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Energie verde, la Ciurbeşti!

• Parcul fotovoltaic din Ciurbești
va produce energie electrică la
finele lunii iulie
Luni, 18 mai, a fost semnat procesul verbal de
recepţie a lucrărilor de amenajare a Parcului
fotovoltaic de la Ciurbești. Potrivit estimărilor
constructorului (SC Bial Instal Grup SRL) asumate
prin contract, până la 31 iulie întreaga investiție va
putea fi dată în folosință, ceea ce înseamnă că
lucrările sunt în graficul prestabilit.
Potrivit proiectului, centrala electrică fotovoltaică
va funcționa în intravilanul comunei Miroslava, pe
un amplasament în suprafață de 5 hectare, pe dealul
de la Ciurbești și va avea o capacitate de aproximativ
1MWp. Valoarea totală a proiectului este de
26.573.831 lei, finanțarea fiind asigurată de FEDR în
proporție de 76%, cu fonduri de la guvern în

proporție de 22% și 2% contribuție de la bugetul
local al comunei Miroslava.
Centrala fotovoltaică va dispune de 4.200 panouri
fotosensibile care produc energie electrică cu putere
instalată de 240 Wp, montate pe 97 trackere
independente, cu posibilitate de urmărire a soarelui pe
două axe și posibilitate de înclinare la 120 grade, 9
invertoare trifazate, cu o putere de 12 kw fiecare etc.
Odată pusă în funcțiune, centrala fotovoltaică va
furniza energie electrică de care Primăria comunei
Miroslava poate dispune pentru asigurarea curentului
necesar instituțiilor publice și iluminatului stradal,
fără a mai fi nevoie să mai plătească vreun leu la
E.on, ceea ce reprezintă o economie importantă la
plata facturilor de la bugetul local. “Este vorba de
sume importante care se vor întoarce la bugetul local
şi pe care le vom putea utiliza pentru alte proiecte de
dezvoltare socio-economică a comunei”, a declarat
primarul Dan Niţă.

Anunţuri de mică publicitate gratuite în Mesagerul!
• „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 acesteia, 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 asemenea, la
Biroul Unic din cadrul Primăriei
Miroslava, sau la adresa de internet redactia.mesagerul@gmail.com

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513

Parcul fotovoltaic impune o
nouă organigramă la Primărie
Având în vedere că toată energia electrică
produsă în centrala fotovoltaică de la Ciurbeşti va
avea ca beneficiar Primăria Miroslava, acest lucru
a impus, conform proiectului angajat cu finanţatorii
europeni, şi o modificare a schemei de personal din
administraţia publică locală. Astfel, la ultima
şedinţă de Consiliu Local, a fost votată noua
Organigramă a Primăriei Miroslava, în cadrul
căreia a fost înfiinţat şi un serviciu (compartiment)
energetic. Acest compartiment energetic va cuprinde 7 posturi noi de electricieni calificaţi (4 bărbaţi
şi 3 femei). Angajările se vor face prin concurs, în
condiţiile stabilite de lege, concurs care va fi
anunţat în presa locală.

Apă la robinet, în Ciurbeşti
• Pentru branşamente,
persoanele interesate sunt
sfătuite să contacteze firmele
care au făcut deja lucrările în
zonă, ca să evite plimbările
după avize şi alte cheltuieli
suplimentare
Miercuri, 13 mai, o comisie
de specialitate a primăriei
Miroslava a făcut recepţia
lucrărilor de extindere a
sistemului de alimentare cu apă
potabilă din Ciurbeşti. Valoarea
totală a lucrării este de 725.943
lei iar lungimea totală a reţelei
este de 9.720 m. Reţeaua de
alimentare cu apă potabilă din
Ciurbeşti este racordată la
sistemul deja existent şi
funcţional din Horpaz. „Având
în vedere că am fost întrebat de
mai mulţi localnici dacă va
ajunge apa la toată lumea, profit
de această ocazie pentru a

confirma că da, va ajunge apa
până la ultima casă de pe strada
în care au început lucrările”, a
dat asigurări primarul Dan Niţă.
Pentru a evita plimbările
după tot felul de avize şi cheltuielile suplimentare inutile,
conducerea Primăriei Miroslava
le recomandă cetăţenilor să
contacteze firmele care au
executat lucrările de extindere a
reţelei de apă din dreptul casei
lor, pentru a le face documentaţia necesară şi lucrările de
branşament de la poartă până în
casă. „Asemenea lucrări nu pot
fi efectuate decât de firme acreditate de SC Apa Vital SA.
Altfel nu pot încheia contracte
cu furnizorul de apă”, a mai precizat ing. Violeta Iftimie, consilier tehnic în cadrul compartimentului de achiziţii al
Primăriei Miroslava.

Potrivit informaţiilor furnizate de conducerea Primăriei
Miroslava, extinderea sistemului de alimentare cu apă se
va încheia în acest an în
Miroslava Vale şi Găureni. Tot
în acest an, administraţia locală
are în vedere finalizarea
sistemului de alimentare cu apă
în localităţile Voroveşti şi
Brătuleni. Vor urma, în funcţie
de finanţări, extinderi în
localităţile Uricani, Valea
Ursului, Corneşti, Proselnici şi
Dancaş.
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Administraţie

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 primăria 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!
 Cumpăr 10 viţei. Tel. 0753-011.690.

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

 Societate de pompe funebre angajează zidari,
mozaicari şi şofer. Tel.: 0745-53.24.58.
 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
 Căutăm bonă pentru copil de 1 an şi 2 luni, zona
magazin „La 2 paşi”, program de la 8.30 - 18.30, tel.
0722-636.489 sau 0749-095.333.
 Confecţii Integrate Moldova angajează pentru
fabrica de confecţii: confecţioneri, persoane dornice să
lucreze în confecţii. Pentru confecţionerii începători
asigurăm salariul şi posibilitatea calificării gratuite.
Beneficii oferite:
- salarizare în acord individual, plătindu-se operaţiile
executate de fiecare lucrător, conform evidenţelor proprii;
- decontare transport;
- cursuri gratuite de calificare;
- premiu de fidelitate;
- prime lunare de depăşire normă;
- tichete de masă;
- tichete cadou.
Relaţii la sediul fabricii din Iaşi, str. Bucium 34 (poarta 2 Moldomobila), sau la tel.: 0232 - 415.793.
 CMM Market Valea Ursului angajează în vederea
extinderii activităţii lucrător comercial. Condiţii: vârsta 18 – 40 ani; studii liceale absolvite; apt medical şi
psihologic, aptitudini în utilizarea PC, disponibilitate
pentru lucru în echipă, disponibilitate pentru program
flexibil, garanţii materiale. CV-ul se paote depune la
magazin, sau la adresa de e-mail
cmmconstruct@gmail.com. Salariul oferit este de
1.000 lei/lună minim. Telefon de contact: 0749 –
810.605.

Servicii

 GRATUIT - consultanţă pentru înfiinţare de asocia-

ţii de proprietari (blocuri sau zone rezidenţiale).
Asigurăm gratuit toată documentaţia pentru înfiinţarea
asociaţiilor de proprietari, inclusiv depunerea documentelor la Judecătoria Iaşi, dacă se face contract de
administrare pe o perioadă de minim 6 luni. Servicii
diverse pentru asociaţii de proprietari şi cartiere rezidenţiale: administrare, cenzorat, servicii curăţenie, grădinărit. Garantăm corectitudine şi respectarea legislaţiei în vigoare. Telefon: 0748.393.510.

Matrimoniale

 Riveran al comunei Miroslava, 54 ani, 1.70, 78 kg,

caut doamnă, văduvă, riverană comuna Miroslava, de
vârstă apropiată, pentru o relaţie serioasă (căsătorie).
Telefon: 0742-911.904.

Imobiliare

 Vând teren, 2000 mp, intravilan Ciurbeşti. Telefon:

0727-140.776, Dodo Mihai.

Campanie de sterilizare gratuită
a câinilor comunitari
• Problema câinilor comunitari,
fără stăpâni, a maidanezilor, este
o problemă creată de către
oameni ca urmare a
abandonurilor, a înmulţirii
necontrolate şi iresponsabile a
câinilor din curţi şi / sau
apartamente.
Sterilizarea în masă este singura soluţie viabilă care dă rezultate pe termen
mediu şi lung, şi, mai mult decât atât,
este o soluţie decentă, umană prin care
se merge direct la cauzele acestei probleme. Nimeni nu vrea câini pe străzi.
Nici ONG-urile de profil, nici oamenii.
Indiferent că ne e milă sau teamă de ei,
cu toţii ne dorim ca aceştia să dispară de
pe domeniul public.
Romania Animal Rescue, Inc., organizaţie nonprofit înregistrată în Statele
Unite, activează în România prin organizarea de campanii de sterilizări gratuite, sesiuni de training pentru tinerii
medici veterinari şi programe educaţio-

nale în şcoli privind protecţia animalelor şi deţinerea responsabilă a animalelor de companie.
Începând din 2010 Romania Animal
Rescue, Inc. vine în sprijinul comunităţii locale şi a persoanelor cu posibilităţi
financiare modeste prin organizarea de
campanii de sterilizări gratuite pentru
câini şi pisici cu şi fără stăpân, atât din
municipiul Iaşi, dar şi din comuna
Miroslava.
Următorul proiect Romania Animal
Rescue, Inc. se adresează celor din
comuna Miroslava, proiect prin care
vom steriliza gratuit 100 de câini şi
pisici, prin această acţiune dorindu-ne
să reducem numărul puilor abandonaţi
pe străzi sau pe câmpuri.
Mai mult decât atât, începând cu 1
ianuerie 2015, conform Legii 258 /
2014, toţi câinii de rasă metisă, fără certificat de pedigree şi fără drept de
montă, aflaţi în proprietatea persoanelor
fizice sau juridice, trebuie sterilizaţi,
nerespectarea prevederilor legale fiind
sancţionată contravenţional cu amenzi.
Campania Romania Animal Rescue,

Normative ale Consiliului Local
În cadrul şedinţei extraordinare de lucru a
Consiliului Local Miroslava, din data de joi,
7 mai, a.c., au fost supuse dezbaterii şi aprobate următoarele normative locale:
• Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi
a Statului de funcţii al UAT Comuna Miroslava,
judeţul Iaşi;
• Hotărâre privind angajamentul finalizării
proiectului “Extindere sistem de alimentare cu
apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
până la data limită de eligibilitate aferentă POS
Mediu 2007-2013, respectiv 31.12.2015.

Inc. se va desfăşura ca şi până acum la
cabinetul veterinar Izavet, Miroslava,
cabinetul doamnei dr. Livioara Rotariu.
Îi aşteptăm pe toţi cei care au câini şi
pisici să răspundă apelului nostru şi să
sune pentru programări.

Pentru urgenţe, sunaţi
la 0232-295.680/27!
Pentru 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 sesizează compartimentul de
profil în vederea soluţionării problemei sesizate. Spre exemplu, 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.

Case P+M, suprafaţă utilă
aprox. 120 mp, suprafaţă
teren 500 mp, cale de
acces privată, toate utilităţile, intravilan Valea
Adâncă (zona
Expomobila), acces asfaltat, zidărie cărămidă
Brikstone, polistiren 10
cm, tencuială decorativă, acoperiş Bilka, termopan 5 camere tripan, cetrală termică, gresie, faianţă, se predă la cheie. Preţ 85.000 euro. Detalii la tel.: 0747.955.075.
Pereş Adrian.

Apartamente 1 cameră
(31 mp preţ 22.500 euro),
2 camere (50 mp preţ
37.000 euro) şi 3 camere
( 48.000 euro). Blocul în
care se află apartamentele cu 1 şi 2 camere are
termen de finalizare
15.07.2015, iar apartamentele cu 3 camere au termen de finalizare 15.11.2015. Apartamentele vor fi predate la cheie (CT, G, F, P), poziţionate într-o zonă liniştită, la 5 minute de aleea
Tudor Neculai. Detalii la tel.: 0747.955.075. Pereş Adrian.

 Vând loc de casă, 400 mp, sat Uricani, la stradă,

toate utilităţile disponibile. Tel.: 0740 – 402.948.

Date de la starea civilă
În perioada 30 aprilie –15 mai 2015, la Oficiul de
Stare Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Blaj Gabriel, cu Hriscu Florentina;
• Pronciac Marius, cu Ştefan Daniela;
• Sturzu Ioan Nicolae, cu Birtea Olga.
Decese
• Iorgu Mircea (81 ani, Voroveşti);
• Mihăilă Popa Vasile (88 ani, Găureni);
• Covataru Elena (64 ani, Voroveşti).

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

Best Company for All „Veşnica Odihnă”
Executăm servicii complete de înmormântare
(sicrie, catering, construcţii funerare, cavouri
etc.) la preţuri convenabile.
Ne găsiţi la adresa str. Valea Adâncă nr. 9, tel.
0745-532.458 sau 0742-556.130

ANUNŢ RECRUTARE
FUNDAŢIA PENTRU TINERI ŞI FEMEI IAŞI
Recrutează în vederea calificării şi angajării persoane pentru următoarele posturi:
- Cofetar – Patiser
- Brutar
- Lucrător în comerţ
- Şofer
- Agent distribuţie
Pentru detalii, sunaţi la telefon 0721-39.80.67 Ştefania Năstas, sau la parterul blocului Popescu –
vizavi de marketul “La 2 Paşi” marţi şi joi, între
10.00 şi 11.00

Cursuri de formare profesională
Camera Agricolă Judeţeană Iaşi organizează cursuri de formare profesională în meseriile de: apicultor, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor.
Pentru înscrieri sunt necesare următoarele:
- Copie buletin/carte de identitate;
- Copie certificat de naştere;

- Copie act de studiu;
- Copie certificat de căsătorie;
- Taxă curs 700 lei.
Date contact: Camera Agricolăn Judeţeană
Iaşi – Tel. 0232-213.808,
e-mail:info@cajiasi.ro

APA de CALITATE
pentru o

VIAŢĂ de CALITATE
Filtre pentru apă la preţuri fără
concurenţă. Tel: 0725-913.133
Cu noi veţi avea mereu apă proaspătă plăcută la gust, pentru băut, gătit,
spălat fructe şi legume, gheaţă, cafea, ceai, compot, murături.

Mesagerul
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De vorbă cu oamenii

Întâlneşte-te cu primarul tău!
• Pentru luna mai, contactul cu oamenii a fost ad-hoc, pe trotuar sau stradă,
în fiecare localitate în parte, fără a se fi stabilit în prealabil un punct anume
de întâlnire. Următoarele întâlniri însă, după deplasarea primarului în
teren, vor fi urmate de discuţii, la loc fix, în cursul după-amiezii, la un punct
şi o oră dinainte prestabilite de comun acord cu cetăţenii.
În conformitate cu programul stabilit (şi
publicat în ediţia anterioară a ziarului
Mesagerul), în prima săptămână a lunii mai
primarul Dan Niţă s-a deplasat în cele 13
localităţi componente ale comunei
Miroslava şi a stat de vorbă, la faţa locului,
cu fiecare cetăţean interesat să-şi expună
ofurile, sugestiile sau reclamaţiile. Iniţiativa
acestei acţiuni aparţine în totalitate primarului şi poate fi considerată drept o audienţă în
teritoriu, menită a facilita comunicarea dintre autoritatea locală şi contribuabili, pe
probleme concrete de maxim interes pentru
comunitate.

Multe străzi fără nume, fără
număr…

Limitatoare de viteză în Miroslava,
Balciu şi Valea Adâncă

Miercuri, 6 mai, locuitorii satelor Horpaz
şi Ciurbeşti au pus de asemenea problema
limitatoarelor de viteză. O situaţie bizară a
fost semnalată de familia Cozianu, din
Horpaz, care a plătit în avans pentru ridicarea gunoiului menajer la fosta firmă SC
Raabro SRL, care între timp a plecat din
localitate iar locul ei a fost preluat de SC
Dermat Cons SRL. „În mod normal, trebuiau să încaseze bani doar pentru perioada
cât au prestat servicii. Dacă acel angajat a
încasat şi pentru lunile următoare şi va trebui să dea banii înapoi. Vom verifica acest
aspect şi le vom pune în vedere celor de la
Raabro să rezolve problema. Oricum, a fost
o ticăloşie din partea acelui angajat, că nu
trebuia să ia banii înainte” a declarat primarul Niţă. Un alt aspect semnalat de cetăţeni
în Horpaz îl constituie dinamica dezvoltării
urbanistice, care a dus la apariţia unui
număr destul de mare de străzi şi căi de
acces, multe dintre ele private, dar care nu
au o denumire şi un număr aferent pentru
fiecare casă în parte. De unde şi o problemă
reală nu doar pentru factorii poştali care au
de adus corespondenţa în zonă, dar şi pentru
rezidenţii care vor să-şi facă buletin.
„Problema adreselor noi va fi discutată în
regim de urgenţă în Consiliul Local şi sperăm ca în cel mai scurt timp să nu mai avem
reclamaţii de acest tip”, a mai precizat primarul Niţă.

Deplasările în teritoriu au demarat luni,
în zona Miroslava (deal) şi Balciu. Fiind
vorba de o zonă puternic urbanizată, care nu
impune probleme administrative, populaţia
contactată nu a avut mare lucru de comentat. Străzile din concesiuni au fost asfaltate
recent iar în ce priveşte racordarea la apă şi
canalizare lucrurile sunt la fel de clare.
Cetăţenii solicită autorităţilor locale să
găsească soluţii suplimentare de limitare a
vitezei autoturismelor pe drumul judeţean,
în special în zona centrală şi în dreptul şcolii gimnaziale, copiii şi pietonii fiind expuşi
constant pericolului unor accidente de circulaţie. Având în vedere acest aspect,
Primăria Miroslava a dispus deja montarea
unor limitatoare de viteză (cocoaşe) şi a
demarat un program de colaborare cu poliţia rutieră Iaşi pentru intensificarea controalelor radar aici. În cursul zilei de marţi, primarul Niţă s-a întâlnit cu locuitori din satul
Valea Adâncă. Problemele discutate aici au
fost diverse: de la aspecte ce ţin de urbanism, de drumuri îngustate aberant de mult
şi pe care nu pot circula autoturisme pe
două sensuri şi până la aspecte legate de
salubrizare.

Racordări la reţeaua
de apă în Ciurbeşti
La Ciurbeşti, oamenii au solicitat detalii
în ce priveşte extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi au mai vrut să
ştie ce se întâmplă cu clădirea şcolii. Dacă
cu apa lucrurile sunt clare, lucrările fiind
finalizate în aceste zile – fapt ce face posibilă racordarea la reţeaua Apa Vital începând cu luna iunie – cu clădirea şcolii deza-

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.

fectate lucrurile au rămas în dezbatere.
„Elevii de aici au fost mutaţi la Proselnici
iar clădirea urmează a fi reabilitată. Nu ştim
ce destinaţie îi vom da pe mai departe, dar
suntem deschişi la propuneri”, a mai declarat Dan Niţă. O altă veste bună pentru ciurbeşteni este aceea că până la sfârşitul acestei luni va fi asfaltată şi strada Nicolae
Hârţan.

Solicitări de racordare la reţeaua de
alimentare cu apă în Dancaş

Terenuri problemă în Proselnici
O problemă delicată şi fără o rezolvare
imediată o constituie eliberarea titlurilor de
proprietate pentru mai mulţi locuitori din
Proselnici care şi-au făcut deja case pe terenuri aparţinând domeniului public. Legea
fiind foarte clară în această privinţă, emiterea unor titluri de proprietate iese din discuţie, dar autoritatea locală ia în calcul posibilitatea concesionării acestora către deţinătorii actuali. De asemenea, salubrizarea, apa,
şi asfaltarea unor căi de acces au constituit
subiecte de dialog cu oamenii din Proselnici.

Apă curentă şi la Voroveşti

În satul Dancaş, principala problemă a
locuitorilor de aici o constituie lipsa apei, pentru care primarul comunei Miroslava a dat asigurări că va găsi o soluţie în perioada imediat
următoare. „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă pentru toţi locuitorii satelor
componente ale comunei Miroslava reprezintă o prioritate absolută pentru noi. În aceste
zile urmează să facem recepţia la lucrările de
extindere la reţeaua de apă din Ciurbeşti.
Urmează Dancaşul, dar îi rugăm pe locuitorii
de aici să aibă răbdare, că vom ajunge şi la ei”,
a declarat Dan Niţă. Asfaltarea drumului principal, construirea bisericii şi amplasarea de
panouri cu denumirea satului, la intrarea în
Dancaş, au constituit alte teme de discuţie dintre cetăţenii de aici cu primarul. ,,Biserica e
aproape gata. Are deja fundaţia turnată iar clădirea propriu-zisă a fost realizată din lemn.
Mai urmează doar să fie adusă pentru a fi
montată”, a precizat primarul Dan Niţă.

Ultima zi din prima săptămână a lunii mai
a fost dedicată de primarul Dan Niţă dialogurilor cu locuitorii satelor Găureni, Uricani,
Voroveşti şi Brătuleni. Fiind vorba de localităţi mici, cu populaţie preponderent îmbătrânită, discuţiile cu primarul au vizat probleme
specifice precum reparaţiile unor biserici
aflate în stare avansată de degradare (cum e
şi cazul bisericii din Găureni, aflată acum în
reparaţii capitale) sau scăderea îngrijorătoare
a populaţiei şcolare (Voroveşti şi Uricani).
Extinderea reţelei de apă potabilă a fost de
asemenea un subiect de mare interes pentru
locuitorii din Voroveşti, primarul Dan Niţă
dând asigurări că, potrivit programului investiţional demarat de Primăria Miroslava, fiecare locuitor din localitate se va putea racorda la apă curentă.

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).
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Domeniul public şi privat al
Primăriei, rezerva Comisiei
de fond funciar
Având în vedere numărul
mare de cereri din partea persoanelor fizice care solicită
reconstituirea drepturilor de
proprietate asupra unor terenuri, precum şi confuziile pe
care oamenii le fac între
noţiunile de domeniu public
şi privat al Primăriei, încercăm, în cele ce urmează, să
limpezim lucrurile.
Aşadar, ce reprezintă
domeniul public al Primăriei,
dar domeniul privat al unei
unităţi administrativ-teritoriale? În ce constă rezerva comisiei locale de fond funciar şi
prin ce se deosebeşte aceasta
de celelalte forme de proprietate ale Primăriei?
Pentru funcţionarea continuă şi regulată a serviciilor
publice, administraţia publică
are nevoie de o serie de
bunuri mobile şi imobile, care
fac parte din patrimoniul statului sau al colectivităţilor
locale. Toate bunurile mobile
şi imobile aparţinând unei
unităţi-administrativ teritoriale (comună) formează patrimoniul acesteia. La rândul
său, acest patrimoniu este format din bunuri care aparţin
domeniului public şi din
bunuri care aparţin domeniului privat al comunei.
Noţiunile de domeniu
public şi de domeniu privat al
unităţilor administrativ-teritoriale sunt definite expres de
art.136
din
Constituţia
României, art.119, art.120,
art.121 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică
locală, republicată, art.3,
art.4, art.6 din Legea
nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, art.552art.555, art.858-art.861 Noul
Cod Civil, Legile fondului
funciar.
Regimul proprietăţii este
diversificat nu doar în funcţie
de natura bunurilor ca obiect
al apropierii, ci şi de scopul şi
modul utilizării bunurilor,
precum şi de calitatea titularilor lor. Proprietatea poate fi
publică sau privată, iar fiecare
dintre acestea poate fi de interes naţional sau de interes
local.
Trebuie ştiut faptul că
noţiunile de proprietate publică şi de domeniu public, respectiv de proprietate privată
şi de domeniu privat nu sunt
sinonime, nu se substituie una
alteia. Proprietatea este o
instituţie juridică, iar domeniul reprezintă o totalitate de
bunuri care fac obiectul proprietăţii.
De asemenea, trebuie reţinut că sfera patrimoniului este
mult mai largă decât cea a
domeniului public, ea cuprinzând şi domeniul privat, precum şi drepturile şi obligaţiile
cu caracter patrimonial. Se
poate spune că relaţia dintre
domeniu şi patrimoniu este
una ce desemnează domeniul
ca fiind elementul constitutiv
principal al patrimoniului.
Titularii (subiectele) dreptului
de proprietate publică sunt

strict şi complet determinaţi
de norma constituţională –
art.136 alin.(2): “Proprietatea
publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale”.
Domeniu public = terenurile pe care sunt amplasate
construcţii de interes public,
pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice,
porturi şi aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră,
albiile râurilor şi fluviilor,
cuvetele lacurilor de interes
public, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării
Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale,
monumentele, ansamblurile şi
siturile arheologice şi istorice,
monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărarii
sau pentru alte folosinţe care,
potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes
public.
Terenurile care fac parte
din domeniul public sunt
inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile. Ele nu pot fi
introduse in circuitul civil
decât dacă, potrivit legii, sunt
dezafectate din domeniul
public.
Proprietate publică =
reprezintă dreptul subiectiv ce
aparţine unităţilor administrativ-teritoriale şi are ca obiect
bunurile care, fie prin natura
lor, fie printr-o dispoziţie a
legii sunt de uz sau de utilitate publică.
Domeniul privat = terenurile dobândite de acestea
prin modurile prevăzute de
lege, precum şi din terenurile
dezafectate, potrivit legii, din
domeniul public. El este
supus dispoziţiilor de drept
comun, dacă prin lege nu se
prevede altfel.
Proprietatea privată =
reprezintă dreptul persoanelor
fizice sau juridice, al statului
sau unităţilor administrativteritoriale asupra bunurilor
mobile sau imobile, bunuri
asupra cărora proprietarul
exercită atributele dreptului
de proprietate în interes propriu, dar în limitele legii.
Rezervă teren comisie
locală de fond funciar =
terenurile care fac obiectul
constituirii/reconstituirii
dreptului de proprietate la
legile fondului funciar.
SECRETAR
Ursanu Ancuţa-Lenuţa

Asfaltări de străzi în Valea Adâncă
• Străzile Florilor şi
Atelierului nu se mai
asfaltează din cauza
condiţiilor întâlnite în
teren
În urma verificărilor
întreprinse în teren pentru
implementarea programului
de modernizare, prin asfaltare, a unor străzi din Valea
Adâncă, în lungime totală
de 9,066 km, au fost constatate următoarele:
- strada Florilor şi strada
Atelierului sunt înguste şi
nu permit realizarea dumului;
- strada Veche trebuie
realizată pe ambele laturi
vizavi de parcul de joacă;
- strada Imaşului trebuie
realizată până la ultima proprietate de pe partea stângă;
- strada Corneşti se poate
realiza până la cimitirul
nou înfiinţat;
- strada Ezăreni trebuie
realizată până la ultima proprietate de pe partea dreaptă;
- strada Debarcaderului
trebuie realizată până la
ultima proprietate.
În consecinţă, compartimentul de specialitate din
cadrul Primăriei Miroslava
a decis ca programul de
asfaltări va fi modificat

după cum urmează:
• Nu se mai asfaltează
Strada Florilor (449 m) şi
Strada Atelierului (461 m);
• În schimb, au fost asfaltate:
- Strada Veche, tronson
în lungime de 147,00 m;
- Strada Imaşului, tronson în lungime de 86,00 m;
- Strada Ezăreni, în lungime de 430,00 m;
- Strada Debarcaderului,
tronson în lungime de
105,00 m;
- Strada Corneşti, până în
dreptul cimitirului nou din
Valea Adâncă. A mai rămas
de asfaltat porţiunea de drumum de la Cimitir până la
DC 28 (Balciu – Corneşti);
“În programul de asfaltări de drumuri în Valea

Adâncă mai avem în vedere
realizarea legăturii dintre
străzile
Ezăreni
şi
Debarcaderului, pe o lungime de circa 400 m. Dar,
acolo fiind proprietăţi private, acest lucru nu este
posibil decât dacă deţinătorii sunt dispuşi să cedeze
teren. Vom discuta cu ei şi
vom vedea ce soluţii vom
găsi”, a declarat ing. Violeta
Iftimie.
Valoarea totală a investiţiei este de 582.161,224 lei,
fără TVA.

“Acolo unde oamenii
nu-şi retrag gardurile
nu facem asfaltări“
Situaţia
modernizării
acestor străzi din Valea

Adâncă a fost discutată şi în
plenul Consiliului Local,
care a aprobat modificările,
fără prea multe comentarii.
“Am încercat în fel şi chip
să reglăm situaţia căilor de
acces de acolo, dar nu am
reuşit mare lucru. Sunt
multe persoane în zonă care
refuză să-şi retragă gardul
din drum şi din această
cauză nu se poate circula pe
acolo. Am identificat porţiuni pe care accesul nu are
o lăţime mai mare de 3 – 4
m. Să mai aduci şi alte utilităţi pe acolo, în aceste condiţii, este practic imposibil!
Aşa că până nu-şi retrag
cetăţenii respectiv gardurile
nici noi nu mai modernizăm
nimic”, a precizat primarul
Dan Niţă.

Exproprierea, ultima soluţie!
Adusă într-o situaţie fără ieşire
în ce priveşte modernizarea drumurilor din Valea Adâncă,
Primăria Miroslava a propus
Consiliului Local recurgerea la o
soluţie extremă: exproprierea. „O
parte din strada Şcolii din
Miroslava nu e a Primăriei, ci a
unei firme de lichidatori cu care nu
am reuşit să ne înţelegem pentru că
tot timpul ne cerea nişte preţuri
exagerate. Ne-au tot dus ei cu
vorba, în speranţa că vor scoate
mai mult, dar uite că au trecut doi
ani de când tot vorbim şi oamenii
din zonă suferă. De aceea, dacă tot
nu există altă cale de rezolvare,
propun să demarăm procedurile de
expropriere”, a declarat primarul

Dan Niţă. „Sunt cetăţeni în zonă
care dacă se supără vreun proprietar vecin cu ei se pot trezi că nu
mai au acces în propria curte. Or
acest lucru nu poate fi permis.
Despre asta vorbim… şi despre
faptul că nu acceptăm să se facă
vreo construcţie pe căile de acces
dintre blocuri”, a mai remarcat primarul Dan Niţă.
Preţul pieţei imobiliare pentru
zona respectivă este în jur de 9
euro/mp. Vizate de Primăria
Miroslava pentru exproprieri sunt
porţiuni de teren din: strada
Pădurii (Miroslava), strada Florilor
(Valea Adanca), strada Livezii
(Dealul Nucului).

Sensuri unice în Valea Adâncă
Având în vedere lăţimea redusă
a străzilor din Valea Adâncă,
Comisia de Circulaţie a comunei
Miroslava a dispus impunerea
unor sensuri unice, după cum
urmează:
• Sens unic pe strada Florilor, dinspre strada Principală, până la intersecţia cu strada Bazei;
• Sens unic pe strada Cicoare, de la
intersecţia cu strada Costea Vodă,
până la intersecţia cu strada Iuga

Vodă;
• Acces interzis dinspre strada
Laţcu Vodă spre strada Iuga Vodă şi
strada Bazei.

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.
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Contractele de salubrizare
sunt obligatorii
• Refuzul de a încheia
un astfel de contract
prezintă contravenţie
şi se sancţionează cu
amendă între 500 –
1.000 lei
Primăria
comunei
Miroslava, compartimentul
ecologic, reaminteşte publicului că începând cu data de
4 mai 2015, operatorul de
salubritate acreditat oficial
în toate cele 13 localităţi
componente ale comunei
este SC Dermat Cons SRL.
Potrivit
HCL
65/30.04.2015, şi Legii
salubrizării 101/2006, cu
modificările şi completările
ulterioare, orice persoană
fizică sau juridică rezidentă
în comuna Miroslava are
obligaţia de a încheia un
contract de colectare deşeuri menajere şi reciclabile
cu operatorul mai sus menţionat.
În caz contrar, conform
art.30 alin 5) din Legea
101/2006, “refuzul de a
încheia contracte de prestări

servicii cu operatorul de
salubritate licenţiat în aria
de delegare respectivă constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă
între 500-1.000 lei”.
Pentru relaţii suplimentare, persoanele interesate se
pot adresa direct operatorului SC DERMAT CONS
SRL, la sediul din sat
Miroslava, strada Constantin
Langa nr. 97 sau la telefon:
0232-27.55.34, mobil: 0755035.635;
e-mail:
dermat.miroslava@yahoo.c
om.

Cine beneficiază de
scutiri la plata gunoiului menajer?
Sunt scutite de la plata
serviciilor de salubritate
doar următoarele categorii
de persoane:
- Veteranii şi văduvele de
război;
- Persoanele beneficiare
de venitul minim garantat,
conform Legii 416/2001;
- Persoanele cu grav de
handicap grav şi accentuat;

- Persoanele care au vârsta peste 80 ani şi al căror
venit nu depăşeşte suma de
400 lei/lună.
Foarte important! De
aceste scutiri la plata serviciului de salubritate beneficiază doar persoanele prevăzute în categoriile menţionate mai sus, nu şi membrii familiei acestora. Dacă,
spre exemplu, la o aceeaşi
adresă locuiesc o persoană
cu vârsta peste 80 de ani şi
familia acesteia, ceilalţi
membri ai familiei plătesc
gunoiul normal!
Beneficiarii
acestei
forme de asistenţă la plata
gunoiului menajer trebuie
să deţină acte justificative,

Curăţenie de primăvară
Având în vedere lucrările
de gospodărie specifice
perioadei de primăvară-vară,
compartimentul ecologic din
cadrul Primăriei Miroslava
reaminteşte cetăţenilor că au
îndatorirea de a menţine
curăţenia din rigolele aflate

în dreptul proprietăţii fiecăruia, precum şi de a tunde
spaţiul verde aferent.Foarte
important! Deşeurile vegetale rezultate în urma acestei
activităţi de salubrizare nu se
vor arde, ci vor fi predate,
spre compostare, la platfor-

mele ecologice din Balciu
sau Uricani. În acest sens, în
prima şi a treia săptămână a
lunii curente, o remorcă a
Primăriei Miroslava se va
deplasa prin fiecare sat în
parte pentru a prelua aceste
deşeuri vegetale.

care să ateste încadrarea în
oricare dintre categoriile
sociale prezentate mai sus.
Tarifele practicate de SC
Dermat Cons SRL sunt:
- pentru apartamente –
22,14 lei / apartament /
lună;
- pentru locuinţe individuale – 19,31 lei /
familie/lună.
Tariful a fost calculat
pentru o medie de 2,53
locuitori/locuinţă, medie
rezultată din faptul că în
comună sunt 13.394 locuitori înregistraţi, constituiţi
în 5.250 gospodării individuale şi 93 locuinţe comune
(blocuri). Prin urmare, tariful este de 7,63 lei/persoană/lună.
În ce priveşte pubelele,
fiecare deţinător îşi păstrează pubela veche. Cei care
nu au aşa ceva pot solicita
pubele după încheierea contractului cu noul operator de
servicii de salubritate şi vor
primi. “Sunt pubele pentru
toată lumea”, a dat asigurări
Corina Darabană, şefa compartimentului ecologic din
cadrul Primăriei Miroslava.

„Am mai spus-o şi o repetăm: asigurarea curăţeniei pe
domeniul public din dreptul
gardului fiecăruia este o
îndatorire publică, prevăzută
de lege. Nerespectarea prevederilor acestei legi atrage
după sine amenzi contravenţionale”, a declarat Corina
Darabană, şefa compartimentului ecologic din cadrul
Primăriei Miroslava.

Pubelele se scot la poartă, cel târziu la 7:30!
• Angajaţii serviciului
de salubritate nu au voie să
intre în curţile oamenilor
Compartimentul ecologic
al Primăriei Miroslava le
reaminteşte cetăţenilor că
pubelele puse la dispoziţie
de SC Dermat Cons SRL –
firma acreditată cu salubrizarea în comuna Miroslava –
sunt destinate exclusiv preluării gunoiului menajer, nu
şi de altă natură. „Deşeurile
rezultate în urma construcţii-

lor de locuinţe sau demolări,
potrivit legii, se preiau de
firme specializate şi se depozitează în locuri special amenajate”, a declarat Corina
Darabană, şefa serviciului.
Reprezentaţii societăţii de
salubrizare le reamintesc
beneficiarilor că pentru a fi
ridicate şi golite, pubelele
trebuie să fie aduse la poartă,
conform programului, cel
târziu la ora 7:30. „Am avut
chiar o reclamaţie din partea
unei persoane că nu i-am

ridicat pubelele, dar acestea
erau ţinute în curte.
Lucrătorii noştri nu au voie
să intre în curţile oamenilor,
aşa că au trecut mai departe”, a declarat Lupu Radu,
reprezentantul SC Dermat
Cons SRL.
Programul de ridicare a
pubelelor cu gunoi menajer
este următorul:
• Luni şi Marţi - Valea
Adâncă (Nouă şi Veche);
• Miercuri – Ciurbeşti şi
Horpaz;

De ce costă aşa mult gunoiul?
• Preluarea unui metru cub
de gunoi menajer la Groapa
Ţuţora costă 51 lei!
Având în vedere că a primit
mai multe reclamaţii din partea
cetăţenilor nemulţumiţi de preţul
la serviciile de salubritate, pe care
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multă lume îl consideră prea
mare, compartimentul ecologic al
Primăriei Miroslava precizează
că acesta e determinat fundamental de tarifele practicate de groapa
ecologică Ţuţora. Concret, pentru
1 mc de gunoi (cca 213 kg) preluat, tariful practicat de Groapa

Ţuţora este 51 lei. Spre exemplu,
o maşină plină cu gunoi menajer
înseamnă că duce la groapă 42
mc, adică circa 8.960 kg gunoi,
pentru care Groapa Ţuţora percepe o taxă de 2.140 lei. Făcând un
calcul simplu, rezultă o taxă de
0,24 lei/kg gunoi menajer preluat.

Adeverinţe de rol
pentru beneficiari ai
subvenţiilor de la APIA

• Adeverinţele de rol nu se
eliberează solicitanţilor
care au datorii către
Primăria Miroslava
Serviciul de specialitate
din
cadrul
Primăriei
Miroslava continuă să elibereze adeverinţe de rol pentru
solicitanţii care au nevoie de
aceste documente în vederea
obţinerii de subvenţii de la
APIA. Numai că dacă anul
trecut acestea se obţineau pe
loc, în acest an procedura
durează mai mult din cauza
unor formalităţi birocratice,
impuse de o recentă ordonanţă guvernamentală. „În principiu, este vorba de o
Ordonanţă de Guvern, emisă
în 5 mai, care a modificat
tabelul de la Anexa 1. Altfel
spus, toate persoanele care au
solicitat adeverinţe de rol în
perioada 20 aprilie – 5 mai au
trebuit să fie rechemate la
Primărie pentru a reface tabelele de la această Anexă 1”, a
declarat Elena Enache, consilier în cadrul serviciului de
Registru Agricol Miroslava.
Reamintim că pentru obţi-

nerea unei adeverinţe de rol
de la Primăria Miroslava
solicitanţii trebuie să depună
următoarele:
- cerere tip, cu număr de
înregistrare de la Primărie;
- să plătească o taxă de 4
lei (la ghişeul unic de la
Primărie);
- să fie cu datoriile către
Primărie plătite la zi.
„Eliberarea acestei adeverinţe durează cel mult 4 zile
lucrătoare, de la data depunerii cererii. Există posibilitatea
să terminăm şi mai repede,
motiv pentru care notăm şi
numărul de telefon al solicitantului, ca să-l sunăm în caz
că documentele sunt gata”, a
mai spus Elena Enache.
Adeverinţa de rol se eliberează împreună cu o copie
după Registrul Agricol şi acel
tabel centralizat, prevăzut la
Anexa 1.
Până acum, doar în ultima
lună Serviciul de Registru
Agricol
al
Primăriei
Miroslava a eliberat circa
180 adeverinţe de rol.

Arderea vegetaţiei uscate
poate duce la anularea
subvenţiei APIA

• Joi – Miroslava;
• Vineri – Valea Ursului,
Voroveşti,
Brătuleni,
Uricani;
• Sâmbătă – Balciu şi
satele cu containere mari,
adică: Dancaş, Corneşti,
Proselnici,
Găureni,
Miroslava Vale.
Deşeurile electrice şi
electronice se preiau la centrul de colectare, special
amenajat, la primăria veche,
în Balciu. Nu se aruncă la
pubela de gunoi menajer!

Urmare a situaţiei alarmante cu care se confruntă
pe linia incendiilor de vegetaţie, Comisariatul Judeţean
al Gărzii de Mediu Iaşi atenţionează deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi
autorităţile publice locale că
va desfăşura ample controale şi va aplica amenzi de
până la 5.000 lei tuturor
celor are ard vegetaţia uscată (ca urmare a curăţeniei de
primăvară) fără autorizaţie.
Controalele vor fi efec-

tuate de comisari ai Gărzii
de Mediu, reprezentanţi ai
Inspectoratului pentru Stări
de
Urgenţă
şi
ai
Inspectoratului Judeţean de
Poliţie. În cazul producătorilor agricoli, depistarea arderii de vegetaţie uscată, fără
autorizaţie, poate duce la
retragerea sprijinului financiar de către APIA, în funcţie de gravitatea, amploarea
şi persistenţa fenomenului
depistat.

Raportat la numărul de persoane,
potrivit contractului încheiat cu
SC Dermat Cons SRL, care prevede un preţ de 7,63 lei/persoană/lună, asta ar însemna ca pentru
o maşină de gunoi dus la Groapa
Ţuţora, trebuie să plătească 281
persoane. „Ştim că oamenii se
plâng de tarifele mari la plata
gunoiului, dar asta nu depinde de
firma prestatoare, ci de Groapă,

care e foarte scumpă. Dimpotrivă,
la preţul stabilit prin licitaţie, cei
de la SC Dermat Cons SRL merg
mai degrabă în pierdere pentru că
serviciul de salubritate nu
înseamnă doar gunoiul în sine
care trebuie dus undeva, ci şi
motorină, salariile oamenilor,
uzura maşinii şamd. Să sperăm
totuşi că vor face faţă şi nu vor
pleca aşa cum au făcut cei dinain-

tea lor”, a precizat viceprimarul
Vasile Bulbaşa. O soluţie imediată la această problemă, cel puţin
deocamdată, nu se întrevede pentru că, pe de o parte, Gropa Ţuţora, din imediata apropiere a
Iaşului, e foarte scumpă. Pe de
altă parte, ca să duci gunoiul de la
Miroslava spre o groapă din alt
judeţ înseamnă consum mare de
motorină…
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Actualitate

Hram la Valea Adâncă
Marţi, 5 mai, curtea bisericii din Valea Adâncă a fost
arhiplină cu credincioşi ai
parohiei, dar şi cu creştini
din vecinătatea Iaşului,
bucuroşi să participe la hramul Sfântului Efrem cel
Nou supranumit "Grabnic
Ajutător în toate nevoile".
Slujba a fost ţinută de părintele Mihai Iordăchescu,
preot paroh al bisericii.
Îmbrăcaţi în costume de sărbătoare, unii dintre săteni
venind la slujbă în port tradiţional, s-au rugat, au intonat psalmi, s-au împărţit
acatiste şi au cântat „Hristos
a înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând şi
celor din morminte viaţă
dăruindu-le!” împreună cu
feţele bisericeşti. Au fost
pomeniţi morţii şi s-au sfinţit pomeni. Biserica din

Valea Adâncă adăposteşte în
altar un papuc al Sfântului
Efrem cel Nou - mare făcător de minuni.

Sfântul Efrem cel
Nou – mare făcător
de minuni
Sfântul Efrem cel Nou –
Marele Mucenic din Nea

Makri – este un Mare Sfânt
(descoperit
recent)
al
Bisericii Ortodoxe, care este
cunoscut în toată lumea atât
pentru marea sa putere făcătoare de minuni, cât şi pentru rapiditatea ajutorului
său,
fiind
supranumit
"Grabnic Ajutător în toate
nevoile". Sfantul Efrem cel
Nou mai este recunoscut şi

ca salvator al celor deznădăjduiţi şi ca ocrotitor al
celor dependenţi de droguri.
Sfântul Efrem cel Nou a
trăit în secolul al XV-lea în
Grecia. A vieţuit ca monah
la Mănăstirea Buneivestiri a
Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu de pe Colina
Neprihăniţilor de la Nea
Makri din Attica, Grecia.
Dupa ce a trăit 27 de ani în
nevoinţă călugărească aspră,
mănăstirea de pe Colina
Neprihăniţilor a fost cotropită de otomani. Turcii au
ucis monahii prin decapitare, iar pe Sfântul Efrem cel
Nou l-au facut rob şi l-au
torturat în felurite chipuri,
de nenumărate ori, timp de 8
luni. La sfârşit, turcii l-au
atârnat cu capul în jos întrun copac bătrân, i-au străpuns trupul cu multe cuie

Flori pentru eroi
Conform tradiţiei, cu prilejul sărbătorii de Înălţare a Domnului, o delegaţie a Consiliului Local al
comunei Miroslava împreună cu Primăria
Miroslava a depus coroane de flori la monumentele eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, în
următoarele locaţii:
- Cimitirul Eroilor – Uricani;
- Monumentul Eroilor (lângă căminul cultural)
– Uricani;
- Monumentul Eroilor – Corneşti;
- Cimitirul Eroilor – Proselnici;
- Monumentul Eroilor – Corneşti;
- Monumentul Eroilor – Voroveşti (biserică);
- Monumentul Eroilor Horpaz (biserică);
- Monumentul Eroilor Ciurbeşti (biserică);
- Monumentul Eroilor Miroslava (cimitir).

Prăjituri în Miroslava pentru
oameni din Miroslava
• Atelierul de patiserie
din Miroslava e o formă
concretă de
implementare a noţiunii
de economie socială,
promovată de Fundaţia
pentru Tineri şi Femei
Fundaţia pentru Tineri şi
Femei, în colaborare cu Primăria
Miroslava, implementează un
proiect foarte ambiţios de economie socială, adresat comunităţii
din zonă, îndeosebi persoanelor
aflate în dificultate, pentru care
găsirea unui loc de muncă
înseamnă o provocare, de cele
mai multe ori, greu de finalizat.
Concret, conceptul este unul
simplu: societatea civilă dezvoltă nişte activităţi lucrative, la
care cooptează forţă de muncă
din zone defavorizate. Profitul
realizat din respectiva activitate
lucrativă nu se acumulează în
beneficiul unui patronat anume,
ci al aceleiaşi fundaţii, care dezvoltă afacerea respectivă şi dezvoltă noi locuri de muncă.

În particular, la Miroslava,
Fundaţia pentru Tineri şi Femei
porneşte, în cadrul acestui proiect, o afacere constând într-un
atelier de brutărie/patiserie, ale
cărui produse vor fi vândute pe
piaţa locală din Miroslava şi,
fireşte, pe piaţa mult mai largă a
Iaşului. Utilajele există, ca de
altfel şi fondurile necesare pentru demararea programului iar
anunţul de angajare a fost deja
făcut la rubrica „locuri de
muncă” din pagina 2 a ziarului
Mesagerul.
„Încercăm, prin acest program, să venim în întâmpinarea
celor care caută un loc de muncă
în Miroslava. Toate profiturile
realizate din vânzările atelierului
de patiserie din Miroslava se vor
regăsi tot în activităţi cu caracter
social, cultural sau de mediu, în
Miroslava. Va fi profit cu siguranţă, pentru că preţurile la produsele din Miroslava vor fi cu
mult mai mici decât cele de la
Iaşi”, a declarat Irina Barbălată,
coordonatoare de proiect.
Ideea de bază a proiectului
pilot pornit la Miroslava este

(din acelea cu care a fost
răstignit Domnul nostru
Iisus Hristos pe Cruce), apoi
i-au infipt iîn pântece un
tăciune aprins. Astfel şi-a
dat sufletul in mâinile
Domnului, la data de 5 mai
1426.
Sfintele Moaşte ale
Sfântului Efrem cel Nou –
Marele Mucenic din Nea
Makri – se află întregi în
Mănăstirea Buneivestiri a

Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, de pe Colina
Neprihăniţilor din orăşelul
Nea Makri din Attica,
Grecia.
Sfântul Efrem cel Nou –
Marele Mucenic din Nea
Makri – este prăznuit de
Biserica Ortodoxa de doua
ori pe an: pe 3 ianuarie –
ziua aflării Sfintelor sale
Moaşte şi pe 5 mai – ziua
morţii sale martirice.

Supliment guvernamental pentru
proiecte de infrastructură cu
finanţare europeană
• „Dacă reuşim să finanţăm
extinderea reţelei de apă din
Corneşti, Proselnici, Dancaş, Uricani
şi Miroslava Vale, din banii
economisiţi vom termina extinderea
reţelei din Voroveşti şi Brătuleni”,
afirmă primarul Dan Niţă
Printr-un fericit concurs de împrejurări, comuna Miroslava a obţinut de la
Guvernul României un surplus de fonduri pentru proiecte de infrastructură
aflate deja în derulare, ca urmare a unui
excedent bugetar la nivel naţional, din
2014. „Aceste fonduri puteau fi accesate
de orice primărie din ţară care avea deja
un proiect tehnic în derulare, cu licitaţia
făcută, şi care putea să ateste că lucrările au început iar o parte din bani se pot
aloca din fonduri UE. Noi aveam deja în
lucru extinderea reţelei de aducţiune apă

potabilă în Corneşti, Proselnici, Dancaş,
Uricani şi Miroslava Vale, din fonduri
proprii. Acum, că tot am prins această
oportunitate guvernamentală, din banii
care trebuia să-i cheltuim acolo vom
putea să finalizăm şi reţeaua de alimentare cu apă din Voroveşti şi Brătuleni”, a
declarat primarul Dan Niţă, în plenul
Consiliului Local Miroslava.
Pentru toate aceste 5 localităţi prezentate mai sus, proiectele erau deja
făcute şi incluse în masterplanul zonei
metropolitane Iaşi, dar nu exista finanţare. Între timp a apărut această finanţare
guvernamentală, care a schimbat datele
problemei, dar le-a schimbat în bine.
„Orice ar fi, indiferent că vom primi sau
nu banii de la Guvern, lucrările de extindere a reţelei de aducţiune apă în zonele
menţionate nu se vor opri”, a dat asigurări primarul Dan Niţă.

Complicaţii de stare civilă
aceea de implementare a principiului de economie socială, tendinţă economică nouă, aflată în
atenţia Parlamentului European.
La nivelul României nu există o
legislaţie specifică pe economie
socială, dar activităţi economice
precum turismul, artizanatul, alimentaţia publică şi producţia de
alimente tradiţionale s-ar preta
foarte bine la acest gen de activitate. „La nivelul întregii Uniuni
Europene există această problemă a forţei de muncă, pe care am
putea-o rezolva, fie şi parţial,
prin facilităţi fiscale şi scutiri din
impozitul pe profit. Mai mult,
am putea dezvolta această mică
industrie, organizând cursuri de
calificare, în mediul rural, care
să fie recunoscute de Ministerul
Muncii”, a mai precizat Irina
Barbălată.

• Dacă nu a fost eliberat în termen de cel
mult an de la momentul naşterii copilului, eliberarea unui certificat de naştere
implică mai apoi intervenţia instanţei de
judecată
Indiferent că o fac din neglijenţă sau
necunoaştere a legii, persoanele care nu au
depus în timp util la primărie documentaţia
necesară eliberării certificatelor de naştere
la copiii nou-născuţi pot avea, mai târziu,
mari bătăi de cap cu obţinerea actelor de
identitate. Concret, legislaţia de stare civilă
prevede ca eliberarea unui certificat de naştere să se facă pe cale administrativă în termen de cel mult un an calendaristic de la
momentul naşterii noului născut. Odată

depăşit acest termen, procedura de eliberare a unui certificat de naştere se complică
mult, implicând instanţa de judecată. „Am
avut zilele trecute un caz cu o persoană de
17 ani, care nu avea carte de identitate şi
nici certificat de naştere. Ca să obţină acest
certificat de naştere a trebuit să facem
demersuri pe la Institutul de Medicină
Legală, să elibereze un certificat constatator, apoi cu acest document va trebui să
mergem la instanţă, pentru că numai
instanţa poate declara identitatea persoanei.
Abia după eliberarea certificatului de naştere se poate face şi cartea de identitate”, a
declarat Lorela Dumitrescu, jurist în cadrul
compartimentului juridic al Primăriei
Miroslava.

Cărţi de Identitate la Poliţia Rurală
În ultima săptămână a lunii mai, toţi cetăţenii comunei Miroslava care şi-au depus
documentaţia în vederea eliberării Cărţii de
Identitate se pot prezenta la sediul Poliţiei
Rurale din localitate pentru a-şi ridica acest
act important. Reamintim cititorilor publicaţiei Mesagerul că o delegaţie a Serviciului de
Evidenţa Populaţiei Iaşi s-a aflat la
Miroslava, pe 30 aprilie, pentru a prelua

imagini şi documente necesare eliberării de
Cărţi de Identitate persoanelor care nu au
avut posibilitatea de a se deplasa pentru acest
lucru la Iaşi. Circa 50 de persoane din
Miroslava şi-au depus documentaţia necesară şi urmează ca, potrivit legii, să-şi ridice
actele de identitate în termen de 30 de zile.
Două dintre aceste persoane sunt adolescenţi
care şi-au făcut pentru prima oară buletin.
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Cine primeşte bursă socială
de studiu în Miroslava?
• Primăria e nemulţumită de
elevii şi studenţii care
solicită burse socială dar
caută scuze când sunt
solicitaţi de comunitate
Conducerea
Primăriei
Miroslava este profund nemulţumită de gradul scăzut de implicare
civică a elevilor şi studenţilor
beneficiari de burse sociale de studiu, pentru că la acţiunea de împădurire a dealului Cruceru din
Uricani (de la finele lunii aprilie
a.c.) foarte puţini dintre aceştia au
dat curs invitaţiei de a planta un
pom. „Aproape toţi bursierii au
găsit o scuză pentru a nu veni. Şiacum, mă întreb: ce-ar fi fost dacă
şi noi, împreună cu Consiliul
Local, am fi căutat scuze la solicitarea lor de bursă socială? Era mai
simplu pentru noi să spunem că nu
deţinem suficiente resurse financiare…”, a remarcat primarul Dan
Niţă.
Într-adevăr, pentru a preveni
abandonul şcolar şi pentru a ajuta
elevii şi studenţii din comună care
dispun de mijloace materiale reduse în familie, Consiliul Local
Miroslava a stabilit încă de anul
trecut înfiinţarea unor burse socia-

le de studiu, în valoare de
250/lună/elev (student). Suma
totală alocată acestui proiect
social este de 5.000 lei, ceea ce
înseamnă un total de 20 burse,
care au fost alocate următorilor
elevi şi studenţi:
- Slăbuţu Andreea (Ciurbeşti),
Şcoala „Nicolae Iorga”;
- Ştefan Ancuţa Georgiana
(Corneşti), Şcoala Postliceală
FEG;
- Prisăcaru Mihai (Valea
Adâncă), Şcoala „col. Constantin
Langa”;
- Chiriac Georgiana Viviana
(Corneşti), Universitatea de Arte
„George Enescu”, Facultatea de
Arte Vizuale şi Design;
- Rotaru Mihaela (Valea
Adâncă),
Universitatea
de
Medicină şi Farmacie „Grigore T.
Popa”;
- Alistar Alina Mărioara
(Uricani), Universitatea Tehnică
„Gh. Asachi”, Facultatea de
Inginerie Electrică, Energetică şi
Informatică Aplicată;
- Constantinescu Mădălina
Georgiana
(Uricani),
Universitatea „Al. I. Cuza”,
FEAA;
- Pricop Andrei Neculai
(Uricani),
Universitatea

„Al.I.Cuza”,
Facultatea
de
Informatică;
- Cârţan Ionela Gabriela
(Corneşti), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
„Ion Ionescu de la Brad”,
Facultatea de Zootehnie;
- Petrică Ana Maria (Dancaş),
Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad”, Facultatea de
Zootehnie;
- Popa Elena Lidia (Uricani),
Colegiul Economic Administrativ;
- Ciubotariu Elena Laura
(Dancaş),
Colegiul
Tehnic
„Gheorghe Asachi”;
- Scutariu Vasilica Ionela
(Brătuleni), Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”;
- Corduneanu Alexandra
Maria (Uricani), Şcoala „col.
Constantin Langa”;
- Dumitriu Maria Loredana
(Corneşti),
Liceul
Teoretic
„Dimitrie Cantemir”;
- Sarion Paula (Valea Adâncă),
Universitatea „Al. I. Cuza”,
Facultatea de Psihologie;
- Mihăilă Constantin Cristian
(Balciu), Colegiul Naţional de
Artă „Octav Băncilă”;
- Gangal Laura Vasilica
(Balciu), Şcoala Postliceală

Sanitară de Stat „Grigore Ghica
Vodă”;
- Lambă Naomi Claudia
(Voroveşti), Liceul Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu”;
- Panţîru Gabriel Alexandru
(Proselnici), Colegiul Naţional
„Costache Negruzii”.
Mulţumim pentru implicare!
La acţiunea de plantat pomi pe
dealul de la Uricani au fost prezenţi următorii bursieri:
- Ştefan Ancuţa Georgiana
(200 pomi);
- Chiriac Georgiana Viviana
(80 pomi);
- Alistar Alina Mărioara (200

Un nou Centru de Zi la Corneşti
Începând cu luna iunie
a.c., Centrul de Zi
pentru Copii aflaţi în
situaţii de risc, din
Corneşti, se va extinde
cu încă un corp de
clădire, care va permite
practic dublarea
numărului de beneficiari ai acestui program.
Valoarea lucrării este de
135.000 euro, din care
80.000 euro au fost alocaţi
de Banca Mondială prin
Ministerul Muncii iar diferenţa a fost asigurată de
Primăria Miroslava în calitate de coparticipant la proiect.
Noua facilitate cuprinde:
dormitoare, săli de studiu,
sală de club, recreere şi
sport, sală de mese, bucătărie şamd iar căile de acces au

fost prevăzute cu rampe speciale pentru persoane cu
disabilităţi locomotorii.
Potrivit proiectului, în
noul Centru de Zi vor activa
5-6 cadre didactice, respectiv educatori, psiholog,
medic, coordonator de centru.
La fel, ca şi în cazul
Centrului de Zi deja funcţional din imediata vecinătate,
copiii care vor baneficia de
acest program sunt elevi
aflaţi în situaţii de risc major,
proveniţi din familii monoparentale sau cu situaţie
materială dificilă. Aceşti
copii (de clasele 1 - 8) vor
primi trei mese pe zi – plata
acestora fiind asigurată de
Primărie, în regim de catering – precum şi asistenţă
pedagogică în vederea completării studiilor şcolare.
„Am continuat şi dezvol-

tat acest program de asistenţă socială pentru că suntem
foarte mulţumiţi de cum
funcţionează Centrul deja
existent. Fiind vorba de
copii aflaţi în situaţie de risc,
mulţi dintre ei în pragul
abandonului şcolar, împreu-

nă cu Consiliul Local ne
gândim să extindem acest
program şi în alte localităţi
din comună”, a declarat primarul Dan Niţă.
Recepţia lucrării a fost
programată pentru data de
20 mai a.c.

Campioana mondială şi europeană, Alina Motoc (l'Ami), vine la Miroslava!
• Simultan de şah, sâmbătă, 20 iunie 2015, ora
10.30, la Sala Polivalentă
din Miroslava
Simultanul de şah la care
este invitată campioana
mondială şi europeană
Alina Motoc (l'Ami) este un
eveniment de mare anvergură, organizat de Clubul
Sportiv „Ştiinţa Miroslava”,

Primăria Miroslava şi
Clubul Sportiv „Micul
Şahist” Iaşi, având ca parteneri media Radio România
Actualităţi,Tele M, Ziarul
de Iaşi şi Mesagerul de
Miroslava. Pot participa
jucători amatori de şah de
toate vârstele din Miroslava
şi din zonă;
Regulament de desfăşurare

• Fiecare participant va
juca câte o partidă de şah;
• nu există taxă de participare;
• nu există limită de vârstă;
Premii
• Câştigătorii vor primi
câte 50 lei;
• Toţi copiii participanţi
vor participa la o tombolă,

la care se vor acorda premii
constând în: 3 biciclete, 10
sahuri, 10 mingi de fotbal,
10 seturi de palete de tenis
de masă, o excursie de 3
zile, 5 tricouri;
• Fiecare participant va
primi câte o diplomă de participare, o sticlă de apă plată
şi câte o prăjitură!
Vă aşteptăm!

pomi);
- Cârţan Ionela Gabriela (200
pomi);
- Ciubotariu Elena Laura
(200 pomi);
- Scutariu Vasilica Ionela (70
pomi);
- Dumitriu Maria Loredana
(200 pomi);
- Mihăilă Constantin Cristian
(25 pomi);
- Lambă Naomi Claudia (200
pomi).
Mai consemnăm participarea
voluntară, fără a fi bursier al CL
Miroslava, a domnişoarei Dudu
Cristina, din Corneşti, care a
plantat, pentru propria plăcere,
100 pomi!

Oferte educaţionale în
Sala Paşilor Pierduţi

Vineri, 8 mai, un grup de
elevi de clasa a VIII-a, ai
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Anghel”, din Corneşti, a fost
prezent la Salonul Ofertelor
Educaţionale, pentru anul
2015-2016, desfăşurat la
„Sala Paşilor Pierduţi” din
cadrul Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi.
Cu această ocazie, elevii
unităţii de învăţământ din
Corneşti au avut oportunita-

tea de a studia oferta educaţională a circa 30 de licee,
majoritatea din municipiul
Iaşi. Ca doză de inedit, elevii
şcolii din Corneşti au manifestat interes pentru şcoli
profesionale, nu licee teoretice. Fireşte, una dintre aceste unităţi de învăţământ se
află aproape de localitatea
de baştină – Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava.

Concurs de şah pentru copii
Concursul de şah se va desfăşura în dimineaţa zilei
de sâmbătă, 30 mai, la Şcoala „Constantin Langa” din
Miroslava. Pot participa copiii din comuna Miroslava,
de toate vârstele. Nu se percepe taxă de participare şi se
vor acorda medalii la 2 grupe: separat fete şi băieţi,
diplome, prăjituri şi sucuri pentru toţi participanţii.
Înscrieri se fac până vineri, 29 mai, ora 19. Vă aşteptăm! Profesor Apostol Alin, 0745/952.667.
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Primul traseu de cicloturism din judeţul
Iaşi a fost inaugurat la Miroslava!
Sâmbătă, 2 mai, peste 200 de ieşeni
– părinţi şi copii - au participat la primul tur oficial al traseului de cicloturism de la Miroslava. Este vorba de un
itinerar marcat pe o distanţă de aproximativ 14 kilometri, dintre care 6 kilometri pot fi parcurşi prin Pădurea
Uricani. La crearea acestui traseu, destinat pasionaţilor sportului pe două roţi,
au
participat
Asociaţia
“ProBikeAddiction” în colaborare cu
Primăria Miroslava, traseul de cicloturism fiind unul unic în judeţul Iaşi.
Acesta se întinde pe parcursul a 13
kilometri de drum asfaltat, drum forestier şi poteci în pădure.
Necesitatea înfiinţării unui traseu de
cicloturism în judeţul Iaşi a fost dovedită de prezenţa numeroasă a ieşenilor
la inaugurare: peste 200 de persoane –
adulţi şi copii cu bicicletă, care au fost
la Miroslava pentru a participa la deschiderea oficială a traseului.
“Lucrăm la acest traseu de aproape
jumătate de an. Zonele din comuna
Miroslava se pretează la un astfel de
traseu: pădurea nu este foarte în pantă,
iar potecile sunt late. Traseul este sigur,
fiind marcat pe toată distanţa, deci nu
există riscul ca turiştii să se rătăcească.
Primăria asigură permanent ecologizarea traseului, curăţenia şi îngrijirea

naturii fiind una dintre preocupările
importante ale noastre. Inaugurarea
acestui traseu constituie unul dintre
paşii pentru promovarea turismului în
Miroslava. În viitorul apropiat vom
mai promova doua obiective turistice –
trasee spre baza nautică de la Iezăreni
şi Lacul Ciorbeşti. Miroslava este o
opţiune civilizată, curată şi foarte
aproape pentru ieşenii care doresc să-şi
petreacă zilele de weekend în natură, la
aer curat”, a declarat Dan Niţă, prima-

rul comunei Miroslava.
Mai consemnăm că toţi bicicliştii
prezenţi la inaugurarea traseului cicloturistic au primit din partea autorităţilor
locale câte o monografie a Comunei
Miroslava, în care sunt incluse atât
informaţii despre istoria localităţii, cât
şi despre toate punctele de atracţie
turistică din Miroslava.
Turul de inaugurare a traseului de
cicloturism a început de la Centrul de
Informare Turistică din Miroslava,

apoi a fost urmat de o pauză pentru
vizitarea Palatului Sturdza, după care a
continuat cu plimbarea pe cei 6 km
amenajaţi pentru cicloturism în
Pădurea Uricani.
“În comună s-a ştiut că «Au venit
bicicliştii de la Iaşi!», după cum spuneau femeile ieşite la poartă să ne
întâmpine. Au participat de la copii de
4-5 anişori, pe pedale, şi alţii mai mici
care au parcurs traseul cu ajutorul
părinţilor, şi până la persoane de peste
60 de ani, care ne-au motivat şi ne-au
arătat ce înseamnă să duci o viaţă sănătoasă. Sperăm să-i revedem pe cât mai
mulţi dintre ieşeni pe traseul marcat la
Miroslava-Uricani”, a subliniat Ioana
Popa,
membru
fondator

TENIS DE MASĂ

Ştiinţa Miroslava intră în elita
voleiului românesc!
• Chiar dacă a pierdut
trei seturi în compania
Rapid Bucureşti, Ştiinţa
Miroslava a promovat în
divizia A1
Duminică, 3 mai, zi istorică pentru Clubul Sportiv Ştiinţa Mirosalva. Chiar dacă au
pierdut meciul disputat cu
Rapid Bucureşti, fetele de la
Ştiinţa Miroslava au câştigat
pariul calificării în elita voleiului românesc: promovarea
în Divizia A1. Turneul de
promovare trebuia să reunească patru echipe, dar între
timp formaţia CET Govora Râmnicu Vâlcea s-a retras.
Lupta de calificare în divizia
naţională s-a dat între Ştiinţa
Miroslava, Rapid Bucureşti
din seria Est şi foarte tânăra
formaţie din seria Vest,
Agroland Timişoara, promovată în turneu în condiţii
dubioase în dauna concitadi-

nei Politehnica.
În aceste condiţii, nimeni
nu se îndoia de o victorie
rapidă a Ştiinţei în primul
meci, disputat vineri, în faţa
liceenelor bănăţene. N-a fost
chiar aşa, elevele lui Cătălin
Ştirbu şi Gabriel Cotoreanu
au petrecut aproape două ore
în teren, din cauza ambiţiei
oaspetelor, dar şi a evoluţiei
lor destul de relaxate.
Gazdele şi-au permis să piardă chiar primul set, dar experienţa care au căpătat-o în doi
ani de experienţă le-a adus
miroslăvencelor victoria cu
3-1 (-23, 13, 19, 22).
În ziua a doua, inevitabilul
s-a produs, Rapid a învins
Agroland cu 3-0 (21, 24, 12)
transformând partida vedetă a
turneului, într-o partidă amicală. Rapid a câştigat cu 3-0
(21, 16, 19), dar partida a produs – suntem siguri – serioase teme de meditaţie în sânul

echipei gazdă. Mai ales că,
din câte se aude, Ştiinţa
Miroslava nu se va retrage
din Divizia A1 ca la prima
încercare de promovare
petrecută anul trecut!
Meciul din ziua a treia a
fost unul dramatic, în care
formaţia celor de la Rapid a
dominat clar jocul, de unde şi
un rezultat meritoriu de 3-0 în
favoarea bucureştencelor (2521, 25-16, 25-19).
Dar, chiar şi cu acest
rezultat, Ştiinţa Miroslava a
reuşit performanţa de a promova în elita voleiului românesc! Din păcate, din divizia
A1 a retrogradat Penicilina
Iaşi, echipa care are în palmares titlul naţional.
Pentru performanţa realizată pe parcursul întregului
campionat, merită să felicităm toate jucătoarele: Ştefana
Petrescu (coordonator), Delia
Pădurean,
Cătălina

ProBikeAddiction.
Proiectul “Descoperă Codrii Iaşului
pe bicicletă”, în cadrul căruia a fost
marcat traseul de cicloturism este realizat de ProBikeAddiction, cu finanţare
din partea Trasngor Logistik, prin
Fundaţia Comunitară Iaşi.
“Investim în societate încredinţaţi
fiind că astfel vom spori calitatea vieţii
comunitare. Este o investiţie într-un
viitor mai bun pentru noi toţi”, au
declarat reprezentanţii Transgor
Logistik.
Proiectul nu s-ar fi putut realiza fără
deschiderea Primăriei Miroslava, a
Direcţiei Silvice Iaşi şi a Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Victorii în lanţ
pentru Ştiinţa

Poboroniuc, Andra Ibănescu,
Tatiana Diaconiţă (căpitan),
Raluca Pichiu, Anna Pal,
Cristiana
Seserman
şi
Andrada Koszte (libero), pe
cei doi antrenori – Cătălin
Ştirbu şi Gabi Cotoreanu – pe
preşedintele secţiei de volei,
Eugen Pal, preşedintele clubului, Daniel Acatrinei şi, nu
în ultimul rând, pe primarul
comunei Miroslava, Dan
Niţă, împreună cu suporterii
devotaţi din localitate!

Şanse mari de
promovare şi la fotbal!
Mai consemnăm că Ştiinţa
Miroslava are o şansă foarte

mare de a reuşi promovarea şi
la fotbal, acolo unde ocupă
primul loc al clasamentului
Ligii a III-a, seria I, având un
avans de 4 puncte faţă de
Bucovina Pojorâta, respectiv
7 puncte faţă de Sepsi Sf.
Gheorghe, urmând ca următoarele trei partide să fie decisive pentru îndeplinirea
obiectivului.
Cu alte cuvinte, Miroslava
ar putea deveni astfel prima
comună care are o echip de
volei feminin în primul eşalon valoric şi în acelaşi timp o
echipă în liga secundă de fotbal. Felicitări clubului Ştiinţa
şi mult succes în competiţiile
viitoare!

Cursuri de şah
Clubul Sportiv Miroslava organizează cursuri de şah pentru toate persoanele interesate să se perfecţioneze în acest frumos sport al minţii. Cursurile sunt se desfăşoară în fiecare miercuri, de la ora 17:30, la Şcoala Gimnazială „col Constantin Langa” din
Miroslava. Relaţii suplimentare la telefon 0745.952.667.
Concurs: „mută şi câştigă!”
Secţia de Şah a Clubului Sportiv Miroslava prezintă în fiecare număr al lunarului
Mesagerul câte două probleme de şah. La concurs poate participa orice rezident al comunei Miroslava. Cei care identifică soluţia corectă la problemele propuse în ziar, se pot
prezenta, miercurea, la 17:30, la Şcoala Gimnazială „col. Constantin Langa” şi vor participa la un concurs prin tragere la sorţi. Câştigătorul va primi premiu o tablă de şah cu
piesele aferente.

Cu excepţia unei singuri înfrângeri pe
care au avut-o în compania echipei Mr.
Pong (deţinătoarea titlului de anul trecut), selecţionata de tenis de masă a
Clubului Sportiv Ştiinţa Miroslava a
prins un sfârşit de campionat excelent,
cu nu mai puţin de 12 victorii, şi un singur meci nedisputat! Dintre acestea,
consemnăm ultimele trei victorii, din
retur, după cum urmează:
• 5-3 cu echipa Primăriei oraşului
Târgu Frumos
• 5-2 cu echipa Giros Company
• 5-1 cu echipa Discret.
„Acest lucru ne îndreptăţeşte să sperăm
la ocuparea locului 1 la sfârşitul campionatului”, a declarat Cristian
Svorişteanu, antrenorul echipei. Din
componenţa echipei mai fac parte:
Albu Vlad, Coroiu Andrei, Preda Ionuţ,
Sterea Viorel, Simon Csaba, Ion
Marius, Simion Bogdan.

