umfle preţurile, produse agroalimentare
specifice locului, indiferent că e vorba de legume şi fructe,
produse de origine animală (lapte, brânză, ouă şamd), animale
în viu sau carcasă (păsări, oi, porci şamd) sau produse finite gen
cozonaci, preparate tradiţionale, vin etc.

Aceste anunţuri vor fi publicate lunar, în fiecare ediţie a
publicaţiei Mesagerul, la loc vizibil. Sunt gratuite şi pot fi lăsate
spre publicare la Biroul Unic al Primăriei comunei Miroslava,
cu menţiunea ”Publicitate Mesagerul”. Mesajul trebuie să fie
clar şi să conţină un număr de telefon pentru ca vânzătorul sau
cumpărătorul (după caz) să poată fi contactat.

De asemenea, redacţia Mesagerul reaminteşte persoanelor
interesate că publică gratuit orice anunţ de mică publicitate gen:
vânzări/cumpărări, închirieri, felicitări, comemorări,
matrimoniale, imobiliare şamd. Anunţurile pot fi lăsate, de ase-
menea, la Biroul Unic din cadrul Primăriei Miroslava, sau la
adresa de internet redactia.mesagerul@gmail.com

Anunţuri de mică publicitate gratuite în Mesagerul!

Poliţia Locală Miroslava  Tel.: 0751-251.513

Întâlneşte-te cu primarul tău!
Pentru o mai bună comunicare cu cetăţenii, primarul comunei Miroslava, Dan

Niţă, a hotărât ca în prima săptămână a fiecărei luni calendaristice să se deplaseze
personal în fiecare sat şi să stea de vorbă cu oricine îl abordează, pe teme legate de
administraţie locală, după următorul program:

• Marţi – Miroslava vale (orele 8:00 – 10.00), Miroslava deal (orele 10:00 –
14.00), Balciu (orele 14.00 – 16.00);

• Miercuri – Valea Adâncă Veche (orele 8:00 – 11.00), Valea Adâncă Nouă
(orele 11:00 – 16:00);

• Joi – Horpaz (orele 8:00 – 12:00), Ciurbeşti (orele 12:00 – 16:00);
• Vineri – Dancaş (orele 8:00 – 9:00), Corneşti (orele 9:00 – 11:00), Proselnici

(orele 11:00 – 13:00), Valea Ursului (orele 13:00 – 15.00);
• Sâmbătă – Găureni (orele 8:00 – 10:00), Uricani (orele 10:00 – 12:00),

Voroveşti (orele 12:00 – 14:00), Brătuleni (orele 14:00 – 16:00).
Lunea, fiind program oficial de audienţe, primarul va fi prezent în biroul de la

Primărie. 

MesagerulGRATUIT

Descoperă Miroslava… 
pe bicicletă!

• din aprilie, ieşenii vor
putea pedala pe un traseu de
cicloturism, marcat în
pădurea de la Uricani

Sâmbătă, 18 aprilie, cel
puţin 100 de biciclişti ai
Asociaţiei Pro Bike Addiction
vor marca primul traseu de
cicloturism din zona Iaşului,
în pădurea Uricani. Acţiunea este coordonată de Centrul
Turistic Miroslava în încercarea de a promova o alternativă de
petrecere a timpului liber pe un amplasament fabulos, dedicat
pasionaţilor de ciclism, la doar 10 minute de mers cu maşina
din Iaşi. Acţiunea va debuta la Centrul Turistic Miroslava, care
va distribui participanţilor, cu această ocazie, materiale de pre-
zentare a comunei. Va urma o vizită la Palatul Sturdza, apoi tot
alaiul se va porni cu bicicletele spre Pădurea Uricani unde va
avea loc inaugurarea propriu-zisă a traseului de cicloturism.
După încheierea turului în pădure, pentru cei care mai au suflu,
organizatorii propun şi o plimbare cu bicicleta până la biserica
de lemn din Voroveşti. (Amănunte în pagina 8)

Fie ca minunea Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos să ne facă

mai buni, mai înţelegători 
faţă de aproapele 

nostru, mai 
înţelepţi. 

Sărbători fericite!
Primăria Miroslava
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La şedinţa ordinară de lucru a Consiliului
Local Miroslava din 4 februarie 2015, au fost
dezbătute şi aprobate următoarele normative:

• Proiect de Hotărâre privind aprobarea aco-
peririi din excedentul bugetar a deficitului sec-
ţiunii de dezvoltare pe anul 2014;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, al
Unităţii Administrativ Teritoriale Miroslava; 

• Hotărâre privind îndreptarea erorii strecu-
rate în cuprinsul studiului de oportunitate apro-
bat prin HCL nr. 82/2012 şi al contractului de
concesiune nr.15481/09.07.2014, în sensul con-
struirii a 7 ansambluri de locuinţe colective
P+2+M, parcări aferente, o sală de conferinţe ce
va fi donată Consiliului Local, parcuri, alei pie-
tonale şi reabilitarea faţadelor blocurilor vechi
din faţa Primăriei comunei Miroslava;

• Hotărâre privind obligaţia investitorului
care urmează a executa lucrări de construcţii
şi/sau demolări, racordări la utilităţi (gaz, apă
etc.) la clădiri în comuna Miroslava, de a pre-
zenta contract cu operatorul de salubritate acre-
ditat pe raza administrativ-teritorială a comu-
nei; 

• Hotărâre privind privind respingerea plân-
gerii prealabile formulată de către Ciubotariu
Ciprian-Petrică, Surdu Victor-Cristian şi Surdu
Dumitru-Gabriel; 

• Hotărâre privind actualizarea, completarea
şi însuşirea inventarului domeniului privat al
comunei Miroslava; 

• Hotărâre privind actualizarea, completarea
şi însuşirea inventarului domeniului public al
comunei Miroslava; 

• Hotărâre privind aprobarea modificării
obiectului contractului de concesiune nr.
18018/08.08.2014, încheiat între Comuna
Miroslava şi SC Ezăreni Turism SRL, în sensul
reducerii suprafeţei de teren concesionată de la
14,6653 ha la 3,9389 ha;

• Hotărâre privind aprobarea Planului de
Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2015;

• Hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T61,
Parcela P1(2809/23), NC61391, având suprafa-
ţa de 7.500 m.p., extravilan comuna Miroslava,
beneficiar: Hatmanu Ţilenschi Camelia; 

• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T27,
Parcelele P1207/11/2, NC1244, P1207/11/1,

NC71527, având suprafaţa de 3.115,66 m.p.,
extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
beneficiar: Marciuc Petru.

La şedinţa ordinară de lucru a Consiliului
Local Miroslava, din data de 26 martie 2015, au
fost dezbătute şi aprobate următoarele normati-
ve:

• Hotărâre privind aprobarea actualizării,
completării şi însuşirii Inventarului Domeniului
Pubic al Comunei Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea actualizării,
completării şi însuşirii Inventarului Domeniului
Privat al Comunei Miroslava;

• Hotărâre privind introducerea în inventarul
domeniului public al comunei Miroslava a
investiţiei „Extindere sistem de canalizare ape
uzate în sat Miroslava, com. Miroslava, jud.
Iaşi” şi darea în administrare şi exploatare către
SC Apa Vital SA;

• Hotărâre privind aprobarea tarifului de dis-
tanţă maximal pentru serviciul public de trans-
port de persoane în regim de taxi în comuna
Miroslava;

• Hotărâre privind achiziţionarea serviciului
de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică
a UAT Miroslava în dosarul având ca obiect
delimitarea administrativă, cu Cabinet Avocat
Bran Gabriel Liviu;

• Hotărâre privind completarea Programului
anual al Achiziţiilor Publice al Comunei
Miroslava, pentru anul 2015;

• Hotărâre privind încetarea contractului de
concesiune nr.272/07.02.2015, încheiat între
Comuna Miroslava şi dra. Gîdiceanu Andreea;

• Hotărâre pentru aprobarea PUD privind
terenul situat în T59, parcela 1/1(377/1/4/1/1),
1/2(377/1/4/1/2), NC78319, având suprafaţa de
1.500 mp, intravilan sat Uricani, com.
Miroslava, beneficiari: Răileanu Bulgaru Laura
şi Răileanu Bulgaru Marian;

• Hotărâre pentru aprobarea PUZ privind
terenul situat în T9, parcela P1V, 2DR, 3V,
NC77240, având suprafaţa de 18.926 mp, intra-
vilan sat Uricani, com. Miroslava, beneficiar:
SC Loreda Sun Plus SRL;

• Hotărâre pentru avizarea PUZ privind tere-
nul situat în T9, parcela P1L, NC71030, 77917,
77918, 75315, de la 71051 la 71051, de la
71056 la 71066, având suprafaţa de 197.003
mp, intravilan extins conform PUZ sat Valea

Adâncă, com. Miroslava, beneficiar: Forna
Norina Consuela;

• Hotărâre privind aprobarea Codului Etic şi
de Integritate al funcţionarilor publici şi al per-
sonalului contractual din cadrul UAT Comuna
Miroslava, precum şi al serviciilor publice loca-
le fără personalitate juridică subordonate
Consiliului Local Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea recalculării
redevenţei şi majorărilor de întârziere pentru
contractele de concesiune prevăzute în Anexa
nr. 1; 

• Hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2015;

• Hotărâre privind modificarea Statutului
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iaşi, conform Actului Adiţional nr.13;

• Hotărâre privind aprobarea funcţionării cu
personalitate juridică în anul şcolar 2015-2016
a unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Anghel”-Corneşti, precum şi a apro-
bării funcţionării unităţilor şcolare arondate
acesteia, ca unităţi şcolare arondate acesteia;

• Hotărăre pentru modificarea şi completa-
rea Anexei nr. IV la HCL nr.187/27.11.2014 pri-
vind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pen-
tru anul 2015;

• Hotărâre pentru aprobarea Planului
Urbanistic Zonal privind terenul situat în T59,
parcelele P2689/2/3 şi P2698/2/4, NC67408,
NC68504 având suprafaţa de 4.933 m.p., extra-
vilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi, benefi-
ciari: Pricop Alina şi Niţă Bogdan Vasile;

• Hotărâre privind transmiterea în folosinţă
cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 16
m.p. către Parohia „Sf. Nicolae”-Valea Adâncă,
în vederea construirii unei troiţe;

• Hotărâre privind aprobarea aplicării
Programului ROSENC de Eficientizare
Energetică în Iluminat, în vederea modernizării
sistemului de iluminat public stradal din comu-
na Miroslava.

Date de la starea civilă
În perioada 24 februarie – 26 martie a.c., la Oficiul de
Stare Civilă al comunei Miroslava au fost consemna-
te următoarele:
Căsătorii
• Betea Ioan Toma, cu Buhuşi Mihaela Gabriela;
• Stratulat Alexandru, cu Andrieş Roxana Paula.

Decese
• Melinte Rusanda (57 ani, Miroslava);
• Lupu Gheorghe (74 ani, Ciurbeşti);
• Şoltuz Leontina (67 ani, Voroveşti);
• Axinia Elena (90 ani, Miroslava);
• Acasandrii Florin (40 ani, Miroslava);
• Costiuşcă Sorin (50 ani, Miroslava); 
• Leahu Costache (83 ani, Proselnici);
• Irimia Ana (80 ani, Miroslava);
• Alupei Justinian (63 ani, Iaşi);
• Pătrăucean Stelian (67 ani, Iaşi);
• Bârligă Victoria (90 ani, Balciu);
• Cosmici Dumitru (81 ani, Valea Adâncă).

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

Piaţa satului
� Vând pui de o zi, de găină (2,7 lei/buc.) şi curcă
(12 lei/buc.). Tel.: 0742-327.639. Pentru detalii
suplimentare, contactaţi cabinetul veterinar
Mirdavet, sat Balciu, comuna Miroslava, lângă pri-
măria veche.
� Vând găini ouătoare roşii, procent ouat 80%. Pui
zburaţi de la 700 grame în sus, porumbaci, roşii, alb
de carne Roos 308. Raţe albe, rasa grea, picheri
(bibilici) zburate. Relaţii la tel. 0746-327.032.
Miroslava - Balciu. Se asigură transport!

Mică publicitate

Construcţii
� Vând tuburi pentru cămine apă, fose, drenuri de 1
m. Execut fântâni cu tuburi largi de diametrul 60
înălţime 80, cu îmbinare tuburi de 80 înălţime 80.
Transport gratuit! Relaţii la tel. 0740-37.66.87.

Locuri de muncă
� Angajez vulcanizator auto şi spălători auto, n
Balciu, Miroslava. Telefon: 0740-27.99.56
� Angajăm lăcătuşi mecanici şi sudori. Telefon:
0722-33.11.62
� Angajăm personal supermarket (vânzător) şi
ospătăriţă. Telefon: 0743-163.605
� Căutăm bonă pentru un copil în vârstă de un an.
Program 8.00-17.00. Telefon: 0744-644.668

Normative ale Consiliului Local

Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Email: redactia.mesagerul@gmail.com
Contact: 0745.934.769
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• Din cele 160 loturi scoase la
licitaţie, au fost adjudecate doar
53, toate în Ciurbeşti

Spre surpriza autorităţilor locale, loturi-
le de teren pentru construcţia de locuinţe
destinate tinerilor care au fost scoase de
Primăria Miroslava la concesiune pe 19
martie (Ciurbeşti) şi 20 martie (Corneşti)
nu au fost epuizate nici măcar pe jumătate
din totalul pus la dispoziţie. „Din cele 160
de loturi câte au fost scoase la licitaţie, s-
au achiziţionat doar 68 caiete de sarcini iar
în urma licitaţiei au fost adjudecate doar
53 de loturi, toate la Ciurbeşti. Pentru
Corneşti nu a fost nicio solicitare. Această
slabă participare a fost o surpriză pentru
noi, având în vedere că în evidenţele
Primăriei Miroslava avem depuse, din
2008 şi până în 2014, nu mai puţin de 1010
cereri de concesiuni pentru loturi de casă.
În urma verificărilor privind eligibilitatea
solicitanţilor, tot au mai rămas 627 cereri
nerezolvate şi cu toate acestea lumea nu s-
a prezentat la licitaţie. Probabil că nu le-o
fi plăcut zona, sau aşteaptă ca Primăria să
scoată loturi la concesiune pe alte ampla-
samente. Oricum, e destul de ciudat, pen-
tru că publicitate s-a făcut peste tot! Au
venit şi s-au înscris la licitaţie tineri din

Miroslava care-s plecaţi de mai mulţi ani
la muncă în Danemarca, iar cei de aici
habar nu aveau că se face licitaţie”, a
remarcat Elena Burcuţă, şefa comparti-
mentului achiziţii din cadrul Primăriei
Miroslava.  

Procedura de licitare va fi reluată
după 17 aprilie

Prin urmare, după încheierea contracte-
lor de concesiune pentru cele 53 de loturi
adjudecate prin licitaţie, care va avea loc
pe 17 aprilie, Primăria Miroslava urmează
să reia procedura de licitaţie pentru dife-
renţa de loturi rămase disponibile. La lici-
taţie au fost scoase în total 60 loturi de
casă, cu suprafaţa cuprinsă între 500 – 700
mp, din care 104 la Ciurbeşti şi 56 la
Proselnici. Deci, pentru următoarea licita-

ţie vor fi scoase la concesiune 107 loturi,
din care 56 la Proselnici şi diferenţa de 51
la Ciurbeşti. 

Condiţii de eligibilitate
- Solicitanţii să fi depus o singură cere-

re pentru această procedură;
- Să aibă domiciliul stabil în comuna

Miroslava;
- La data soluţionării cererii să nu deţi-

nă în proprietate o locuinţă ori un teren
destinat construcţiei de locuinţe proprieta-
te personală atât pe raza teritorial adminis-
trativă a comunei Miroslava cât şi în alte
localităţi;

- Să nu deţină validare în anexele 2B la
Legea 18/1991 a fondului funciar (solici-
tantul sau părinţii acestuia);

- La data soluţionării cererii să fi împli-
nit vârsta de 18 ani şi să aibă vârsta maxi-
mă 35 ani;

- Cererea să cuprindă nume, prenume,
adresa de domiciliu, certificat de naştere,
carte de identitate;

- Declaraţie pe propria răspundere în
care să menţioneze că nu deţine în proprie-
tate o locuinţă sau un teren destinat con-
strucţiei de locuinţe în comuna Miroslava
sau altă localitate din afara comunei
Miroslava, dată în faţa secretarului comu-
nei sau la notariat;

- Adeverinţă de rol.

Interes scăzut pentru terenurile
scoase la concesiunePentru o mai bună comunicare cu publicul,

Primăria comunei Miroslava a înfiinţat un
serviciu de apel unic în caz de urgenţe, la care
cetăţenii pot suna şi obţine o soluţie rapidă în
funcţie de problema cu care se confruntă.
Serviciul este funcţional între orele 07.30-
16.00. În afara acestui program solicitanţii
pot suna la Poliţia Locală Miroslava la tel.
0751.251.513

Acest serviciu este asigurat de un angajat în
cadrul Registraturii, care preia apelul şi sesi-
zează comparti mentul de profil în vederea
soluţionării problemei sesizate. Spre exem-
plu, dacă este un caz de violenţă domestică,
este sesizată Poliţia Locală iar dacă este un
caz de incendiu sunt trimişi pompierii şamd. 

Notele telefonice sunt consemnate într-un
registru special de evidenţă. 

Pentru urgenţe, sunaţi
la 0232-295.680/27!



3Administraţie

• „Am avut sute de vizi-
tatori şi credem că am
făcut o impresie frumoasă
la Romexpo Bucureşti”,
apreciază Ştefan Susai,
directorul Centrului
Turistic Miroslava

În perioada 12-15 martie
a.c., Centrul Turistic al
comunei Miroslava a fost
prezent la Târgul de Turism
al României, organizat la
Romexpo Bucureşti, cu un
stand propriu de promovare.
Timp de patru zile, pe la
standul dedicat Miroslavei s-
au oprit aproximativ 700
persoane interesate de obiec-
tivele turistice ale zonei.
„Am avut aproape 400 de
prezentări şi am distribuit
circa 1.200 materiale de pro-
movare precum monografii,
pliante de prezentare, flutu-

raşi, sacose inscripţionate
ş.a.m.d. Considerăm că pre-
zenţa noastră la acest eveni-
ment naţional a fost un suc-
ces real, standul nostru fiind
vizitat de personalităţi diver-
se din mediul politic şi cultu-
ral, reprezentanţi ai unor
ministere”, a declarat Ştefan
Susai, coordonatorul activi-
tăţii de promovare turistică a
Miroslavei. Dintre persoane-
le care au solicitat informaţii
suplimentare, menţionăm
prezenţa la standul Miros-

lavei şi a domnului Cristian
Petrescu, fost ministru al
turismului. De un interes
aparte pentru mediul investi-
ţional s-au bucurat prezentă-
rile din stand care au avut ca
obiect potenţialul economic
al Miroslavei. Prezenţa fir-
mei americane Delphi a fost
considerată de mulţi vizita-
tori drept o garanţie a serio-
zităţii şi a viziunii adminis-

traţiei locale privind dezvol-
tarea economică a zonei. A
existat la standul Miroslavei
şi o discuţie cu privire la
oportunitatea amplasării
Spitalului Regional de
Urgenţe Iaşi în spaţiul unită-
ţii administrativ teritoriale
Miroslava. „Miroslava are
un potenţial turistic real, care
nu a fost utilizat la adevărata
sa valoare. Participarea

noastră la Târgul de Turism
al României a fost un bun
prilej de a ne face cunos-
cuţi”, a declarat primarul
Dan Niţă. 

„Prezenţa Miroslavei la
Târgul de Turism este una
importantă pentru că se face
astfel cunoscut patrimonial
cultural şi turistic al acestei
zone, mai puţin promovată
până de curând. Palatul
Sturdza, spre exemplu, şi
cadrul natural deosebit oferit
de rezervaţia biosferei
«Valea lui David» sau pădu-
rea de stejari argintii de la
Uricani – o altă rezervaţie
naturală - fac din comuna
Miroslava o destinaţie de
week-end mai ales pentru
ieşeni, dar şi pentru cei care
apreciază istoria, cultura şi
potenţialul turistic al regiu-
nii” - Cristian Petrescu,
fost ministru al Turismului

„Felicitări echipei din
Primăria Miroslava, care
reuşeşte, prin zeci de acţiuni,

să construiască un brand
turistic valoros!” - Florin
Mindirigiu, AB Plus
Events Iaşi

„Este o surpriză plăcută
să descoperi Miroslava la
Târgul de Turism al
României. Acest lucru e cu
atât mai important cu cât din
judeţul Iaşi a fost sigura
comună participantă” -
Petru Frăsilă, realizator tv,
TeleMoldova. 

Reunit în şedinţă ordi-
nară de lucru, Consiliul
Local Miroslava a apro-
bat extinderea străzii
Bisericii din Uricani (DS
298) între PD 1181 şi
proprietăţile private din

sat Uricani, pe o lungime
de 444 m şi o lăţime de 4
m. „Am preluat această
cale de acces în domeniul
public pentru a putea face
alimentarea cu apă în
zona respectivă”, a preci-

zat primarul Dan Niţă.
Preluări asemă-nătoare
urmează să se mai facă şi
în alte zone în funcţie de
cum evoluează extinderi-
le la reţeaua de apă pota-
bilă.

Miroslava - singura comuna ieşeană prezentă
la Târgul Naţional de Turism 

Achiziţii suplimentare pentru anul bugetar 2015 Extindere de stradă în Uricani

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

Reunit în şedinţă ordinară de lucru,
Consiliul Local Miroslava a avizat
favorabil completarea programului de
achiziţii pentru anul bugetar 2015 cu
următoarele obiective: 

- Realizarea unui cămin cultural în
sat Miroslava;

- Lucrări de reabilitare a şcolii din
Ciurbeşti;

- Lucrări la şcoala „Dimitrie Anghel”
din Corneşti, constând în transformarea

fostului punct sanitar (fostul WC din
curtea şcolii) în magazie pentru peleţi şi
finalizarea gardului care împrejmuieşte
şcoala;

- Anveloparea unui perete la Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel” din
Corneşti;

- Reparaţia acoperişului la Liceul
Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava.

Expiră termenul de prelungire a acordurilor
şi autorizaţiilor de funcţionare 

Toţi agenţii economici care îşi des-
făşoară activitatea în unitatea adminis-
trativ teritorial Miroslava sunt invitaţi
ca până la data de 31 martie să se pre-
zinte la Primărie pentru a-şi înnoi
acordul de funcţionare (magazinele cu
profil alimentar) sau autorizaţia de

funcţionare (barurile şi restaurantele). 
Potrivit HCL 106/2011, societăţile

care nu şi-au actualizat aceste docu-
mente riscă să fie sancţionate cu
amenzi contravenţionale cuprinse
între 1.500 – 2.500 lei.

Miercuri, 18 martie a.c.,
primarul comunei Miroslava,
Dan Niţă, a fost primit de
Excelenţa Sa, Xu Feihong,
ambasadorul Republicii Chi-
neze la Bucureşti. Obiectul
întâlnirii – unul de maximă
importanţă pentru dezvoltarea
viitoare a comunei Miroslava
– a fost identificarea de parte-
neriate strategice şi punerea în
valoare a potenţialului econo-
mic de care dispune comuna
ieşeană. 

În urma discuţiilor cu
diplomatul chinez, a fost con-
semnată intenţia comunei

Miroslava de a se înfrăţi cu o
comună similară din China, în
scopul dezvoltării de partene-
riate public-private în dome-
niile: social, cultural, econo-
mic, industrial şi agricol. Ca
un prim obiectiv pentru atin-
gerea acestor ţinte, autorităţile
din Miroslava urmăresc înfi-
inţarea unui „Centrul
Comunal de Afaceri
Româno-Chineze”, care să
mijlocească îmbunătăţirea
relaţiilor de afaceri bilaterale,
creând noi oportunităţi de
dezvoltare/investiţii în între-
prinderi mijlocii şi mari, între-

prinderi producătoare şi de
prelucrare a produselor agri-
cole, alimentare şi industriale,
conform cerin-ţelor şi nevoi-
lor fiecărei zone.

„Având în vedere amplasa-
rea geografică de care dispu-
nem, cu acces la toate căile de
transport în această zonă de
graniţă estică a Uniunii
Europene, potenţialul investi-
ţional al comunei Miroslava
este unul foarte mare. Ar fi
păcat să nu profităm de el.
Intenţia noastră este să ame-
najăm un parc industrial şi să
aducem pe această platformă
cât mai multe firme interesate
să facă producţie aici. Cu cât
vom crea mai multe locuri de
muncă, cu atât mai repede se
va dezvolta şi comuna noastră
iar un parteneriat cu China –

care dispune de resurse finan-
ciare şi vrea să investească –
poate fi unul extrem de util
pentru dezvoltarea zonei”, a
declarat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

De ce resurse dispune
comuna Miroslava?

Ca şi atu invocat în even-
tuale parteneriate economice
cu investitorii chinezi, comu-
na Miroslava deţine o supra-
faţă administrativă de 8.257
hectare, din care peste jumă-
tate reprezintă teren arabil.
Practic, comuna Miroslava
reprezintă circa 10,6% din
teritoriul Zonei Metropolitane
Iaşi (care include 13 localităţi
aflate în proximitatea munici-
piului Iaşi), care a fost consti-

tuită tocmai în scopul creării
de noi oportunităţi de afaceri
în domeniul construcţiei şi
amenajării de locuinţe, a locu-
rilor de recreere, al atragerii
de investiţii mari şi al coordo-
nării mai bune a proiectelor
de mediu şi infrastructură.

Sectoarele economice în
care comuna Miroslava are
deja un profil bine conturat
sunt: prestări servicii, produc-
ţie (confecţii metalice, con-
fecţii textile, confecţii de alu-
miniu, prelucrarea lemnului,
confecţii jaluzele), activităţi

agricole şi zootehnice (prelu-
crarea cărnii şi a laptelui, cres-
cătorie ovine, fazani, fermă
piscicolă, pepinieră dendro-
florică, expoziţie floricolă,
comerţ cu produse agricole şi
zootehnice. 

Sectorul economic în care
s-a înregistrat cea mai mare
cifră de afaceri în Miroslava
este industria de prelucrare
(mobilă, vopsea, piese auto
etc.). Alte sectoare dezvoltate
în Miroslava sunt agricultura,
comerţul şi construcţiile.

Primăria Miroslava pregăteşte parteneriate cu China
• Pentru punerea în valoare a potenţialului economic
de care dispune, conducerea Primăriei Miroslava
tatonează terenul în vederea demarării unui Centru
Comunal de Afaceri Româno-Chineze şi mai vizează o
înfrăţire cu o comună similară din China
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Luna pădurii
* Conform OG nr. 28/2008 şi Ordin nr.

1998/2010

Registrul Agricol constituie documentul oficial
de evidenţă primară în care se înscriu date cu pri-
vire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile /aso-
ciaţiile agricole precum şi la orice alte persoane
fizice şi/sau juridice, care au teren în
proprietate/folosinţă şi/sau animale, mijloace de
transport cu tracţiune animală/mecanică şi orice
instalaţie pentru agricultură şi silvicultură.

Perioadele la care persoanele fizice 
şi juridice au obligaţia să declare 
datele pentru înscrierea în registrul 
agricol sunt următoarele:

5 ianuarie – 1 martie pentru datele anuale pri-
vind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprieta-
te şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia
de locuinţă, construcţiile anexe, mijloacele de
transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşini-
le, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvi-
cultură, efectivele de animale existente în gospodă-
rie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fie-
cărui an, precum şi modificările survenite în cursul
anului precedent în efectivele de animale pe care le
deţin, ca urmare a vânzării –cumpărării a produse-
lor obţinute, a morţii sau sacrificării animalelor ori a
altor intrări – ieşiri;

• 1-31 mai pentru datele privind modul de folo-
sinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul
pomilor în anul agricol respectiv;

NOTĂ: Persoanele fizice şi juridice au obligaţia
să declare date pentru a fi înscrise în registrul agri-
col şi în afara acestor intervale de timp în cazul în
care au intervenit modificări în proprietate în termen
de 30 de zile de la apariţia modificării!

Sancţiuni şi contravenţii

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 100 la 500 lei, în cazul persoanelor
fizice, respectiv cu amendă de la 300 la 1.500 lei,
în cazul persoanelor juridice: 

a) refuzul de a prezenta primarului, prefectului
sau persoanelor împuternicite de aceştia documen-
tele şi evidenţele necesare în vederea verificării
realităţii datelor; 

b) nedeclararea, la termenele stabilite şi în
forma solicitată, a datelor care fac obiectul registru-
lui agricol.

Procedura înscrierii datelor în 
Registrul Agricol pentru persoanele fizice

• declaraţie dată pe propria răspundere de
capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt
membru major al gospodăriei, care dispune de
capacitate deplină de exerciţiu;

• prin vizitarea persoanelor fizice de către per-
soanele împuternicite cu completarea Registrului
Agricol;

• la Primărie, în cazul în care un reprezentant
major al persoanei fizice se prezintă din proprie ini-
ţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme; 

• pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu con-
firmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are
obligaţia de a fi înregistrată în Registrul Agricol; 

• pe baza unei procuri notariale date de capul
gospodăriei;

• prin invitarea la Primărie a persoanelor fizice
care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru
înscrierea datelor în Registrul agricol;

Înscrierea în Registrul Agricol 
a datelor privind clădirile şi terenurile 

Înscrierea în Registrul Agricol a datelor titularu-
lui privind dreptul de proprietate asupra clădirilor pe

care le deţine precum şi schimbarea categoriei de
folosinţă se poate face numai pe bază de docu-
mente anexate la declaraţia făcută sub semnătura
capului de gospodărie sau în lipsa acestuia a unui
membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nuli-
tăţii. În cazul în care nu există documente, înregis-
trarea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile
şi terenurile a titularului dreptului de proprietate
asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei
de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date
sub semnătura capului gospodăriei sau în lipsa
acestuia de un alt membru major al gospodăriei,
sub sancţiunea nulităţii. 

Aceste declaraţii pot fi date potrivit opţiunii per-
soanei fizice obligate să declare în Registrul
Agricol, după cum urmează:

a) în faţa secretarului localităţii ; 
b) în faţa notarului public;
c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare

ale României.
În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizări

poate da declaraţia.

Procedura înscrierii datelor în Registrul 
Agricol pentru persoanele juridice

Datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza
declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii
respective, însoţite de documente. 

Pentru terenurile din fondul forestier naţional,
astfel cum este definit la art. 1 alin. 2 şi art. 3 alin.
1 din Legea 46 /2008 cu modificările şi completări-
le ulterioare, care sunt administrate prin ocoale sil-
vice autorizate sau pentru care s-au încheiat con-
tracte de prestări de servicii silvice cu ocoale silvice
autorizate, după caz, datele se înscriu în Registrul
Agricol pe baza declaraţiilor conducătorilor ocoale-
lor silvice care administrează terenurile forestiere
situate în raza administrativ - teritorială a localităţii.
Pentru celelalte terenuri cu destinaţie forestieră,
declaraţia se face de către titularul dreptului de pro-
prietate ori de împuternicitul acestuia. 

Persoanele fizice autorizate – P.F.A , Întreprin-
derile individuale şi Întreprinderile familiale au obli-
gaţia ca la înscrierea în Registrul Agricol să prezin-
te Certificatul de Înregistrare care conţine Codul
Unic de Înregistrare. 

Pentru înscrierea în Registrul Agricol persoana
fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică
titular al întreprinderii individuale declară denumi-
rea formei de organizare şi Codul Unic de Înregis-
trare, precum şi numele, prenumele, codul numeric
personal şi adresa domiciliului său. 

Înregistrarea familiilor de albine

Înregistrarea familiilor de albine se face în
Registrul Agricol deschis pentru localitatea unde
proprietarul deţine vatra de stupină permanentă.
Proprietarul stupilor are obligaţia de a depune şi
înregistra la Primărie o declaraţie cu privire la
perioada în care se desfăşoară stupăritul pastoral.

NOTĂ: 
• acte de proprietate:
- contract de vânzare / cumpărare;
- contract de donaţie;
- contract de partaj voluntar;
- sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă;
- certificat de moştenitor ş.a;
• acte de folosinţă: 
- contract de arendare;
- contract de concesiune;
- contract de închiriere; 
- contract de comodat ş.a.

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să
declare în termenele indicate mai sus, date corecte
şi complete în vederea înregistrării în Registrul
Agricol!

Înscrierea datelor în Registrul Agricol

Primăria comunei Miroslava atenţionează crescătorii de
animale că este strict interzis păşunatul în păşunea Dancaş,
pe porţiunea plantată şi marcată, pe o perioadă de 3 (trei)
ani, deoarece prin proiectul „controlul integrat al poluării
cu nutrienţi” au fost plantaţi 1.000 puieţi de salcâm, cu rol
de perdea de protecţie.

Neconformarea la prezenta înştiinţare se pedepseşte cu
recuperarea prejudiciului produs şi amendă între 1.500 –
3.000 lei.

• Tineretul din
Miroslava a participat
direct la acţiunea de
împădurire a unei
suprafeţe de teren din
Dancaş

Timpul fiind favorabil şi
perioada propice plantării de
plante ornamentale şi pomi,
tineretul din Miroslava a dema-
rat un amplu program de ecolo-
gizare şi înfrumuseţarea a
comunei. Intitulată „Luna
pădurii”, acţiunea a presupus
nu doar obişnuita curăţenie de
primăvară, care se face anual,
ci şi plantări de pomi pe supra-
feţe expuse, care necesitau înfi-
inţarea unor perdele forestiere,
cum e cazul dealului din
Dancaş. Aici au fost plantaţi
circa 10.000 puieţi de salcâm,
puşi la dispoziţie de Primăria
Miroslava, în cadrul proiectului
„controlul integrat al poluării
cu nutrienţi”. Alţi 15.000 puieţi
de salcâm urmează a fi plantaţi
pe nişte amplasamente din
Ciurbeşti şi Uricani (la
Cruceru), pomii fiind puşi la
dispoziţie de Camera Agricolă
Iaşi şi Ocolul Silvic Dobrovăţ. 

„Profit de ocazie pentru a le
mulţumi tinerilor din comună
pentru timpul personal alocat
acestor acţiuni de împădurire şi

sperăm să ne mai întâlnim cu ei
şi la alte acţiuni de ecologiza-
re”, a declarat Corina
Darabană, inspector de mediu
în cadrul Primăriei Miroslava.

În această perioadă, angaja-
ţii serviciului public al
Primăriei Miroslava mai pres-
tează activităţi de salubrizare a
cimitirelor, toaletare copaci,
curăţat rigole şamd. La rândul
lor, agenţii economici sunt invi-

taţi să menţină curăţenia în
dreptul spaţiului în care îşi des-
făşoară activitatea, această
implicare nefiind opţională, ci
una impusă de lege, care se
poate lăsa cu amenzi în caz de
refuz. La rândul lor, cetăţenii
sunt invitaţi să-şi cureţe şanţu-
rile şi rigolele din dreptul pro-
prietăţii pe care o deţin.

Păşunatul interzis în zona
împădurită din Dancaş!

Serviciul de mediu din
cadrul Primăriei Miroslava
atenţionează pe locuitorii
din Valea Ursului, riverani
drumului judeţean Iaşi –
Voineşti, că pinii de pe
dreapta şi stejarii seculari
din zonă sunt protejaţi de
lege. „Aceşti pomi figurea-
ză în Registrul Spaţiilor
Verzi al Primăriei

Miroslava şi nu pot fi tăiaţi
chiar dacă se află pe pro-
prietăţi private. Pomii secu-
lari sunt protejaţi de lege iar
pentru tăierea unui astfel de
copac se întocmeşte dosar
penal”, precizează Corina
Darabană, inspector de
mediu în cadrul Primăriei
Miroslava.

Stejarii seculari şi pinii din Valea
Ursului sunt protejaţi de lege!
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Slujba  hramului a început
din ziua de marţi de la ora
16.30 cu slujba de seară,
Vecernia unita cu Litia, la care
au participat credincioşi ai
parohie dar şi  satele vecine
împreună cu preoţii care au
slujit: preot Munteanu Florin
de la parohia Lungani
com.Voineşti, preot Graur
Daniel de la parohia
Voroveşti, preot Gheorghiasa
Claudiu de la parohia Dancaş
si cu părintele Apătăchioae
Ovidiu-Mihai, paroh al paro-
hie Corneşti. De la acest eve-
niment important nu putea să
lipsească domnul primar Niţă
Dan, care a răspuns invitaţiei
noastre venind in mijlocul
nostru şi fiind alături de noi.
După slujba Vecerniei a urmat
o agapă pentru toţi cei pre-
zenţi la slujba de seară. Pentru
că suntem o parohie cu pro-
bleme financiare am cerut aju-
torul credincioşilor pentru a
organiza acest hram.
Mulţumim pe această cale
tuturor care ne-au sărit în aju-
tor, unii cu ajutor bănesc, dar
şi alţii prin efortul  lor fizic,
pentru a duce la bun sfârşit
ceea ce ne-am propus.
Dumnezeu să le răsplătească
osteneala lor. 

Astăzi, 25 martie, fiind
ziua Hramului Bisericii noas-
tre au venit cu mic cu mare
mulţime de credicioşi de a
participa la  Sfânta Liturghie
pentru a înălţa rugăciuni  către
Maica Domnului care a fost
aleasă de a naşte pe
Mântuitorul Iisus Hristos, dar
şi rugăciuni pentru cei ador-
miţi. Troparul  Bunei-Vestiri
ne arată că astăzi este începu-
tul mântuirii noastre: „Astăzi
este începutul mântuirii noas-
tre şi arătarea tainei celei din
veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu
al Fecioarei se face şi Gavriil
harul îl binevesteşte. Pentru

aceasta şi noi, împreună cu
dânsul, Născătoarei de
Dumnezeu să−i cântăm:
Bucură−te cea plina de har,
Domnul este cu tine!”. Sfânta
Evanghelie care s-a citit astăzi
de la Luca cap.1 versetele 24-
38 ne arată cum Fecioara
Maria a fost vestită de către
Sfântul Arhanghel Gavriil, că
va naşte pe Fiul lui Dumnezeu
prin încuviinţarea Fecioarei.
În această Sfânta Evanghelie
ni se prezintă faptul cel mai de
căpetenie ce s-a petrecut pe
pământ, înţelegem iubirea cea
nemărginită a lui Dumnezeu,
puterea şi înţelepciunea prin
care a voit să ne ridice.  Astăzi
este zi de mare bucurie, căci
prin arhanghelul Gavriil ni s-a
adus bucurie la toată lumea.
Sfanta Fecioara Maria este
împărăteasa îngerilor, a ceru-
lui şi a pământului. Dar mai
presus de toate darurile pe
care le avea Fecioara Maria,
era smerenia, ea a zis către
înger: „Astfel a căutat
Domnul spre smerenia roabei
Sale’’. Iată că, smerenia a fost
cea mai dintâi calitate pentru
care Dumnezeu a ridicat-o în
slavă şi cinste spre a fi lăudată
în cer de toate oştile cereşti şi
pe pământ fericită de toate
neamurile. Cea mai mare
smerenie a fost a
Mântuitorului Hristos: sme-
rindu-Se pe Sine, s-a făcut
ascultător până la moarte. De
aceea zice Sfantul Isac Sirul:
„Smerenia este haina dumne-
zeirei, fiindcă cu aceasta s-a
îmbrăcat Dumnezeu când a
voit să vină printre noi, oame-
nii, ca să ne mântuiască.
Adică a luat firea noastră cea
smerită, trup pământesc. Iar
dacă vrea cineva să ştie de
unde se naşte smerenia, să afle
de la Sfântul Ioan Scărarul,
care zice: „Smerenia se naşte
din ascultarea şi tăierea voii”.

După Sfânta Liturghie am
mers la cimitirul parohiei
unde am pomenit pe cei ador-
miţi. Am simţit că unii oameni
de astăzi  nu mai sunt răbdă-
tori. Biserica ne învaţă şi ne
îndemnă mai ales acum, când
ne aflăm şi în Postul Paştelui,
să fim mai buni, să ne spove-
dim cât mai des, să ne rugăm
cât mai mult, să iertăm pe
aproapele nostru, să fim
milostivi, să fim smeriţi şi
răbdători. Biserica din satul
nostru este monument istoric
şi a fost ridicată în anul 1832
de către Preasfinţitul Arhiereu
Filaret Beldiman, dar care are
nevoie de reparaţii capitale,
fiind decapată în  exterior şi
fiind în lucru cu proiectul de
avizare pentru restaurarea
bisericii. Toate cheltuielile de
până acum pentru decapare şi
pentru proiectul de avizare  au
venit din partea primariei
Miroslava, în frunte cu dom-
nul primar Niţă Dan şi cu con-
siliul primăriei. Noi le mulţu-
mim pe această cale şi dorim
ca şi în continuare să ne ajute
cum vor considera ei, dar
cerem ajutorul şi celor care
vor dori să ne ajute financiar,
pentru a duce la bun sfârşit
lucrarea de restaurare a biseri-
cii. 

Vă mulţumesc tuturor pen-
tru ajutorul vostru şi vă doresc
în continuare un post  uşor şi
binecuvantat şi să ajungem cu
bine să ne bucurăm împreună
de sărbătoarea cea mai impor-
tantă a creştinilor noştri -
Învierea Domnului.

Pr.Paroh
Apatachioae 

Ovidiu-Mihai

Hramul Bisericii parohiei Corneşti 

Vin Paştile!
S-au topit omeţii
Veseli sunt băieţii
După ghiocei, după fluturei.

Din luncă-n vâlcele
Numai floricele.
Departe-n câmpii
Se-aud ciocîrlii!

Cerul e senin
Paştile vin,
Cu hăinuţă nouă
Roşioare ouă.

O poezie simplă şi emoţio-
nantă! Ne aminteşte de
Sărbătoarea Sf. Paşte de altăda-
tă, pe când noi, cei maturi şi mai
în vârstă, eram copii. Ce frumos
era! Multe din tradiţii încă tră-
iau. Astăzi, se mai păstrează
doar o parte din ele...

Asociaţia culturală
„Ciurbeştenii”, constituită în
2014, prin Grupul folcloric
„Tezaur” are ca scop principal
descoperirea, promovarea şi
transmiterea tradiţiilor, culturii
şi istoriei locale, zonale şi chiar
naţionale către tânăra generaţie,
copii şi tineri, pentru a-i face
adevăraţi trăitori şi continuatori
ai acestora. 

Am pornit de anul trecut la
refacerea tradiţiilor de Sf. Paşte
la Ciurbeşti. Pentru aceasta am
început o colaborare cu
Asociaţia COMMUNIO din
Iaşi care se ocupă de acelaşi
lucru, refacerea tradiţiilor de la
cele două mari sărbători,
Naşterea Domnului, Crăciunul
şi Învierea Domnului, Sfântul
Paşte.

Activitatea de la Sfântul
Paşte se numeşte Campania Vin
Paştile. Ea are în desfăşurare
mai multe etape şi anume :

- iniţierea formatorilor pen-
tru încondeierea de ouă,  desfă-
şurată la sediul asociaţiei  din
Iaşi. Din partea Asociaţiei noas-
tre a participat Eugenia Stan,
preşedinta Asociaţiei, la mai
multe şedinţe de încondeiere şi
apoi tot grupul şi copii din
Clubul Copiilor „Şcoala
Satului” la o altă şedinţă, susţi-
nută de preşedinta As.
Communio d-na dr. Eugenia
Burdea la biserica din
Ciurbeşti;

- Învăţarea colindelor de
Florii şi Sf. Paşti;

- participarea la pelerinajul
de Florii din Iaşi;

- expoziţie de ouă încondeia-
te la biserică;

- Colinde la Biserica
Ciurbeşti de Florii şi de Sfântul
Paşte

- Participare la slujbele din
Săptămâna Mare – cele 12
Evanghelii de joia mare, vineri
la Prohodul Domnului,
Sâmbătă la Înviere, luni cu
colindele de Sfântul Paşte şi
ieşirea la morminte.

Tradiţia încondeierii
ouălor, la Ciurbeşti

Aceleaşi activităţi le vom
face şi anul acesta. Am început
deja să încondeiem ouă cu fete-
le din grup şi cu copii clubului.
Totodată, repetăm şi colindele
de Florii şi de Sfântul Paşte.
Instrumentele pentru încondeie-
re le avem de la Asociaţia
Comunio, lămpi cu becuri, cutii
cu ceară, chişiţe şi modele de
ouă. Restul de lucruri le avem

noi. Modelele de pe ouă sunt
din regnul animal, rădaşca,
unghia caprei, creasta cocoşu-
lui, urechile iepurelui, barza,
din regnul vegetal, florile, frun-
zele, fructele, frunza bradului, a
stejarului, frunza de salcie, tri-
foiul, miezul de nucă, spicul
grâului, din uneltele gospodă-
riei grebla, hârleţul vârtelniţa,
roata morii, fierul plugului,
cârja ciobanului, şi alte diverse,
crucea Paştelui,  calea rătăcită
etc.

La Ciurbeşti a existat tradiţia
încondeierii de ouă. De cea a
colindelor nu-şi mai aminteşte
nimeni. Vom pregăti ouă încon-
deiate, vom cânta cu grupul şi
copiii  colindele de Florii de
Sfintele Paşti la biserică, vom
participa la slujbele de denii de
joi, vineri, sâmbătă la Înviere şi
luni la slujbă. La toate aceste
activităţi vom purta costumul
nostru popular.

Alte tradiţii de Paşti, în
Ciurbeşti

La Ciurbeşti sunt şi alte tra-
diţii prilejuite de sărbătoarea
Sfântului Paşte pe care încer-
căm să le întreţinem. Altădată,
cât mai multă lume ţinea Postul
Mare, la mâncare dar şi la reţi-
nerea de la a face rău şi păcate,
oamenii mergeau la biserică.
Era o perioadă de purificare şi
curăţire a trupului şi sufletului
pentru a întâmpina cum se cuvi-
ne Învierea Domnului. Aceasta
se sfârşea cu spovedania şi
împărtăşania. Odată cu prime-
nirea sufletului oamenii îşi pri-
meneau şi casele, gospodăria
prin curăţenie generală.

Nu era neglijată de fel nici
îmbrăcămintea. Tot Postul Mare
fetele şi gospodinele lucrau cu
spor la şezători ca de Paşte toţi
ai casei să aibă haine noi. Înnoi-
tul de Paşte era un obicei al
locului. 

Bucatele de Paşti

Pregătirea bucatelor tradiţio-
nale era o altă preocupare.  O
adevărată încercare pentru gos-
podine era reuşita cozonacului
şi a păştii de Sf. Paşte.
Pregăteau cuptorul, făina din
cea mai albă şi mai ales sita de
ciorap foarte deasă, nuca, raha-
tul, aromele, tăvile, coveţile de
frământat.  Se cocea în joia
Mare şi sâmbătă. Vineri nu se
cocea cozonacul. În acele zile
mare zarvă era în sat! Şi un
miros de… nu te puteai stăpâni.
Noi, copiii mai dădeam iama la
cozonaci. Pasca se făcea din alt
aluat decât cozonacul, mai sim-
plu. Se avea grijă să nu crească
prea mult şi să nu crape. Era
dusă la biserică pentru sfinţit în
noaptea de Înviere, era o carte
de vizită pentru gospodine, ca şi

cozonacul. În Săptămâna Mare
se mergea la Denii, la Slujba de
Joia Mare a celor 12
Evanghelii, Vinerea Mare la
Slujba Prohodului, şi Sâmbătă
la Înviere. La sfârşitul slujbii de
Înviere preotul sfinţeşte pasca şi
ouăle. 

Ouăle se încondeiau joia iar
cele numai vopsite sâmbăta. Se
foloseau culori naturale, din
plante, cum era coaja de ceapă,
frunza de stejar, pădureţul,
şăfranul.  La Ciurbeşti se vor-
beşte de încrestatul ouălor.
Nelipsite de la masa de Paşte
erau preparatele din miel: drob,
borş, friptură, chiar răcituri. În
prima zi de Paşte se serveau
mâncăruri reci, nu se aprindea
focul.

După ce se venea de la
Înviere se pregătea masa de
Paşte pentru familie. Se pregă-
tea un vas cu apă în care se
puneau ouă roşii şi bani. Toţi se
spălau cu această apă pentru a fi
tot anul sănătoşi şi rumeni la
obraz. Se spunea Tatăl nostru şi
apoi se aşezau la masă. Se lua
anafură şi pască sfinţită mai
apoi urma ritualul ciocnitului
ouălor. Primii ciocneau părinţii,
mama ţine oul şi tata ciocneşte
oul zicând ”Hristos a înviat!”
iar mama răspude „Adevărat, a
înviat!”. Regula generală  este
că bărbatul şi cel mai bătrân are
dreptul de a lovi mai întâi oul.
Femeia şi cel tânăr primeşte
lovitura. Există credinţa că cel
ce are oul spart  va muri primul.
Dacă rămâi cu oul întreg vei fi
puternic tot anul.

Cu colinda şi vălăritul

În prima zi de Paşte  nu se
fac vizite. Însă de a doua zi săte-
nii umblă cu pască unii la alţii.
Se duc finii la naşi, copii la
părinţi, fraţii cei mici la cei
mari.

A doua zi de Paşte, la
Ciurbeşti, începea hora satului
sau jocul. Flăcăii împăcau
muzica, fanfară, stabileau locul
unde va fi, şi fetele mari care
dădeau de mâncare la muzi-
canţi. Pe lângă tineri veneau la
joc şi gospodari tineri dar şi
bătrâni. Se continua şi a treia zi
de Paşte. În aceste zile era la
Ciurbeşti şi un alt obicei numit
vălăritul. Flăcăii împreună cu
fanfare umblau prin sat pe la
fete sau gospodari ca să-i pri-
mească cu vălăritul. Cine îi pri-
mea, îi servea cu cozonac, cioc-
neau ouă roşii, cântau ceva la
preferinţa gazdei sau se încin-
gea un joc. Uneori primeau şi
un mic bacşiş. Tot la Paşte se
scoteau la joc fetele. Noi copiii
ne bucuram alături de familie,
de hăinuţele noi, de jocuri cu
fraţii şi alţi copii, căpătam ouă
roşii, dacă mergeam în vizită. 

Sărbători fericite!
Prof. Eugenia Stan,

Asociaţia” Ciurbeştenii”

Vin Paştile!

La şedinţa ordinară de
lucru din luna februarie,
Consiliul Local Miroslava
a avizat favorabil punerea
la dispoziţie a unui teren în

suprafaţă de 2.786 mp,
situat în T59, în intravila-
nul satului Valea Adâncă,
pentru construirea unei
biserici, cu casă parohială

şi toate anexele aferente.
Parohia, cu hramul
Sfântului Nicolae, va fi
deservită de preotul paroh
Ghilan Ionel Liviu. 

Biserică nouă în Valea Adâncă
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Aglomeraţie în strada Bazei şi Iuga Vodă
Că o fi din pricina postului Paştelui, sau

nu, cert este că luna martie a fost una liniş-
tită, în care poliţia locală a comunei
Miroslava nu a trebuit să intervină la vreun
scandal. Singurele probleme cu care agenţii
poliţiei locale continuă să se confrunte sunt
aceleaşi legate de parcări aiurea şi gunoaie
aruncate pe terenuri virane. „Cel mai des ne
confruntăm cu maşini parcate în carosabilul
unor străzi şi-aşa foarte înguste, în Valea
Adâncă Nouă, pe strada Bazei, strada
Principală şi strada Iuga Vodă. În acea zonă
urmează să se instituie sensuri unice care
sperăm să mai deblocheze căile de acces.
Până atunci însă, constat că unii oameni
refuză să înţeleagă că nu procedează corect
când îşi lasă maşina afară, pe un drum foar-
te îngust, blocând accesul altora”, a observat
Bogdan Milea, comandantul poliţiei locale
Miroslava. 

Gunoaie peste gunoaie în Dealul
Nucului şi la bariera din Brătuleni

Mizeria şi câinii comunitari reprezintă o

a doua problemă majoră cu care se confrun-
tă poliţia locală. „Zilnic, primim sesizări
pentru câini pe care le preluăm şi le dăm
spre rezolvare la Salubris, numai că hinghe-
rii vin la Miroslava cam o dată pe lună. Cât
priveşte gunoaiele, cele mai încărcate zone
sunt Dealul Nucului, zona Centurii, la
Uricani şi la bariera din Brătuleni, lângă
Delphi. Ni s-a întâmplat de vreo două ori să
surprindem persoane care descărcau deşeuri
de materiale de construcţii şi le-am amen-
dat. Dar acestea au fost cazuri fortuite.
Realitatea din teren este gravă”, a conclu-
zionat şeful poliţiei locale, Bogdan Milea.   

POLIŢIA LOCALĂ ÎN ACŢIUNE

Parcări ilegale, câini
comunitari, gunoaie…

• Preluarea deşeurilor
vegetale de la cetăţeni se
va face în prima şi a treia
săptămână a lunii în curs
şi este gratuită!

Pentru a preveni răspân-
direa incendiilor de vegeta-
ţie, Primăria comunei
Miroslava pune la dispoziţia
cetăţenilor un tractor cu
remorcă pentru colectarea
deşeurilor vegetale rezultate
în urma curăţeniei de primă-
vară. „Tractorul cu remorca
aferentă se va deplasa în fie-
care prima şi a treia săptă-
mână a lunii, împreună cu
utilajul obişnuit de salubri-
tate, la orele obişnuite de
preluare a gunoiului mena-

jer, în fiecare localitate în
parte. Acolo unde situaţia
din teren nu permite accesul
tractorului cu remorcă, cetă-
ţenii sunt rugaţi să-şi aducă
deşeurile vegetale în cea
mai apropiată zonă cu
acces”, a precizat Corina
Darabană, inspector de
mediu în cadrul Primăriei
comunei Miroslava. 

Potrivit legii, arderea
necontrolată a deşeurilor
vegetale se sancţionează cu
amenzi de până la 5.000 lei.
De asemenea, aruncarea
deşeurilor vegetale în pube-
lele destinate colectării
gunoiului menajer este strict
interzisă. 

„Colectarea deşeurilor

vegetale prin intermediul
tractorului cu remorcă pus la
dispoziţia cetăţenilor este
gratuită”, a mai precizat
Corina Darabană. Deşeurile
vegetale colectate de la cetă-
ţeni vor fi transportate şi
depuse în vederea compos-
tării, tot gratuit, în platfor-
mele special amenajate în
Balciu şi Uricani. 

Remorcă destinată preluării
deşeurilor vegetale

• Pentru a preveni acumu-
larea de deşeuri rezultate în
urma lucrărilor de construc-
ţii sau demolare din raza
teritorial administrativă a
comunei Miroslava, autori-
tatea locală impune încheie-
rea unor contracte de salu-
britate

Pentru persoanele fizice
sau private care se eschivează
de la plata salubrităţii,
Consiliul Local Miroslava a
adoptat o Hotărâre
(nr.18/2015) conform căreia
Primăria Miroslava nu mai
acordă autorizaţii de construi-
re/demolare sau racordare la
reţele de utilităţi fără prezen-
tarea prealabilă a unui con-

tract de prestări servicii cu un
operator de salubritate din
partea solicitantului.

Practic, prin acest norma-
tiv, se instituie obligativitatea
investitorului ca în momentul
înştiinţării Primăriei asupra
datei la care va începe lucrări-
le de construcţie/demolare
autorizate acesta să prezinte
autorităţii locale şi contractul
de prestări servicii cu operato-
rul de salubritate acreditat,
pentru colectarea, transportul
şi depozitarea deşeurilor
rezultate în urma activităţii de
construire/demolare.

Neanunţarea Primăriei
asupra datei de începere a
lucrărilor de construire/
demolare constituie contra-

venţie şi se sancţionează cu
amendă de 1.000 lei. De ase-
menea, constituie contraven-
ţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 la 1.000 lei
refuzul de a încheia acest con-
tract obligatoriu cu operatorul
de salubritate. Constructorul
este obligat să prezinte autori-
tăţilor locale un contract de
prestări servicii cu un operator
de salubritate, pentru prelua-
rea deşeurilor rezultate în
urma lucrărilor de construcţie.

Măsura este aplicabilă şi în
cazul lucrărilor de racord la
reţeaua de apă potabilă şi
canalizare.

Construieşti sau demolezi, faci curat!

• Excepţie de la plata acestei taxe fac persoa-
nele care au încheiat contracte individuale de
salubritate cu operatorul local şi cele prevăzute
în hotărârea de Consiliu Local

Începând cu anul 2015, toate familiile care nu
au încheiat un contract individual cu o firmă de
salubritate pentru preluarea gunoiului menajer vor
avea de plătit o taxă de salubritate, valoarea aceste-
ia fiind de 30 lei/lună/familie. În zone greu accesi-
bile, prevăzute cu eurocontainere, taxa rămâne de
10 lei/familie/lună.

Potrivit normativului local, taxa de salubritate –
de 30 lei/lună/familie – se va colecta din satele
Valea Adâncă, Horpaz, Ciurbeşti, Miroslava, Valea
Ursului, Balciu, Brătuleni, Voroveşti şi Uricani,
unde colectarea deşeurilor menajere se face prin
sistem „door to door” (din poartă în poartă – n.r.!),
la familiile care nu fac dovada încheierii unui con-
tract de salubritate cu operatorul teritorial acreditat
în comuna Miroslava.

Excepţie de la această taxă vor face familiile
riverane la străzi impracticabile pe timp meteorolo-
gic nefavorabil, unde se vor amplasa eurocontaine-
re şi se va aplica tariful de 10 lei/familie/lună.

Pentru satele Corneşti, Dancaş, Găureni,
Proselnici şi Valea Miroslavei, în care colectarea
gunoiului menajer se face din puncte de colectare,
rămâne valabilă taxa de 10 lei/familie/lună.

Persoane scutite de la plata taxei pe
salubritate

De la plata taxei de salubritate sunt scutite
următoarele categorii de persoane: veteranii de răz-
boi, văduvele de război, persoanele beneficiare de
venit minim garantat la Legea 416/2001, persoane-
le cu grad de handicap grav şi accentuat, persoane-
le în vârstă de peste 80 de ani. Contravaloarea ser-
viciului de salubritate prestat în beneficiul acestor

persoane va fi suportat de la bugetul local.
La ultima şedinţă de Consiliu Local au fost ana-

lizate circa 30 cereri de scutire de la plata acestei
taxe. Din toate solicitările au fost acceptate doar 6
cereri care au îndeplinit condiţiile prevăzute de
lege şi HCL, restul fiind respinse.

Amenzi şi alte sancţiuni

Neplata la timp a serviciilor de salubritate atra-
ge după sine majorări de întârziere, egale cu cele
utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul
de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul
debitelor.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 – 1.000 lei refuzul utilizatorului
de a încheia contracte de prestări servicii cu opera-
torul de salubrizare licenţiat în aria de delegare a
comunei.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1.500 -3.000 lei fapta de aprindere
şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de preco-
lectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegeta-
le rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor
verzi, arbuştilor, arborilor etc.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii
se face de către persoanele împuternicite din cadrul
Primăriei şi/sau instituţiile publice abilitate. 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
revocă H.C.L. nr.206/2014 privind instituirea taxei
de salubrizare în cuantum de 20 lei/familie/lună,
pentru cetăţenii comunei Miroslava, judeţul Iaşi,
care nu au încheiat cu operatorul de salubrizare.

Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica până
la organizarea procedurii de achiziţie publică pen-
tru delegarea de gestiune a serviciului de salubriza-
re în comuna Miroslava, judeţul Iaşi.

Taxa de salubritate este de 30 lei/lună/familie

• Branşamentele la con-
ducta de apă se vor executa
doar de SC Casrep SRL, în
asociere cu SC Lucimar SRL

Conform cu prevederile
din contractul de execuţie a
lucrărilor de extindere a siste-
mului de alimentare cu apă,
încheiat între Primăria
Comunei Miroslava şi SC
Casrep SRL, în asociere cu
SC Lucimar SRL, orice inter-
venţie la conducta de apă se
va realiza de către construc-
tor;

Respectiv, până la data
recepţiei la terminarea lucră-
rilor,  branşamentele la con-
ducta de apă se vor executa
doar de către SC Casrep SRL
în asociere cu SC Lucimar
SRL. 

În cazul în care branşa-
mentul se realizează de către
alte persoane fizice/juridice,

acesta nu va fi luat în eviden-
ţă de către constructorul auto-
rizat şi beneficiarul nu va
primi avizul de la operatorul
regional SC Apa Vital SA. 

Astfel, personele care soli-
cită realizarea branşamentului
la conducta de apă vor con-
tacta constructorul SC Casrep
SRL în asociere cu SC
Lucimar SRL la
Tel.0756060527 – persoană
de contact ing. Zaharia Dan. 

După execuţia branşamen-
tului trebuie să depuneţi
documentele tehnice la SC
Apa Vital SA. 

Acte necesare pentru
aviz definitiv de branşa-
ment la SC Apa Vital SA

Actele necesare pentru a
obţine avizul definitiv pentru
branşament la SC Apa Vital

SA sunt:
- act de proprietate (titlul

de proprietate/contract de
vânzare cumpărare/certificat
de moştenitor);

- act identitate;
- plan de încadrare în zonă

pe suport topografic sc.
1:1000 vizat de OCPI Iaşi - 2
exemplare;

- plan de situaţie pe suport
topografic sc. 1:1000 vizat de
OCPI Iaşi - 2 exemplare;

- autorizaţia de construire
a imobilului;

- declaraţie privind inven-
tarul punctelor de consum apă
din instalaţia interioară;

- breviar de calcul cu nece-
sar de apă.

ing. Violeta Iftimie, 
consilier investiţii

Primăria Miroslava

ANUNŢ IMPORTANT!

Totul despre racordarea la
reţeaua de apă potabilă

Compartimentul de
mediu al Primăriei comunei
Miroslava reaminteşte cetă-
ţenilor şi persoanelor intere-
sate că în clădirea primăriei
vechi din Balciu a fost ame-
najat un punct de colectare a
deşeurilor electrice, electro-

nice şi electrocasnice.
„Deşeurile de această natură
nu pot fi aruncate oricum şi
oriunde, fiind puternici fac-
tori poluanţi”, a precizat
Corina Darabană, inspector
de mediu în cadrul Primăriei
Miroslava. Preluarea acestui

tip de deşeuri electrice, elec-
tronice şi electrocasnice se
face zilnic, între orele 10:00
– 14:00, excepţie făcând săr-
bătorile legale. Semestrial,
sau la cerere, acestea sunt
preluate de SC Rorec SRL în
vederea reciclării.

Centru de preluare a deşeurilor
electrice, în Balciu
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Începând cu data de
16 martie a.c. a fost
reintrodus în circuit,
după doi ani şi
jumătate microbuzul
şcolar care deserveşte
Şcoala Corneşti,
transportând atât
elevii din Dancaş,
Ciurbeşti şi
Proselnici, dar şi
cadrele didactice
navetiste. 

Vă mai amintiţi, pro-
babil, că microbuzul a
fost implicat în 2012 într-
un grav accident pe
şoseaua de centură, acci-
dent în care şi-a pierdut
viaţa învăţătoarea Mery
Iolanda Chira, de 37 de
ani, iar alte 5 cadre didac-
tice au fost rănite.
Microbuzul a fost reparat
din banii de asigurare
CASCO iar celelalte
cheltuieli (licenţa de
transport, asigurări etc.)
au fost suportate de Şcoa-
la Corneşti. „Pentru a
obţine licenţa şi a func-

ţiona legal, a fost necesar
ca o persoană dintre
angajaţii şcolii să urmeze
un curs special în urma
căruia s-a obţinut un ates-
tat. Persoana desemnată
pentru activitatea de
transport este prof. Oţel
Monica, din Balciu, sala-
riata noastră, iar condu-
cătorul auto, Gherasim
Vasile, din Corneşti,
şofer cu atestat pentru
transport persoane.
Domnul Gherasim este
angajat şi plătit de
Primăria Miroslava şi
este detaşat la şcoala
noastră”, a menţionat
prof. Ilie Apostol, direc-
torul şcolii.

Şcoala din Ciurbeşti
nu va fi desfiinţată

Introducerea mijlocu-
lui de transport face posi-
bilă renunţarea la siste-
mul de predare cu clase
simultane la învăţămân-
tul primar din structurile
Ciurbeşti, respectiv
Proselnici. „Este un lucru
ştiut că numărul de elevi

este într-o continuă scă-
dere aşa că vom transpor-
ta copiii din Ciurbeşti
(unde sunt cei mai puţini)
la Corneşti şi Proselnici.
Mai mult, şcoala de la
Ciurbeşti este într-o
avansată stare de degra-
dare, pe când şcoala de la
Proselnici este nouă!
Câştigul cel mare însă
este faptul că de o clasă
de elevi se va ocupa un
cadru didactic, nu ca
până acum, de exemplu,

când clasa pregătitoare,
clasa I şi a II-a lucrau în
acelaşi timp şi în aceeaşi
sală de clasă cu un singur
învăţător! Câştigă elevul,
câştigă cadrul didactic,
creşte şi calitatea actului
didactic!”, a mai menţio-
nat prof. Ilie Apostol. De
altfel, acestea sunt şi dis-
poziţiile de la minister, ca
acolo unde există mijloc
de transport clasele
simultane să fie elimina-
te! Structura Ciurbeşti nu

va fi desfiinţată, dar va
funcţiona la nivel de gră-
diniţă. 

Centrală pe peleţi la
şcoala din Proselnici

Un alt argument este
faptul că la Şcoala
Proselnici a fost schim-
bată centrala termică pe
curent electric cu o cen-
trală pe peleţi, deci în
anul şcolar următor se
vor putea reduce mult

cheltuielile cu factura la
energia electrică. Doar
într-un an, cheltuielile cu
energia depăşeau jumăta-
te din bugetul instituţiei!
Finanţarea acestei centra-
le s-a făcut de Primăria
Miroslava, suma ajun-
gând la 28.000 lei.

“În funcţie de fonduri-
le şcolii, dar şi de dispo-
nibilitatea Consiliului
Local Miroslava de a ne
ajuta ne dorim ca până la
începutul anului şcolar
viitor să rezolvăm şi alte
probleme urgente cum ar
fi: finalizarea gardului de
incintă, care a fost înce-
put cândva şi nu e termi-
nat nici acum, faţada şco-
lii, magazia pentru depo-
zitarea peleţilor, lambriul
şi parchetul în şcoală!
Trebuie să conştientizăm
cu toţii că cea mai bună şi
durabilă investiţie este în
educaţia copiilor noştri.
Nu putem să avem un sis-
tem bun al educaţiei, nu
putem avea performanţe
fără investiţii”, a conchis
directorul instituţiei. 

PROBLEME ADMINISTRATIVE REZOLVATE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE ANGHEL” DIN  CORNEŞTI

Microbuz şi centrală - da, clase simultane - ba!

• Programul este finanţat de
Uniunea Europeană şi are în vedere
calificarea tinerelor femei din mediul
rural interesate să perfecţioneze abili-
tăţile de comunicare şi antreprenoriat

Asociaţia pentru Educaţie Permanentă în
Mediul Rural organizează împreună cu
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava, cursuri gratui-
te pentru tinerele femei din mediul rural, în
perioada 15 Aprilie – 15 Mai 2015.

Cele 10 cursuri sunt: Introducere despre e-
Learning, Multifuncţionali tate în zonele rura-
le, Planificarea afacerii,  Mana gementul tim-
pului şi planificarea proiectului, Abilităţi de
negociere, Abilităţi de comunicare,
Magazinul fermei – vânzare şi marketing,
Agricultură ecologică,  Agroturism,
Antreprenoriat. 

Participantele vor avea ocazia să urmeze

cele 10 cursuri sau o parte din ele în format e-
learning (pe o platformă on-line pe Internet)
dar şi prin participarea la o serie de întâlniri
faţă în faţă, urmând ca la sfârşit să primească
o diplomă de participare, în funcţie de rezul-
tatele obţinute.

Fermierii cu experienţă sau antreprenorii
rurali se pot înscrie şi ei ca mentori pentru
tinerile femei. Ei vor putea să modereze pe
forum discuţiile şi să le ajute la însuşirea
materiei.

Doritorii se pot înscrie pe e-mail, la adresa
office@aepmr.ro sau la numărul de telefon
0742.622.597, până pe data de 5 Aprilie
2015. 

Cursurile sunt dezvoltate în cadrul proiec-
tului european Mentorat pentru dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale ale femeilor
(Proiect Nr. 2013-1-ES1-LEO05-67314),
proiect cofinanţat prin programul Leonardo
da Vinci al Comisiei Europene.

Cursuri gratuite pentru femei

În ziua de 7 martie 2015 a avut
loc şedinţa ordinară a
Comitetului Executiv al
Asociaţiei Culturale ”Fiii Satului
Uricani”, cu următoarea ordine
de zi:

1. Informare asupra activităţii
desfăşurate în anii 2013 - 2014.

2. Program (proiect) de măsuri
în vederea sărbătoririi celei de-a
560-a aniversări  a atestării docu-
mentare a satului Uricani, comu-
na Miroslava, judeţul Iaşi.(1456).

3. Probleme organizatorice.
La primul punct, domnul Ilie

Apostol, preşedinte executiv al
Asociaţiei, a prezentat activităţile
desfăşurate în cei doi ani, sublini-
ind rolul pozitiv al unei asemenea
organizaţii civice asupra locuito-
rilor satului şi a reiterat nevoia de
participare activă a acestora la
procesul de emancipare culturală
asumat de Asociaţie.

Vorbitorii au subliniat necesi-
tatea derulării unor acţiuni cultu-
rale cu impact major asupra
locuitorilor şi au cerut o mai bună
mobilizare şi participare la activi-
tăţile organizate pe plan local.

Pentru anul 2016 s-a adoptat
un proiect de măsuri, care va fi
publicat ulterior în presa locală.

La punctul 3, Comitetul
Executiv a luat notă de intenţia
domnului Ilie Apostol de a renun-
ţa la funcţia de preşedinte execu-
tiv, motivată de noile responsabi-
lităţi primite  în calitate de direc-
tor al Şcolii Gimnaziale Corneşti,
care presupune şi îi solicită o pre-
zenţă şi o dedicare permanentă. 

Comitetul Executiv i-a mulţu-
mit dlui Ilie Apostol pentru acti-
vitatea depusă şi a ales în funcţia
rămasă liberă pe domnul Răzvan
Niţă, fiu al satului Uricani,
cunoscut pentru contribuţia sa la
derularea unor acţiuni substanţia-
le la întâlnirile din anii prece-
denţi. Tânărul este student, nean-
gajat politic.

Noul preşedinte executiv va
face propuneri pentru alegerea de
noi membri în Comitet în locul
celor care s-au retras din diverse
motive

De asemenea, va prezenta
viziunea proprie asupra Strategiei
Asociaţiei, conform cerinţelor
Statutului,  pe care o va supune
aprobării proximei Adunări
Generale, din anul 2015.

Împuternicit 
Presă-Comunicare,

Prof. Mihai Constantinescu

PRIMIM LA REDACŢIE

Asociaţia „Fiii Satului Uricani”
are o nouă conducere



După ce au reuşit o victorie dificilă
la Ceahlăul II Piatra Neamţ, victorie ce
a venit cu mari sacrificii, dacă ne gân-
dim că doi jucători de bază au fost sus-
pendaţi (Bogdan Ghiarasim şi Dănuţ
Munteanu), iar Ovidiu Tăcuţanu a
încasat un picior în plină figură, ce l-a
trimis direct pe patul de spital, Ştiinţa
Miroslava a primit vizita celor de la
Aerostar Bacău, meciul contând pentru
etapa a XVI-a din Liga III – Seria 1.

Având câteva absenţe importante,
antrenorii Ungureanu şi Ionescu au
căutat să găsească formula ideală pen-
tru această partidă, orice alt rezultat în
afara victoriei putând fi considerat
dezastruos, mai ales în condiţiile în
care diferenţa faţă de lider era de 5
puncte şi un alt pas greşit ar fi însem-
nat ieşirea din luptă pentru titlul de
campioană.

Prima ocazie importanta a meciului
a aparţinut echipei vizitatoare: o minge
centrată dintr-un corner de pe partea
stângă de atac a ajuns în mijlocul
careului Miroslavei, însă lovitura de
cap a unui jucător băcăuan a trecut
puţin peste poarta apărata de Avram
(min. 5). Gazdele au ratat prima ocazie
importantă în min. 9, când Botezatu a
recentrat cu capul în marginea careului
mic, însă Talpan a trimis prea încet
pentru a-l învinge pe portarul oaspeţi-
lor. Cei doi marcatori de la Piatra
Neamţ au fost aproape de a reuşi golul
şi în această partidă, Maxim centrând

excelent în zona punctului cu var, iar
Tudorache a trimis puţin alături cu
capul (min. 31). Cea mai mare ocazie a
primei reprize s-a petrecut în min. 38,
când o pasă în adâncime îl găseşte liber
pe Tudorache, însă încercarea acestuia
de scăriţa a fost ghicită de portarul
băcăuan şi pericolul a fost îndepărtat.

Dacă prima repriza nu a fost de cea
mai buna calitate, nu acelaşi lucru îl
putem spune legat de repriza secundă.
Cele două echipe au practicat un joc
mult mai deschis. Lucrul care a dina-
mizat meciul s-a petrecut în min. 55.
Revenit pe teren după o pauza de
aproape un an, golgheterul sezoanelor
trecute pentru Ştiinţa Miroslava –
Gabriel Petrea a dinamizat jocul ofen-
siv al echipei gazdă. În min. 61,
Tudorache şi Petrea fac un 1-2 rapid,
mingea ajunge la ultimul care şutează
violent din mijlocul careului mare,
mingea este blocată cu mâna de un
jucător băcăuan şi sare undeva la 20 m,
de unde Mario Şchiopu trimite un şut
superb şi-l învinge pe Dragoş Petrache!
Faza a fost una destul de ambiguă, pen-
tru că jucătorii Miroslavei solicitau
lovitură de pedeapsă, în timp ce băcă-
uanii parcă aşteptau să se dea penalty,
nemaifiind atenţi la Şchiopu, care a
şutat excelent.

Bucuria gazdelor a durat doar câte-
va minute, pentru că în min. 66,
Gheorghiu face un fault în colţul careu-
lui mare, pentru care a primit cartonaş

galben. Din lovitura liberă rezultată,
mingea a fost centrată în zona careului
mic şi a fost deviată pe colţul lung, de
unde Sergiu Homneac a trimis-o în
poartă aducând egalarea pentru
Aerostar.

După ce pierduseră două puncte în
etapa anterioară desfăşurata pe teren
propriu, gazdele se gândeau că soarta
le va fi potrivnică iar. Totuşi, în min.
75, Şchiopu centrează excelent pe 6 m,
de unde Vlad Gheorghiu se înalţă şi tri-
mite cu capul în poarta lui Petrache!
Bucuros pentru reuşita sa, Gheorghiu
îşi ridică tricoul în cap şi fuge către tri-
bună iar centralul… îi acordă cartonaş
galben şi cum primise deja un galben
pentru faultul de unde ieşise golul
Aerostarului, căpitanul Miroslavei a
fost eliminat!

Cu un om în minus, Ungureanu îl
introduce în linia defensiva pe fostul
fundaş al Politehnicii Iaşi şi
Politehnicii Timişoara, Adrian Ilie,
care nu a jucat titular pentru că acuza o
întindere la piciorul drept.
Descătuşarea Miroslavei a venit în
min. 85, când o minge lungă este bâl-
bâita de doi fundaşi băcăuani, care s-au
dat cap în cap, mingea sărind la
Tudorache, atacantul împrumutat de la
FC Botoşani trimiţând fără probleme în
poarta Aerostarului şi stabilind astfel
scorul final, 3-1!

Din păcate, dacă tabela nu s-a mai
schimbat până la final, numărul jucăto-

rilor pe teren a fost redus sistematic.
Mai întâi, în min. 90+1, Alex Beliciu
face un fault cinic la mijlocul terenului,
trăgându-i un şut peste picioare unui
adversar. A fost observat de arbitrul
central, care i-a acordat direct cartonaş
roşu. Când deja ne pregăteam de fluie-
rul final, Mario Şchiopu are o intrare
neglijentă la mijlocul terenului, acesta
alunecând în momentul când se pregă-
tea să facă o alunecare şi astfel s-a dus
cu talpa pe genunchiul unui adversar,
centralul eliminându-l direct.

O altă veste proastă a venit şi de la
Pojorâta, acolo unde liderul actual a
fost condus în două rânduri de Petrotub
Roman, însă au reuşit într-un final să
obţină toate punctele, câstigând cu 3-2.

Etapa următoare, vineri – 26 martie,
ora 15:00, Ştiinta Miroslava se va
deplasa la CSM Paşcani, iar daca
Ghiarasim şi Munteanu vor reveni,
Gheorghiu şi Şchiopu vor trebui să
ispăşească etape de suspendare pentru
eliminări din meciul cu Aerostar.

Remus Mustăţea (asmagna.info)
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Ştiinţa Miroslava - Aerostar Bacău 3-1!

Sâmbătă, 21 martie  2015, în
Sala Polivalentă din Miroslava, a
avut loc concursul de şah Cupa
„Familiei”- Ediţia I.

La concurs au fost prezenţi 73
de participanţi din Miroslava şi de
la mai multe cluburi din Iaşi: C.S.
Micul Şahist, Sfinxul Iaşi ,
Capablanca Iaşi , Politehnica Iaşi
şi „Şoimii LMK” Miroslava.

Premianţii au fost:

Adulţi - 25 participanţi
La general
Locul I - Focşa Mihai de la

Politehnica Iaşi
Locul al II-lea – Cosmin

Meriuţă de la Sfinxul Iaşi
Locul al III-lea – Eduard

Cozma de la Capablanca Iaşi
Clasament  Miroslava   
Locul I – Puiu Popescu
Locul al II-lea – Cătălin

Raclaru
Locul al III-lea – Ionel

Corduneanu
Clasament fete 
Locul I- Mihaela Cozma de la

Capablanca Iaşi

Copii sub 13 ani - 9 partici-
panţi

La general
Locul I – Cosmin Roşanu de la

CS Micul Şahist 
Locul al II-lea – Alin Popescu

de la CS Micul Şahist
Locul al III-lea – Luca

Lăcătuşu de la CS Micul Şahist
Clasament Miroslava
Locul I – Remus Buchilă
Locul al II-lea – Maria Apostol

de la CS Micul Şahist
Locul al III-lea – Jamil Jalad

La copii sub 9 ani - 39 parti-
cipanţi  

La general 
Locul I – Alexandru Iordache
Locul al II-lea – Alexandru

Lungu
Locul al III-lea – Alexandru

Vâlcu de la Sfinxul Iaşi
Clasament Miroslava 
Locul I - Andrei Donici
Locul al II-lea – Posisnicu

Darius
Locul al III-lea – Cezar

Buchilă
Clasament fete
Locul I - Ana Moraru de la

Sfinxul Iaşi,  
Locul al II-lea – Elena Clipa,

de la Politehnica Iaşi
Locul al III-lea – Sofia

Lobodă, de la Politehnica Iaşi 

Clasament 6 ani
Locul I - Mihail Turturean, de

la CS Micul Şahist Iaşi
Locul al II-lea – Andrei

Spiridon
Locul al III-lea – Teodor

Cozma de la Capablanca Iaşi
S-au acordat 2 premii speciale

pentru familia COZMA, care a
avut 5 participanţi în concurs şi
familia MORARU, care a avut 4
participanţi în concurs!

Toţi participanţii au primit
diplome de participare!

Preşedinte Axinte Ştefan
Profesor Apostol Alin               

Clubul Sportiv „Micul
Şahist” - Iaşi 

Rezultate Cupa
“Familiei” la
şah - Miroslava,
21 martie 2015

(continuare din pagina 1)

Eu, unde pot pedala în Iaşi?

„Ideea marcării unui traseu destinat parcurgerii
sale pe bicicletă a venit pornind de la o întrebare pe
care o primim des din partea cursanţilor noştri de la
atelierele săptămânale de învăţat mersul pe bicicletă:
«Eu unde pot pedala în Iaşi?». Din păcate, posibilită-
ţile sunt reduse în Iaşi, unde mulţi dintre potenţialii
ciclişti sunt descurajaţi de nesiguranţa de pe şosele şi
volumul foarte mare al traficului. Proiectul
«Descoperă Codrii Iaşului pe bicicletă» vine astfel ca
un răspuns la nevoile iubitorilor de mers pe bicicletă
din Iaşi şi face parte dintr-o serie de acţiuni ample
gândite de Pro Bike Addiction care au drept scop pro-
movarea ciclismului prin folosirea bicicletei atât ca
mijloc recreaţional, cât şi ca mijloc de transport. În
plus, din experienţă ştim că cicloturiştii sunt motivaţi
de un mix de elemente: natura, oportunitatea de a se
relaxa şi socializa. De aceea, noi organizam periodic
ture ghidate de cicloturism”, a declarat Ioana Popa,

preşedinta Asociaţiei Pro Bike Addiction.

Pedalează, la Uricani! 

Pentru proiectul „Descoperă codrii Iaşului pe bici-
cletă” a fost necesară găsirea unui traseu accesibil,
astfel încât să nu pună dificultăţi mari de parcurgere
inclusiv pentru familii cu copii şi în acelaşi timp să
fie aproape de municipiu. Cadrul natural este deose-
bit - traseul va parcurge rezervaţia naturală de tip
forestier Pădurea Uricani, cu o suprafaţă de aproxi-
mativ 70 de hectare. Cel mai des întâlnite specii de
arbori aici sunt stejarul, arţarul şi teiul argintiu.
„Traseul va oferi satisfacţii vizuale deosebite, inclu-
siv o panoramă mai puţin cunoscută asupra Iaşului”,
a declarat Cristian Amăriuţei, co-fondatorul Pro Bike
Addiction. 

În plus, în apropierea traseului marcat, cicloturiştii
vor putea admira şi vizita palatul Sturdza, monument
istoric de arhitectură nobiliară din secolul al XVIII-
lea, care în prezent găzduieşte Muzeul de Etnografie
al Agriculturii Moldovei. 

„Dacă acţiunea noastră se va bucura de succes – şi
nu văd de ce nu ar fi aşa! – vom realiza mai multe tra-
see pentru biciclişti, care să aibă ca punct de plecare
Centrul de Turism Miroslava. Putem face un traseu
spre lacul Ciurbeşti, cu un popas la Muzeul Satului şi
diverse tururi ale comunei, care să cuprindă biserici-
le monument, casele vechi şi multe alte obiective cu
potenţial turistic din Miroslava”, a declarat Ştefan
Susai, directorul Centrului de Turism Miroslava.

Proiectul „Descopera Codrii Iaşului pe bicicletă”
este finanţat de TRANSGOR LOGISTIK, prin
Fundaţia Comunitară Iaşi şi se derulează în partene-
riat cu Primăria Miroslava.

Amănunte pe www.facebook.com/turism.miro-
slava

Descoperă Miroslava… pe bicicletă!

• Mariana şi Sandra, două
surori din Voroveşti, fac box de
performanţă în timpul liber

Mici, dar drăcoase! Două surori din
Voroveşti – Marina Lungu (16 ani) şi
Sandra Lungu (14 ani) – şi-au lăsat
colegii de şcoală cu gura căscată la
auzul veştii că practică un sport emina-
mente băieţesc şi chiar au ajuns să facă
performanţă după numai un an de
antrenamente.

Cele două fete practică boxul la
echipa de juniori a CSM Gladiatorul,
din Valea Lupului, la categoria 54 şi 52
kg, sub atenta îndrumare a antrenorului
Dohot Gheorghe. La ultima Cupă a
României la box feminin, care s-a des-

făşurat pe 25 februarie 2015, cele două
fete au ocupat un onorant loc doi, obţi-
nând medalia de argint. 

De unde şi până unde o aplecare
spre aşa un sport? „Mama a fost cu
ideea. Sătulă să ne vadă că stăm acasă
şi nu facem nimica, ne-a trimis la box.
Aşa că ne-am înscris la box”, povesteş-
te Marina. De la bun început fetele s-au
acomodat cu antrenamentele asidue,
cărora le dedică, de luni până vineri,
câte o jumătate de zi, adică exact tim-
pul rămas liber în afara şcolii. Marina
are deja nasul turtit de la o partidă ante-
rioară de box, dar nu o incomodează.
La fel de băieţoasă e şi sora ei, care o
urmează în cariera sportivă umăr la
umăr. 

Ce spun colegii despre pasiunea lor

extraşcolară? „La început nu ne-au cre-
zut, dar după ce le-am arătat medaliile
ne-au privit altfel”, povesteşte Marina.
„Aţi bătut vreun băiat?” – a fost urmă-
toarea noastră întrebare. „Am mai
bătut, dar la sală, dar niciodată parte-n
parte, în afara şcolii!”, ne asigură amu-
zată Marina. Programul fetelor pasio-
nate de box din Voroveşti este foarte
strâns iar naveta de la Miroslava la
Valea Lupului le mănâncă atât timp,
cât şi bani (câte 140 lei/lună abona-
ment de transport, de fiecare). Ambiţia
surorilor Lungu e să participe şi la
campionatul naţional din luna iunie,
care se va desfăşura cel mai probabil la
Constanţa. Fireşte, speră să obţină nişte
medalii pentru care continuă să se pre-
gătească intens…

Medaliate cu ARGINT la 
Cupa României… la box!


