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Zilele Satului Ciurbeşti Cântec, joc şi voie bună!

Aflate la ediţie aniversară – a
zecea! – Zilele Satului Ciurbeşti
au reunit atât oameni ai locului,
cât şi invitaţi de prin satele vecine.
Veniţi, cu mic cu mare la această
sărbătoare oamenii şi-au pomenit
înaintaşii, le-au cinstit memoria în
timpul slujbei de la biserică, apoi
au evoluat pe scenă, fiecare
interpretând ce a ştiut mai bine.
Dincolo de talentul mai mult sau
mai puţin evident al artiştilor,
bucuria de a cânta şi a dansa a
fiecăruia a fost evidentă,
molipsind de voie bună întreaga
asistenţă. Tema de bază a
manifestării, altminteri declarată
răspicat de profesoara Eugenia
Stan (iniţiatoare a acestei acţiuni
alături de preotul paroh Romeo
Ungureanu): mândria de a fi
ciurbeştean, mândria de a fi
român!
(Amănunte în paginile 4-5)

Arderea vegetaţiei uscate poate duce la
anularea subvenţiei APIA
Urmare a situației alarmante cu care se confruntă
pe linia incendiilor de
vegetație,
Comisariatul
Județean al Gărzii de Mediu
Iaşi atenționează deținătorii
de terenuri cu orice titlu,
precum şi autoritățile publice
locale că va desfăşura ample
controale şi va aplica amenzi
de până la 5.000 lei tuturor
celor are ard vegetația uscată
(ca urmare a curățeniei de
primăvară) fără autorizație.
Controalele vor fi efectuate
de comisari ai Gărzii de
Mediu, reprezentanți ai
Inspectoratului pentru Stări de
Urgență şi ai Inspectoratului
Județean de Poliție.
În cazul producătorilor
agricoli, depistarea arderii de
vegetație
uscată,
fără

autorizație, poate duce la
retragerea
sprijinului
financiar de către APIA, în

Audienţe la Primărie
Începând cu data de 27 iulie, audienţele se vor ţine în
biroul special amenajat de la demisolul Primăriei
Miroslava, în spatele Biroului Unic.
Înscrierile pe lista de audienţe se pot face direct, la

funcție
de
gravitatea,
amploarea şi persistența
fenomenului depistat.

Biroul Unic, sau prin telefon la nr. 0232-295.680 interior
27, la Registratură.
Programul de audienţe rămâne acelaşi:
• Primar Dan Niţă - luni, orele 12:00 – 15:00;
• Viceprimar Vasile Bulbaşa - marţi, orele 9:00 – 12.00;
• Secretar Ancuţa Lenuţa Ursanu - miercuri, orele
9:00 – 12:00.

Recomandări pentru protecţia
populaţiei pe timp de caniculă
- Deplasările sunt recomandate în
primele ore ale dimineţii sau seara, pe
cât posibil în zone umbrite, alternând
deplasarea cu repausul, în spaţii dotate
cu aer condiţionat (magazine, spaţii
publice);
- Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la
soare, efortul fizic intens între orele
11:00 – 18:00;
- Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise
la culoare, pălării şi ochelari de soare;
- Beţi 1,5 – 2 litri de lichide pe zi, nu
prea reci, apă, sucuri naturale din fructe
şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);
- Mâncaţi fructe şi legume (pepene,
prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui
pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi
variat, insistând pe produsele cu valoare
calorică mică;
- Evitaţi băuturile care conţin cafeină
(cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile
carbogazoase) în cantitate mare;
- Evitaţi alimentele cu conţinut sporit
de grăsimi, în special de origine animală;
- Nu consumaţi alcool (inclusiv bere)
– vă dezhidratează şi vă transformă întro potenţială victimă a caniculei;
- Menţineţi legătura cu persoanele în
vârstă (rude, vecini, persoane cu
dizabilităţi), interesându-vă de starea de
sănătate a acestora şi oferindu-le
asistenţă ori de câte ori au nevoie;

- Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
- Cereţi sfatul medicului de familie la
cel mai mic semn de suferinţă,
manifestat de dumneavoastră sau copilul
dumneavoastră;
- Creaţi un ambient care să nu solicite capacitatea de adaptare a
organismului;
- Persoanele care suferă de diferite
afecţiuni îşi vor continua tratamentul în
conformitate cu indicaţiile medicului.
Este foarte util ca în perioada caniculară
să se consulte medicul curant, în vederea
adaptării schemei terapeutice la
condiţiile existente;
- Pentru ameliorarea condiţiilor la
locul de muncă se va reduce intensitatea
şi ritmul activităţilor fizice, se va alterna
efortul dinamic cu cel static şi alternarea
perioadelor de lucru cu perioadele de
repaus, în locuri umbrite sau ventilate
corespunzător.

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513
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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!
 Vând vacă - 6 ani gestantă. Relaţii la tel. 0768096.802 - Capră Mihaela (Valea Ursului)
 Vând cazan de ţuică din inox, capacitate 150 litri.
Telefon: 0730-066.919
 Cumpăr 10 viţei. Tel. 0753-011.690.

Mică publicitate
Vânzări auto

 Persoană fizică, vând ATV 250 cmc, în stare bună de

funcţionare. Tel.: 0748.124.206.

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 doi ciobani. Telefon: 0742-078.847
 TBI Credit IFN SA Bucureşti angajează consilier
vânzări pentru punctul de lucru Dedeman Valea
Lupului. Contact – 0742.426.479; daniela.nechita@tbicredit.ro
 SC Dermat Cons SRL – operator acreditat pentru
servicii de salubritate în Miroslava – angajează casieri.
Telefon: 0755-035.635.
 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
 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 asociaţii
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.
 Însămânţări artificiale la bovine şi suine. Sunaţi la
tel.: 0740-073.620. (dl. Alexa Gică)

Matrimoniale
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Normative ale Consiliului Local
În cadrul şedinţei ordinare de Consiliu Local din data 24 iunie
a.c., au fost dezbătute, votate şi aprobate următoarele normative:
• Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile
iulie, august, septembrie 2015;
• Hotărâre privind actualizarea, completarea şi însuşirea Inventarului
Domeniului Public al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi;
• Hotărâre privind actualizarea, completarea şi însuşirea Inventarului
Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
• Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 202/17.12.2014 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.26/10.05.2014 încheiat
între Comuna Miroslava şi d-na Nicolau C. Maria-Anca;
• Hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.66/31.05.2013 privind
concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 704 mp
teren, situat în intravilan sat Miroslava, în T54 parcela A2536/1/100/1;
• Hotărâre pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul
situat în T38, NC5297, având suprafaţa de 3.045 mp, extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar-Plămădeală Ştefan;
• Hotărâre privind actualizarea activelor corporale şi necorporale din
Inventarul Domeniului Public şi Domeniului Privat al Comunei
Miroslava, judeţul Iaşi, conform raportului de evaluare realizat la data
de la 29 ianuarie 2015;
• Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investiție ”PARC INDUSTRIAL MIROSLAVA”, comuna

Miroslava, județul Iași;
• Hotărâre privind completarea Programului anual al achiziţiilor
publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015.
În şedinţa extraordinară de Consiliu Local din data de 7 iulie a.c. a
fost dezbătut şi adoptat următorul normativ local:
• Hotărâre privind rectificarea bugetului local în anul 2015.

Măsuri pentru prevenirea incendiilor în perioada caniculară
În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile
judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de
incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor
economici trebuie să elaboreze programe speciale de
măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice, care
să cuprindă:
- Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de
activitate în care creşte riscul de incendiu în
condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice
ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a stabili
măsurile de protecţie specifice;
- Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de
stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare;
- Asigurarea protejării faţă de efectul direct al
razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi altor
tipuri de ambalaje, care conţin vapori inflamabili sau
gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la
umbră;
- Verificarea utilajelor agricole folosite la
recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu
constituie surse de aprindere şi dotarea acestora cu
mijloace de primă intervenţie;
- Restricţionarea efectuării, în anumite perioade
din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii
favorizante pentru producerea de incendii, prin
degajări de sbstanţe volatile sau supraîncălziri

Date de la
starea civilă
În perioada 20 iunie – 25
iulie, la Oficiul de Stare
Civilă al comunei Miroslava
au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Ciubuc Cristian Ionuţ, cu
Cusutură Ana;
• Panţiru Adrian, cu Mihai
Elena Aurelia;
• Vicol Mihai Ciprian, cu
Lupu Roxana Liliana;

excesive;
- Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în
zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie
forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;
- Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri
cu pericol de incendiu, în zonele afectate de
uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această
interdicţie se stabilesc şi se marchează de persoana
în drept;
- Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis
în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în
gospodăriile populaţiei se face numai în locuri
special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu
permită propagarea focului la construcţii, depozite,
culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
- Utilizarea focului deschis nu se admite la
distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol
de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc. respectiv 10 m faţă de
materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie,
textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc. fără a fi
supravegheat
şi
asigurat
prin
măsuri
corespunzătoare;
- Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi
în locuri în care se pot produce incendii, aceasta

• Grigoraş Sorin,
Vlăsceanu Alina;
• Negru Ioan Florin,
Borşieru Ştefania;
• Braşoveanu Ştefan,
Ciprian Irimia Ionela;
• Vicol Andrei Daniel,
Severin Laura Elena.

cu Danemarca);
• Fronea Nathan Emanuel
cu (13.05.2015 – Germania);
• Grigoraş Ana Sofia
cu
(28.09.2014 – Cipru).
cu

Transcrieri (copii născuţi
în străinătate, din părinţi
cu domiciliul stabil în
Miroslava)
•
Enache
Emilian
(25.07.2015 – Danemarca);
•
Grigorescu
David
Constantin (21.05.2015 –

Decese
• Cocia Gheorghe – (84 ani,
Găureni);
• Petrică Aneta – (82 ani,
Dancaş);
• Mertic Ana – (77 ani,
Uricani);
• Cotoman Dumitru (89 ani,
Horpaz)

constituind o obligaţie a persoanelor care răspund,
potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea
copiilor.
Perioada caniculară poate fi însoţită de o creştere
a numărului de incendii de vegetaţie şi în special a
celor de mirişti. În condiţiile în care se obţin
aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea
miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:
a) Condiţii meteorologice fără vânt;
b) Parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 ha,
prin fâşii arate;
c) Izolarea zonei de ardere faţă de căi de
comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine,
instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii
arate;
d) Desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) Asigurarea până la finalizarea arderii a
personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f) Asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici
de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere
necesare:
g) Asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai
mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a
mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

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.

 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.
 Vând teren în Valea Ursului, 3.000 mp, parcelat,
aproape de pădure, cale de acces, utilităţile zonei. Tel.
0755-517.680.
 Vând loc de casă, 400 mp, sat Uricani, la stradă, toate
utilităţile disponibile. Tel.: 0740 – 402.948.
Echipa
NOVO TRANS
pune la dispoziţia
turiştilor, persoanelor aflate în interes de serviciu şi persoanelor care doresc să îşi viziteze familia în Danemarca, curse regulate cu plecare din România
(zona Moldovei). Oferim plecări din Miroslava în fiecare vineri
şi din Danemarca în fiecare luni!
Pentru informaţii şi rezervări vă rugăm să ne contactaţi la
numerele de telefon: RO: 0748.088.636 RO: 0753.852.852
DK: +45.71.19.74.18
Oferim seriozitate, încredere şi punctualitate!

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

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.

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.
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Cine nu încheie contracte de salubritate
plăteşte scump!
• Amenzi de la 1.000 lei în sus
pentru persoanele care nu
încheie contracte de salubritate,
instituiri de taxe speciale de
salubritate, proceduri de executare silită, condiţionări la eliberarea de documente oficiale
Dată fiind încăpăţânarea unor
familii de a nu încheia contracte
individuale cu firma de salubritate
acreditată în raza teritorial administrativă a comunei Miroslava, autoritatea locală a dispus o serie de
măsuri dure. „Absolut toţi cetăţenii
comunei Miroslava trebuie să aibă
contract de salubritate cu firma care
a câştigat licitaţia pe comuna
Miroslava, altfel vor plăti amenzi de
la 1.000 lei în sus. Nimeni nu se
poate eschiva de la plata serviciilor
de salubritate. Pe lângă amenzile pe
care le vor avea de plătit, cetăţenii
care cred că e mai avantajos să nu
încheie contracte cu firma acreditată, preferând să ardă gunoiul în grădină sau să-l îngroape, vor fi trecuţi
în evidenţele serviciului de taxe şi
impozite al Primăriei şi li se va
impune plata unei taxe de salubritate în cuantum de trei ori mai mare
decât i-ar costa în mod normal pe
contractul cu firma de salubritate.
Iar cei care nu plătesc aceste taxe
vor fi executaţi silit, potrivit procedurilor legale în vigoare. Ca măsură
complementară,
conducerea
Primăriei a dispus ca persoanelor
care nu fac dovada încheierii unui
contract de prestări servicii cu firma
de salubritate să nu li se mai elibereze documente oficiale de la

Primărie, indiferent de natura acestor documente. Deci nu e de joacă,
aşa că sfătuim populaţia să semneze
aceste contracte. E şi o chestie de
bun simţ, până la urmă, pentru că
fiecare trebuie să-şi menţină curăţenia în propria gospodărie, fără a
afecta în vreun fel mediul sau vecinii”, a precizat Corina Darabană,
şefa compartimentului ecologic al
Primăriei Miroslava.

Contracte de salubritate
încheie inclusiv persoanele
scutite

Încheierea acestor contracte de
salubritate este obligatorie pentru
toată lumea, inclusiv şi pentru persoanele care, potrivit legii şi normativelor locale, se bucură de aceste
scutiri (veterani şi văduvele veteranilor de război, persoanele cu vârsta
peste 80 de ani şi beneficiarii legii
416 a venitului minim garantat).
„Chiar dacă sunt scutite de la plată,
aceste persoane încheie contract cu
prestatorul de servicii de salubritate
şi precizează, în contract, că fac

Activitatea de
salubrizare din
mediul urban şi rural
- legi şi normative
Pentru o mai bună
înţelegere a reglementărilor şi practicilor privind
colectarea
gunoiului
menajer, obligativitatea
încheierii de contracte de
salubritate de către persoanele fizice şi juridice,
modul în care se desfăşoară această activitate pe
teritoriul unei unităţi
administrative teritoriale,
indiferent că e vorba de
un municipiu sau o localitate de mică dimensiuni,
prezentăm mai jos o listă
cu legile de profil. Aceste
legi pot fi consultate în
detaliu,
accesând
Monitorul Oficial, care
dispune şi de o pagină de
prezentare pe internet.
• Legea nr. 51/2006,
Legea
serviciilor
comunitare de utilități
publice, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr.101/2006,
Legea serviciului de

salubrizare a localităților,
cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.99/2014
pentru modificarea și
completarea Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006,
Legea nr. 99/2014;
• Ordinul nr.82/2015,
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare
a localităţilor;
• Ordinul nr.109/2007,
privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitățile specifice serviciului de salubrizare a
localităților;
• O.G. nr.21/2002,
privind
gospodărirea
localităților urbane și
rurale.

parte din categoria socială scutită,
urmând ca pentru aceste persoane
decontul serviciilor de salubritate să
fie făcut de Primărie”, a precizat
şefa compartimentului ecologic.

Nu mai puneţi crengi
şi gunoi de grajd în
tomberoane!
Compartimentul ecologic al
Primărie Miroslava reaminteşte
populaţiei care a încheiat deja contracte de salubritate cu firma SC
Dermat Cons SRL, că în tomberoanele ecologice nu sunt acceptate alte
deşeuri decât cele menajere. „În
pubelele puse la dispoziţie, angajaţii
firmei de salubritate au găsit crengi,
resturi vegetale, gunoi de grajd
şamd. Or, acest gen de deşeuri nu
face obiectul contractului de prestări
servicii cu firma de salubritate. Am
mai anunţat şi în ediţiile anterioare
ale ziarului Mesagerul că pentru
preluarea deşeurilor vegetale compostabile Primăria Miroslava a pus
special la dispoziţie în prima şi a
treia săptămână a lunii în curs o
remorca gratuit. Ar fi bine ca oamenii să folosească acea remorcă. Cât
despre gunoiul de grajd, la fel,
Primăria Miroslava a pus la dispoziţia cetăţenilor platformele special
amenajate din Balciu şi Uricani.
Depozitarea acestor deşeuri se face
tot gratuit”, a declarat Corina
Darabană, şefa compartimentului
ecologic al Primăriei Miroslava.

De ce costă mai mult gunoiul la Miroslava? Din cauza
Salubris…
Principalul motiv pentru care
autorităţile locale presupun că popu-

laţia se eschivează de la încheierea
contractelor individuale de salubritate îl constituie preţurile pentru serviciile prestate. Cum se stabileşte
preţul gunoiului şi de ce este el ridicat? Foarte simplu! SC Salubris SA
Iaşi care administrează groapa ecologică de la Ţuţora, percepe o taxă
de preluare a gunoiului de 55,5
lei/mc gunoi necompactat. O maşină
de gunoi are în jur de 50 mc necompactaţi, ceea ce înseamnă că pentru
o maşină de gunoi dusă la Ţuţora
operatorul de salubritate plăteşte
2.700 lei! Zilnic, la nivelul întregii
comune, se adună din Miroslava

Demolări condiţionate
Compartimentul ecologic al Primăriei Miroslava
le reaminteşte persoanelor interesate că autoritatea
locală nu mai eliberează autorizaţii de demolare a
unor construcţii decât dacă persoana respectivă face
dovada încheierii unui contract de prestări servicii
cu un operator de salubritate acreditat pentru preluarea deşeurilor de materiale de construcţii rezultate în urma unor lucrări de amenajări interioare,
renovări sau demolare. „Primăria Miroslava a luat
această măsură pentru că multe persoane continuă
să arunce resturi de materiale de construcţie în
pubelele destinate preluării gunoiului menajer”, a

declarat Corina Darabană, şefa compartimentului
ecologic al Primăriei Miroslava.

Bunele practici în agricultură - necesitate, nu moft!
Departe de a fi un moft al occidentalilor, bunele
practici în agricultură înseamnă o necesitate şi o cale
sănătoasă de a obţine performanţă în acest domeniu
productiv, atât din punct de vedere al cantităţii, cât
mai ales a calităţii produselor. Ce înseamnă bune
practici în agricultură? În linii mari, înseamnă să ai
grijă de mediul pe care-l exploatezi, să roteşti culturi, să ai grijă cum foloseşti îngrăşămintele, cum le
dozezi şi cum să faci ca să nu laşi în urmă deşert. Un
element primordial al bunelor practici în agricultură
îl constituie protejarea pânzei de apă freatice şi prevenirea poluării acesteia cu nitraţi şi nitriţi. Spre
exemplu, recomandarea specialiştilor e să nu se
pună mai mult de 170 kg de azot la hectar, ştiut fiind
că într-o tonă de gunoi de grajd (vită mare) se regăsesc 6-8 kg de azot. Orice surplus peste această cantitate duce la poluare apei şi nu e recomandat. Tot ca
formă de bune practici în agricultură mai sunt benzile şi perdelele forestiere, menite să prevină eroziu-

nea solului şi alunecările de teren, păşunatul raţional
şi organizat cu respectarea regulilor de încărcare la
hectar şamd.
Toate acestea au fost prezentate în cadrul unui
work-shop desfăşurat pe 14 iulie, la Primăria
Miroslava, cu participarea unor responsabili de la
Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi şi a compartimentului ecologic din cadrul Primăriei Miroslava.
Reamintim publicului larg că Miroslava este
parte activă în programul guvernamental de prevenire a poluării cu nutrienţi, accesând în acest sens şi
fonduri europene pentru desfăşurarea unei păşuni pe
norme de bune practici în agricultură, în Dancaş. De
asemenea, Primăria Miroslava derulează un amplu
program de împăduriri cu perdele forestiere în mai
multe amplasamente din comună, ultimele plantări
de puieţi despre care am mai consemant în paginile
ziarului Mesagerul fiind cele de la Dancaş şi
Uricani.

circa două maşini de gunoi. Să
facem un calcul: 2 x 22 (zile lucrătoare într-o lună) x 2.700 lei. Ies
118.800.000 lei, bani pe care operatorul de salubritate îi dă lunar la
groapă. Dacă la aceste sume se mai
adaugă motorina consumată, salariile oamenilor şi toate celelalte cheltuieli specifice unei firme de salubritate, firma merge în pierdere.
Într-adevăr, spre comparaţie, la
toate celelalte gropi de gunoi din
ţară tarifele percepute sunt şi de
zece ori mai mici.
Florin Antohi

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Miroslava
scoate la concesiune
loturi de casă
pentru tineri
În
baza
Hotărârii
Consiliului
Local
Miroslava nr. 49/2015;
comuna Miroslava, judetul
Iaşi, organizează licitaţie
publică deschisă, în data de
20.08.2015, orele 10.00,
pentru concesionare teren
(108 loturi) pentru construire locuinţe tineri din
Comuna Miroslava şi specialişti cu locul de muncă în
Comuna Miroslava, situat
în T72, T74, T75 sat
Cornesti,
comuna
Miroslava.
Caietul de sarcini poate
fi obţinut de la Biroul
Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei
comunei
Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini
este de 50 lei. Data limita
pentru depunerea ofertelor:
19.08.2015, orele 16.00.
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Zilele Satului Ciurbeşti - Cântec, joc şi voie bună!
(continuare din pagina 1)

Dimineaţa, la biserică
Prilej de mare sărbătoare pentru locuitorii satului Ciurbeşti, a 10-a ediţie jubiliară a
manifestărilor culturale din localitate a
debutat duminică dimineaţă, la 7:30, cu
Utrenia şi Sfânta Liturghie, urmată fiind de
un Parastas comemorativ, un Tedeum de
mulţumire şi o agapă. Amfitrion al acestei
manifestări religioase a fost preotul paroh
Romeo Ungureanu, altminteri unul dintre
iniţiatorii acestei sărbători care se ţine în
fiecare an pe 26 iulie. Biserica a fost de la
bun început umplută până la refuz de localnici îmbrăcaţi în port popular, de sărbătoare
iar printre aceştia au putut fi remarcaţi şi
invitaţi din satele vecine, îndeobşte din
Budeşti (Mogoşeşti), îmbrăcaţi de aseme-

nea în port popular. După slujbă au fost
pomeniţi întemeietorii satului, oameni a
căror memorie se cerea cinstită. La agapa
care a urmat, oamenii satului au stat
împreună, la masă, s-au cinstit cu trufandale de sezon şi au sporovăit vrute şi nevrute,
cum se face de regulă la un pahar de ceva.
Şi, slavă Domnului, au fost de toate: apă,
suc, bere, vin şi ţuică…

„La mulţi ani, Ciurbeşti!”
La prânz, fix la ora 14:00, pe scena pusă
la dispoziţie de Primăria Miroslava pentru
desfăşurarea spectacolului propriu-zis,
lângă dispensarul din localitate, a început
programul cultural – artistic. Nu înainte
însă ca părintele Romeo Ungureanu să mulţumească autorităţilor pentru sprijinul acordat în desfăşurarea acestei acţiuni. „Observ,

cu plăcere, că de la un an la altul văd pe
scenă tot mai mulţi participanţi, artişti din
ce în ce mai buni. La fel şi în public, văd o
participare tot mai mare, ceea ce înseamnă
că Zilele Satului Ciurbeşti sunt o sărbătoare
de succes. Mă bucur foarte mult să remarc
asta şi daţi-mi voie să vă spun cu ocazia
acestui moment aniversar un călduros «La
mulţi ani, Ciurbeşti!»”, a intervenit la rândul său Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava.

„De la Bârca la Movilă”
Rolul de prezentator al spectacolului şi
moderator a fost asumat de profesoara
Eugenia Stan, care a mulţumit asistenţei
pentru prezenţă şi a făcut o scurtă trecere în
revistă a programului artistic. Show-ul a
debutat cu intonarea imnului satului

Ciurbeşti – „De la Bârca la Movilă” – după
care Grupul Folcloric „Tezaur” din
Ciurbeşti
al
Asociaţiei
Culturale
„Ciurbeştenii” (păstorită de aceeaşi
Eugenia Stan) a interpretat o serie de cântece populare specifice locului. Au mai fost
interpretate snoave din creaţia litarar-artistică a lui Anton Pann.
Ne-a impresionat în mod deosebit o bijuterie populară în versuri, veche şi anonimă,
interpretată cu mare talent de un fiu al satului:
„Frunză verde, asonică,
Mândra-i naltă, subţirică,
Iute, ca o rândunică,
Parcă-i trasă prin verigă,
Gura-i pahar de cristal,
Buzele-s mărgăritar,
Dinţii, şiruri de mărgele,
Obrăjori, bujori în sânge,
Când o văz, inima-mi frânge!”

Mesagerul
Superb spectacol coral oferit de
„Diamond”, Erbiceni
Consemnăm, de asemenea, meritoria prezenţă a
Ansamblului Folcloric „Ţărăncuţa” din satul
Budeşti, comuna Mogoşeşti, precum şi programul
de muzică corală prezentat de formaţia
„Diamond”, din Erbiceni, compusă din elevi ai
Şcolii gimnaziale din aceeaşi localitate. Sub bagheta profesoarei Costea Liliana, oaspeţii din Erbiceni,
îmbrăcaţi în frumoase costume de catifea roşie, au
interpretat un set de adaptări după teme folclorice
precum „Sârba din Căruţă” sau „Joi, de dimineaţă”,
pe mai multe voci, într-o manieră extrem de elaborată şi spectaculoasă. Drept răsplată, ansamblul
coral din Erbiceni a primit ropote de aplauze din
partea audienţei entuziasmate iar din partea organizatorilor o diplomă, o furcă şi un fus miniatură,
care să le aducă aminte de Zilele Satului Ciurbeşti.

Hora satului şi nu numai…
Profitând de momentul de respiro de după plecarea ansamblului coral din Erbiceni, pompierii
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locali – prezenţi la faţa locului pentru a preveni
orice incident nedorit (ca şi poliţia locală de altfel!)
– au pus mâna pe un furtun şi au mai stropit cu apă
de la maşina de intervenţie, terenul din faţa scenei.
A fost o idee foarte inspirată, căldura amiezii
împingând pe mai toată lumea la adăpostul umbrei
oferite de corturile improvizate şi copacii din imediata vecinătate.
Pe terenul astfel înviorat nu a mai fost nevoie
decât de intervenţia unui saxofon solist, acompaniat de o orgă electronică, pentru ca lumea de faţă,
artişti de scenă sau simpli oameni din mulţimea de
gură-cască, să încingă laolaltă o horă adevărată, la
firul ierbii.
Ceva mai încolo, câţiva părinţi şi bunici şi-a
vânturat copchiii prin scrânciobe, alţii au dat iama
la dugheana cu mici, puşi la sfârâială pe grătar, la
beri pentru cei mari şi îngheţate pentru cei mici. Iar
care a vrut vreo amintire mai acătării a avut ocazia
de a-şi lua ceva de la dugheana cu fleacuri artizanale, aflată şi ea în apropiere. Şi ca amintirea să nu
se piardă uşor, am făcut şi noi, reporterii de la
Mesagerul un snop de poze, pe care vă invităm să
le vizionaţi…

Satul Dancaş va avea în
curând biserică

De curând, meşterii maramureşeni au
adus şi montat primul nivel al bisericii de
lemn, realizată în stil tradiţional. Lăcaşul
de cult, ortodox, va avea hramul „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfântul
Mucenic Fanurie”.
„Ne-am dorit mult această biserică, în
Dancaş, pentru că enoriaşii de aici nu
aveau un locaş de rugăciune potrivit.
Faptul că am reuşit în cele din urmă să
adunăm resursele necesare ca să ridicăm
această biserică, din temelie, constituie un prilej de mare mulţumire sufletească,
atât pentru noi, cât şi pentru oamenii locului. Odată finalizată construcţia de la
Dancaş vom putea spune că nu mai avem sat fără biserică. Doamne ajută!”, a
declarat Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.
„Cu ajutorul Lui Dumnezeu, al primarului şi al Consiliului Local, nădăjduim
ca la jumătatea anului viitor să ne putem oficia slujbele în biserică”, a declarat la
rândul său preotul paroh Constantin Gheorghiasa.
Satul Dancaş, atestat în anul 1820, are peste 70 de familii. În anul 1999,
Episcopul - Vicar Calinic Botoşăneanul a sfinţit locul în care se construieşte astăzi
biserica.
Realizată în stil tradiţional maramureşean, alături de celelalte biserici monument istoric din raza teritorial administrativă a comunei Miroslava, noua biserică
din Dancaş se va constitui într-un nou obiectiv turistic pentru pasionaţii de frumos
şi drumeţii în imediata vecinătate a Iaşului.

PERSONALITATEA LUNII

Dimitrie Anghel,
poetul florilor

• Născut la 16 iulie 1872, în Corneşti – m. 13 noiembrie 1914, Iaşi
A debutat în revista „Contemporanul” din luna octombrie 1891, cu
poeziile „Plânset de greieri” şi „Zâna Codrilor de Brad”. Volumele „În
grădină” (1905) şi „Fantezii” (1909) i-au atras renumele de „poet al florilor”. Proza lui Dimitrie Anghel, accentuat lirică, alcătuieşte un
mănunchi de nostalgice evocări ale locurilor natale, ale oamenilor şi faptelor ce au întregit existenţa scriitorului: „Fantome” (1911), „Oglinda
fermecată” (1911), „Povestea celor necăjiţi” (1911), „Triumful vieţii”
(1912), „Steluţa” (1914). Împreună cu Ştefan Octavian Iosif a scris
„Caleidoscopul lui A. Mirea” (2 vol. 1908-1910), comedia „Cometa”
(1908) şi volumele „Cireşul lui Lucullus” (1910) şi „Portrete” (1910).
Curcubeul

Pe puntea asta de culori.

Ce schimbatoare e la munte
Lumina; cât ai scăpăra,
Un curcubeu a-ntins o punte
Din casa mea pân’la a ta.

Cu fruntea de lumini brăzdată
Să urc tăriile cereşti
Şi, când nici nu te-aştepti, deodată
Să-ţi bat cu degetu-n fereşti…

Şi-un gând, un gând nebun îmi
vine!
- Aşa-s poeţii uneori –
Să mă avânt până la tine

Dar când să urc, frumoasa punte
S-a dărâmat, - ş-acuma norii
Au tras perdeaua către munte:
Nebuni sunt, Doamne, visătorii!
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Plata on-line a impozitelor şi taxelor locale
către Primăria Miroslava
Începând din această lună, plata on-line a impozitelor şi taxelor
locale se poate face şi prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro.
Pentru a obţine datele de acces (utilizator şi parolă) trebuie să
completaţi o cerere tip - se descarcă de pe www.primariamiroslava.ro/formulare - tipizate accesând ramura departament contabilitate.
Cererea se va transmite prin e-mail la adresa:
contabilitate@primariamiroslava.ro sau se va depune la registratura Primăriei comunei Miroslava (ghişeul nr. 1).
Datele de acces vor fi comunicate la sediul Primăriei com.
Miroslava - birou contabilitate sau prin adresa de email comunicată de solicitant.
După obţinerea datelor de acces (utilizator şi parolă), contribuabilii vor accesa www.ghiseul.ro şi vor completa rubrica “Plata
cu autentificare”. După prima accesare, se va solicita schimbarea
parolei.

Accesând rubrica “Profil”, contribuabilul îşi poate modifica
numele de utilizator şi adresa de e-mail:

Pentru a efectua o plată se accesează rubrica “Obligaţii de plată”
Se vor încărca sumele totale de plată pe care le datorează contribuabilul bugetului local Miroslava. Accesând butonul “detalii” din
partea dreaptă a sumei datorate se vor vizualiza debitele curente,
rămăşiţa, respectiv majorările de întârziere calculate (după caz).
Pentru a efectua plata integrală se apasă butonul “Plăteşte”, după
care se bifează căsuţa “Aprob plata” iar în ultima fază se introduce
numărul cardului.
Pentru a efectua o plată parţială se introduc sumele dorite în
căsuţele aferente fiecărui tip de impozit, după care se urmează paşii
de mai sus.
Dovada plăţii va fi comunicată la adresa de e-mail indicată de
contribuabil sau se poate descărca şi accesând rubrica “Plăţi anterioare”

COLŢUL SECRETARULUI

La găini...

Drumurile private se trec în
domeniul public numai cu act de
donaţie din partea solicitanţilor!
Toate solicitările de donare a unor drumuri private către Primăria Miroslava, spre a fi trecute în
domeniul public în vederea modernizării lor, vor
trebui să parcurgă următoarea procedură: cererea
solicitanţilor trebuie să fie însoţită de o copie după
actele de proprietate asupra terenului vizat, împreună cu o schiţă cadastrală. Compartimentul de
cadastru din cadrul Primăriei Miroslava verifică
dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi donat
acel teren, după care înaintează cererea spre dezbatere în Consiliul Local.
Consiliul Local analizează solicitarea de la
cadastru şi mai apoi emite un aviz de principiu.
Doar după emiterea avizului de principiu al
Consiliului Local, cetăţeanul sau grupul de cetăţeni
care au făcut solicitarea merg la notar şi încheie
actul de donaţie. Costurile notariale sunt suportate
de donatori. „Foarte important! Solicitarea de
donare nu e acelaşi lucru cu darea în administrare.

Primăria Miroslava nu preia dumuri în administrare pentru că potrivit legii poate moderniza şi întreţine numai drumuri care aparţin domeniului public.
Deci procedura în acest caz, la notariat, trebuie să
fie una de donaţie”, a precizat Ancuţa Lenuţa
Ursanu, secretaru Primăriei Miroslava.

Păşunat alternativ în zona forestieră
• Această măsură a fost luată ca urmare a
secetei prelungite
Crescătorii de animale care doresc autorizaţie
de păşunat în fondul forestier naţional se pot
adresa Comitetelor Locale pentru Situaţii de
Urgenţă, respectiv Primăriilor la care sunt arondaţi, pentru a obţine autorizaţie de păşunat în
fondul forestier existent pe raza judeţului, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Pentru a beneficia de autorizaţie de păşunat,
solicitanţii vor depune la Primărie următoarele
documente:
- Cerere prin care solicită păşunatul în fondul
forestier naţional şi numărul de animale;

- Copie după buletin sau Carte de Identitate.
Tariful de încasat pentru eliberarea autorizaţiei de păşunat este de 11.5 lei/animal pentru taurine şi 4,7 lei/animal pentru ovine, stabilit prin
Decizia DS Iaşi nr. 87/25.07.2012.
În cazul în care se solicită păşunatul în fondul
forestier aparţinând proprietarilor de pădure,
acordul se dă de către proprietarii respectivi,
obţinerea acordului de la proprietar fiind în sarcina solicitantului.
Nu poate fi aprobat păşunatul în arboretul în
curs de regenerare, în plantaţiile şi regenerările
tinere, în pădurile care îndeplinesc funcţii speciale de protecţie, în arii protejate care constituie rezervaţii naturale.

Doi găinari care dădeau iama prin orătăniile gospodarilor din Ciurbeşti şi Corneşti
au fost în cele din urmă prinşi şi arestaţi.
Petrică Gabriel (recidivist, 35 ani, din
Ciurbeşti) împreună cu Andriescu Bogdan
(24 ani, din Ciurbeşti) au fost prinşi în
noaptea de 31 mai spre 1 iunie când, de beţi
ce erau, au făcut zgomot şi au trezit proprietarul din somn, care a dat să iasă ca să vadă
ce se întâmplă. Surpriză! Nu a putut ieşi,
pentru că uşa era blocată de Andriescu
Bogdan, care ţinea chipurile „de şase”, în
timp ce Petrică Gabriel băga păsările în sac,
fireşte, după ce în prealabil le rupsese gâtul.
Bătălia pentru deschiderea uşii s-a soldat în
cele din urmă cu victoria gospodarului care
a dat cu ochii de hoţi. Ce a urmat se subînţelege: o altercaţie, fugăreală, „112” şi sosirea unui echipaj de poliţie la faţa locului.
Identificaţi de păgubit, cei doi făptaşi au
fost reţinuţi şi li s-a întocmit dosar penal
pentru furt şi tâlhărie. Fiind recidivist,

Petrică Gabriel a primit mandat de 30 de
zile iar Andriescu Bogdan, aflându-se la
prima faptă de acest gen şi recunoscându-şi
isprava, a avut parte de indulgenţă din partea organelor de anchetă, care au dispus
cercetarea acestuia în stare de libertate.
„În zona respectivă, într-un interval de
timp relativ scurt, ne-au fost sesizate nu mai
puţin de 9 furturi de păsări de prin gospodării, modul de operare fiind acelaşi. Hoţul
intra noaptea în curte, le rupea gâtul şi le
băga în sac. Nu avem cunoştinţe să fi vândut acele păsări, dar credem că le fura pentru propriul consum. Petrică Gabriel nu a
recunoscut niciuna dintre fapte, dar după ce
a fost arestat nici nu am mai avut sesizări
din partea populaţiei, privind alte furturi de
păsări, ceea ce confirmă că făptaşul a fost
una şi aceeaşi persoană”, apreciază inspectorul Lucian Tarcea, şeful secţiei de Poliţie
Miroslava.

Mesagerul
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Se impune o revizuire a construcţiilor
civile în Miroslava
• În zone liniştite ale
Miroslavei au început să apară
blocuri, spre marea nemulţumire
a locuitorior din zonă care vor
linişte şi aer curat
Pentru că dezvoltarea demografică a comunei a ajuns să exceadă
cu mult vechiul Plan Urbanistic
General al comunei, numărul persoanelor care aleg să se mute de la
oraş în zona periferică a Iaşului
crescând exponenţial, au început să
apară complicaţii. Dezvoltatorii
imobiliari vor să scoată profit şi au
început să apară tot mai multe blo-

curi de locuinţe în Valea Adâncă,
spre marea nemulţumire a locuitorilor din zonă, care vor linişte şi aer
curat. Pe de altă parte, autorităţile
locale nu pot refuza dreptul unor
proprietari de a-şi utiliza terenul
după cum consideră, atât timp cât
aceştia respectă legislaţia în vigoare.
Acest lucru a fost luat în discuţie
la ultima şedinţă ordinară de
Consiliul Local, dar cu toate acestea nu s-a găsit o soluţie care să
împace pe toată lumea. „Îi înţeleg
foarte bine pe oamenii care şi-au
cumpărat în urmă cu nişte ani teren

în Valea Adâncă şi şi-au făcut aici o
casă ca să aibă parte de aer curat şi
să scape de gălăgia oraşulul. E normal să-şi iasă din minţi când văd că
peste noapte, pe terenul alăturat
unde a vândut un vecin, a apărut
deodată un şantier cu blocuri, praf
şi hărmălaie. Îi înţeleg pe constructori că vor să facă profit, dar pe de
altă parte trebuie să-i înţelegem şi
pe oamenii de la case”, a observat
primarul Dan Niţă. Propunerea edilului a fost ca în acele zone cu dezvoltare demografică accelerată să se
impună nişte limitări de înălţime şi
dimensionare a construcţiilor. „Sunt

prea multe construcţii, care din
punct de vedere arhitectural nu pot
fi considerate nici utile, nici estetice şi mă refer mai ales la construcţiilea alea de tip vagon”, a mai
remarcat primarul.
„Înţelegem că fiecare vrea să
facă profit, dar nu putem fi de acord
să-şi facă dezvoltatorul un bloc cu
trei nivele, pe toată suprafaţa terenului pe care-l deţine în proprietate,
dar fără să mai prevadă şi o parcare.
Asta ar însemna că toate drumurile
din zonă vor fi blocate de maşinile
parcate acolo, ceea ce nu e corect”,
a observat Alexandru Vieru, consi-

Scutiri de la plata impozitului agricol
pentru culturile calamitate

lier local din Valea Adâncă.
Toate aceste aspecte şi multe
altele legate de urbanism vor face
obiectul unei şedinţe de consiliu
local extraordinară prin care se va
modifica regulamentul de urbanism.

Punţi turistice cu
Republica Moldova

• De aceste scutiri beneficiază doar cei ale căror culturi au fost afectate în proporţie de peste 30%
Producătorii agricoli ale
căror culturi au avut de suferit
de pe urma secetei şi căderilor
de grindină beneficiază de scutire de la plata impozitului pe
venit. Această măsură guvernamentală a fost iniţiată de
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi se adresează producătorilor agricoli –
persoane fizice, individuale
sau asociaţii agricole – afectate
de dezastre naturale pe suprafeţe de peste 30% din totalul
cultivat.
Constatarea pagubelor se
face la cererea persoanelor fizice/juridice de către o comisie
numită prin ordin al prefectului, formată dintr-un reprezentant al Primăriei, un specialist

al APIA, un reprezentant al
Direcţiei Agricole Judeţene şi
un reprezentant al ANAF.
Cererea se depune la
Primăria arondată terenului ce
are cultura calamitată. În urma
controlului efectuat la faţa
locului de comisie, se încheie
un proces verbal de constatare

a pagubelor produse.
Potrivit Ordinului 197/23
februarie 2015, pentru anularea
impozitului pe venitul realizat
din activităţi agricole, solicitanţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) Impozitul să fi fost stabilit pe bază de norme de venit;

b) Pentru producţia agricolă
nu au fost încheiate poliţe de
asigurare;
c) Producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30%
din totalul producţiei aferente
fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.

Gazul metan - soluţia convenabilă de încălzire
Grupul de firme Gazmir şi Apopi
& Blumen asigură furnizarea şi distribuţia gazelor naturale a peste 2000 de
consumatori în Judeţele Iaşi, Vrancea
şi Călăraşi la un preţ mai ieftin cu
până la 7% faţă de furnizorii de gaze
naturale din judeţ.

Echipa noastră de profesionişti vă
oferă posibilitatea de a rezolva mai
multe probleme în cadrul unui singur
loc:
- proiectarea şi execuţia instalaţiei
de utilizare;
- execuţia lucrărilor termice în

cupru, PEX şi PPR;
- verificarea centralelor şi a instalaţiilor de utilizare;

Directorul
General
al
Agenţiei
Turismului
din
Republica Moldova a vizitat
Centrul de Informare Turistică
din Miroslava. Domnul Nicolae
Platon a fost informat în legătură cu potenţialul turistic, acţiunile de promovare şi impactul
acestora în zona Miroslavei.
Oficialului din Republica
Moldova i-a fost prezentat
modul în care funcţionează Infochioşcul care este accesat de
turişti pentru a afla traseele şi
obiectivele din zona Miroslavei.
De asemenea, înaltului oaspete
i-a fost explicat rolul pe care îl
are ecranul din curtea Centrului
de Informare în prezentarea
imaginilor reprezentative ale
obiectivele turistice.

„Pe viitor, există posibilitatea
demarării unor proiecte comune
privind promovarea potenţialului turistic al Republicii
Moldova şi al Miroslavei”, a
declarat Nicolae Platon. „În
perioada următoare ne vom
întâlni la Agenţia Turismului din
Republica Moldova pentru a
pune la punct detaliile colaborării”, a declarat Ştean Susai,
directorul
Centrului
de
Informare Turistică Miroslava.
Reamintim că, anterior
vizitei la Miroslava a șefului
turismului din Moldova, Centrul
de Informare Turistică a fost
vizitat și de un consilier al
primului ministru de la
Chișinău.

- intervenţia rapidă a departamentului de service.

DE CE SĂ ALEGEŢI GAZMIR
PENTRU SOLUŢIONAREA INSTALAŢIEI TERMICE?
• Veţi primi o reducere de 25 % la serviciile de proiectare a instalaţiei de utilizare gaze naturale în următoarele 3 luni;
• Veţi achiziţiona centrala termică Motan K Start +radiator scăriţă + termostat de ambient la un preţ promoţional de: 1840 lei cu
TVA;
• În primele 2 luni de consum a gazelor naturale veţi primi o reducere la factură de 50%, indiferent de consumul realizat;
• Oferim garanţie pentru produsele / serviciile noastre. Dacă nu
sunteţi mulţumiţi de calitatea lucrării, vă dăm banii inapoi;
• Veţi primi o extragaranţie de 1 an;
• 20 de ani de experienţă dedicaţi meseriei;
• Vă stă la dispoziţie o echipă de profesionişti cu intervenţii
prompte 24/7;
• Beneficiaţi cu drag de consiliere gratuită;
• Puteţi plăti în rate;
• Vă veţi bucura de confortul unei instalaţii termice de top.
Ofertă valabilă: 1 August – 31 Octombrie

Miroslava, prezenţă
remarcată la Târgul de
Turism din Covasna
La finele lunii iunie, comuna Miroslava a fost prezentă la
Târgul de Turism al orașului
Covasna, cu un stand dedicat.
„A fost o oportunitate pentru
noi de a prezenta potenţialul
turistic și economic al
Miroslavei. Trebuie să știe și
cei din alte colţuri ale ţării că
lângă Iaşi există locuri cu o
istorie deosebită și un cadru
natural de excepţie”, a declarat
Ştefan
Susai,
directorul
Centrului de Turism din
Miroslava. Primarul orașului
Covasna, Thiesz Janos, a vizitat standul Miroslavei din
cadrul Târgului de Turism şi a
mulțumit delegaţiei Miroslavei

pentru prezenţa la târg. Fireşte,
cu această ocazie s-au pus
bazele unei colaborări de durată între cele două Centre de
Turism.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI POSCCE CU TITLUL

Miroslava - vedere de sus

„Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice
din conversia energiei solare, în localitatea Miroslava,
judeţul Iaşi”
Miroslava, 31.07.2015
Primăria comunei Miroslava, cu sediul
în judeţul Iaşi, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, B-dul Constantin Langa Nr.
93, CP 707305 a derulat, începând cu data
de 13.10.2013, proiectul “Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din
conversia energiei solare, în localitatea
Miroslava, judeţul Iaşi“, co-finanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională,
în baza contractului de finanţare 60
RES/14.10.2013 încheiat cu Ministerul
Economiei prin Departamentul pentru
Energie în calitate de Organism Intermediar
Pentru Energie, în numele şi pentru AM
POSCCE, Program POSCCE - 2007-2013 Axa Prioritară 4 ”Creşterea eficienţei energetic şi a securităţii furnizării în contextul
combaterii
schimbărilor
climatice”,
Domeniul Major de Intervenţie 4.2
”Valorificarea resurselor regenerabile de
energie pentru producerea energiei verzi”,
Operaţiunea “Sprijinirea investiţiilor în
modernizarea şi realizarea de noi capacităţi
de producere a energiei electrice şi termice
prin valorificarea resurselor energetice
regenerabile: a biomasei, a resurselor
hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică de 10 MW), solare, eoliene, a
biocombustibilului, a resurselor geotermale
şi a altor resurse regenerabile de energie”.
Valoarea totala a proiectului conform
Contract de finanţare este de 26.573.831,52
Lei din care:
Valoare eligibila = 21.062.640 Lei din
care fonduri FEDR = 18.164.420,74 Lei,
cofinantare Bugetul de stat = 2.476.966,46
Lei, cofinantare buget local = 421.252,80
Lei, Valoare neeligibila = 5.511.191,52 Lei.
Valoarea totală finală a proiectului după
implementare este de 23.508.544,15 lei, din
care:
- asistenţa financiară nerambursabilă
este de 19.016.458,49 lei fara TVA (FEDR
= 16.352.603,31 lei, Bugetul de Stat =
2.229.906,52Lei),
- cofinantare din Bugetul local =
433.948,66 Lei,
Proiectul s-a implementat în România,
Regiunea Nord-Est, Judeţul Iaşi,
Localitatea Miroslava, in perioada
13.10.2013 – 30.07.2015.
Au fost realizate obiectivele proiectului
conform
Contract
de
finanţare
60RES/14.10.2013, fiind atins scopul propus prin implementarea proiectului, respectiv:
Obiective: realizarea pe un teren in
suprafata de 5 ha a unei Centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, cu puterea nominala
de 1000 KWp.
Scopuri atinse:
- reducerea dependenţei de resursele de
energie primară (în principal combustibili

fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare cu energie electrică
- protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante
- introducerea în circuitul economic a
terenului cu suprafata de 5 ha, cu efecte
directe in dezvoltarea economica a zonei,
creşterea numărului de locuri de muncă,
implicarea activă a autorităţii locale în procesul de valorificare a resurselor energetice
regenerabile
- asigurarea consumului de energie pentru instituţiile publice locale, sistemul
public de iluminat, populaţia comunei –
clădiri aflate în administrarea autorităţii
locale.
- dezvoltarea socio-economica a zonei crearea a 7 noi locuri de muncă, după
punerea în funcţiune, dezvoltarea de noi
capacităţi de producţie in zona rurală.
- promovarea investiţiilor în capacităţi
de producţie durabile şi nepoluante, în folosul comunităţii
Activităţile principale desfăşurate în
cadrul proiectului pentru realizarea obiectivului şi atingerea scopurilor propuse, constau în:
- Elaborare Proiect Tehnic la nivelul
cerintelor şi în conformitate cu standardele
naţionale şi europene în domeniu
-Realizarea obiectivului de investitie cu
respectarea cerinţelor cantitative şi calitative din Proiectul Tehnic constând în – construire clădire Sc=350 mp, construire drum
şi căi de acces, imprejmuire, construire centrală fotovoltaică din module fotovoltaice
4200 panouri cu putere 240Wp/panou,
amplasate pe 97 trackere dotate cu 97
invertoare realizându-se un sistem de orientare pe 2 axe (posibilitate modificare poziţie – rotire 240 grade, înclinare maximă
120 grade) în vederea obţinerii unei eficienţe maxime, 3 transformatoare cu putere de
400 KVA, Puterea totală fiind de 1000
KWp.
- Racordarea obiectivului la Sistemul
Energetic Naţional.
- Certificarea şi darea în exploatare a
obiectivului.
- Activitatea de instruire şi pregătire profesională pentru locurile de muncă nou
create.
- Activităţi privind protecţia mediului.
- Activităţi de informare şi publicitate cu
impact asupra publicului ţintă – populaţia
comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact : Burcuţă Elena
Funcţie: Manager Proiect
Tel. 0232.295680, Fax: 0332.424444, email: secretariat@primariamiroslava.ro
Pentru mai multe informaţii despre proiect : www.primariamiroslava.ro

Puţini ştiu, dar prima
fotografie de ansamblu a
satului Miroslava a fost
făcută în anul 1917, din
avion. Era în timpul primului război mondial. În acele
zile, la Miroslava poposise
şi generalul Constantin
Prezan, ridicat mai târziu la
gradul de mareşal. O altă
fotografie,
făcută
tot
atunci, a surprins corpul
ofiţeresc în faţa Palatului
Mavrocordat.
Importante sunt ambele
fotografii, motiv pentru
care ele au fost publicate în
„Monografia Miroslavei”

şi în „Miroslava * Memoria
Timpului, Mărturii de la
începutul secolului XX”.
Fotografia cu Miroslava
văzută din avion ne arată
un sat mic, din care doar
biserica o mai regăsim un
secol mai târziu. În rest,
doar terenuri agricole.
Într-o altă fotografie,
făcută în premieră cu o
dronă de la o înălţime de
circa 200 de metri, am
încercat cumva să surprindem din acelaşi unghi
Miroslava, ca în urmă cu
98 de ani. Imaginea ne
arată o altă lume. Un sat

modern şi plin de culoare.
De altfel, ar fi necesar ca
toate satele să fie fotografiate de sus. Imaginile vor
rămâne o mărturie a timpurilor de astazi. În plus,
fotografierea satelor de sus
poate fi folosită şi de cei
din Primărie pentru a avea
o imagine de ansamblu a
satelor, pentru a descoperi
eventuale nereguli urbanistice şi de a veni cu soluţii
mai bune în vederea dezvoltării lor.
Ştefan Susai

Şah - Cupa de Vacanţă
Sâmbătă, 4 iulie, la Iulius
Mall în Iasi s-a desfăşurat
Cupa de Vacanţă la şah
–secţiunea
nelegitimaţi,
competiţie la care au participat 40 de copii până în
vârsta de 12 ani iar elevii
din Miroslava au avut rezultate foarte bune astfel:
- Ioana Andreiaş s-a clasat pe locul al II-lea, la
general şi locul I sub 8 ani;
- Darius Poşişnicu, locul
al III-lea, grupa sub 7 ani;
- Andrei Donici, locul al
III-lea, grupa sub 8 ani;

- Ioana Ţâru, locul al I,
gupa sub 10 ani;
- Cosmin Helepciuc,
locul al II-lea, grupa sub 12
ani;
- Maria Andreiaş, menţiune la grupa sub 7 ani.
Iustin Raclaru şi Denis
Poşişnicu au avut o comportare meritorie şi au fost
aprope de premii. Felicitări
tuturor şi cu această ocazie
invităm toţi copiii pasionaţi
de şah să vină la club, indiferent dacă vor să joace de
plăcere sau pentru a obţine

performanţe!
Relaţii la telefon: 0745952.667, profesor Apostol
Alin.

Fermierii danezi sunt interesaţi
de elevii din Miroslava
• Elevii vorbitori de
engleză şi cu rezultate
bune la învăţătură pot
beneficia de studii gratuite şi practică plătită în
şcolile cu profil agricol din
Danemarca!
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” a
fost gazda unei delegaţii a
firmei Agri Nord, care reprezintă Asociaţia Fermierilor
Danezi. Scopul vizitei a fost
cunoaşterea realităţilor din
Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava în scopul restabilirii parteneriatului care a existat
până acum câţiva ani.
Parteneriatul şcolii din
Miroslava cu danezii a început în urmă cu aproximativ
10 ani şi constă în susţinerea de interviuri în limba
engleză, la sediul liceului,
în vederea selectării celor
mai performanţi elevi sau
absolvenţi pentru participarea la cursurile şcolii agri-

cole daneze din Boris,
Danemarca. Proiectul la
care se lucrează acum are în
vedere o colaborare între
şcoala
agricolă
din
Miroslava cu şcoala agricolă din Grindsted.
În Danemarca, persoanele selectate pe baza aptitudinilor la limba engleză şi a
situaţiei la învăţătură în clasele 1-8 sau 9-12, participă
la un ciclu de 5 luni de şcoală, urmate de 12 luni de
practică agricolă plătită.
La sfârşitul perioadei,
elevii se reîntorc în şcoala
de acasă pentru aproximativ
încă 3 luni, când susţin examenele de absolvire a şcolii.
Acest lucru este necesar în
vederea obţinerii unei
diplome care le va permite
accesul la slujbe mai bine
plătite în domeniul agricol.
Colegiul Agricol din
Grindsted
(Danemarca)
organizează cursuri de perfecţionare, de la noţiuni de
bază în tot ce ţine de activi-

tatea unui fermier şi până la
calificarea de economist
agricol. 90% dintre elevii
înscrişi la acest colegiu îşi
desfăşoară cursurile în
regim de internat, pe o
perioadă totală de 20 luni,
timp în care au acces la
toate facilităţile necesare
unui învăţământ performant
vocaţional pe o tematică
diversă precum: inginerie
agricolă şi zootehnică, gastronomie şi design, agricultură, utilaje agricole, ştiinţa
creşterii cailor şamd. Şcoala
din Grindsted mai dispune
de piscină, popicărie, cinematograf, sală de spectacole, sală polivalentă pentru
activităţi sportive, terenuri
de sport, bibliotecă.
Persoanele interesate să
afle detalii pe această oportunitate pot contacta secretariatul liceului (sau profesor Avarvarei Ovidiu, la
sediul liceului).

