esagerul
M
T
I
U
T
A

L u n a r

GR

a l

c o m u n e i

Octombrie 2015

M i r o s l a v a

Anul VII

T iraj 6000 exemplare

Căutăm investitori!

Recent înfiinţat din punct de vedere
juridic, Parcul Industrial Miroslava este
deschis tuturor investitorilor, interni şi
externi, interesaţi să-şi dezvolte aici
baze de producţie, pe un amplasament
de 147 hectare de teren, din imediata
vecinătate a unor firme de prestigiu
precum Delphi şi Metro. Oportunitatea
acestui parc industrial este evidentă,
dată fiind proximitatea municipiului Iaşi
care poate asigura forţă de muncă de
înaltă calificare, dar şi accesul la calea
ferată şi drumul european, accesul la
utilităţi, precum şi alte facilităţi de care
comuna Miroslava dispune. Conştientă
că dezvoltarea acestui parc industrial va

contribui esenţial la dezvoltarea
comunităţii din toate punctele de vedere,
conducerea Primăriei Miroslava a
demarat un program de vizite în căutare
de investitori puternici.

Vizită la Torino
O asemenea vizită a întreprins-o
primarul Dan Niţă, în perioada 1 - 3
octombrie, la Torino, unde s-a întâlnit cu
conducerea firmei Bioland, deţinătorul
celei mai mari şi mai performante centrale pe biogaz din Italia, respectiv
Europa. Discuţiile purtate de primarul

Niţă cu potenţialii investitori italieni au
vizat înfiinţarea unei staţii similare, dar
de dimensiuni mai mici, care să prelucreze reziduurile biologice din zona
Miroslavei, pe care să le transforme în
biogaz, gaz care la rândul lui să
alimenteze nişte turbine care produc
curent electric.

Posibili investitori persani
A doua vizită a conducerii Primăriei
Miroslava, aranjată prin intermediul
ambasadei Iranului la Bucureşti pentru
perioada 5 – 11 octombrie a.c., a vizat o

Moldovenii descoperă Miroslava şi pe bicicletă
Trei elevi din Republica
Moldova, însoţiţi de un profesor,
au vizitat Miroslava venind pe
biciclete tocmai din Republica
Moldova. Este vorba de Dumitru
Donici (18 ani), Roman Crisciuc
(15 ani), Marin Roman (13 ani) şi
profesorul Vitalie Donici, toţi de
la Liceul Sportiv numărul 1 din
oraşul Bălţi. „Distanţa nu ne sperie. Suntem bucuroşi să descoperim Miroslava, o comună foarte
frumoasă şi cu atâtea lucruri interesante de văzut”, a remarcat profesorul Vitalie Donici, la Centrul
de Informare Turistică.
Anul acesta, Miroslava a fost o
destinaţie pentru foarte mulţi ofi-

ciali din Republica Moldova.
Fără exagerare, Centrul de
Informare Turistică a fost vizitat de
zeci de primari de peste Prut, de
delegaţi ai Programului Naţiunilor

comunitate a oamenilor de afaceri din
Tabriz, al cincilea oraş ca mărime din
această ţară, cu o populaţie de 3
milioane locuitori şi un potenţial economic imens. Aici, primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă, s-a întâlnit cu
primarul oraşului Tabriz, dr. Sadeq
Najafi şi cu reprezentanţi ai Camerei de
Comerţ din localitate. Printre obiectivele economice care au atras atenţia
delegaţiei din Miroslava, consemnăm o
rafinărie de producere a bitumului
(materie primă pentru asfalt) şi o fabrică
de producere a componentelor de bord
electronice pentru aparate electronice şi
electrocasnice.

Satul Dancaş are
propria biserică!

Amănunte în
PAGINA 4

Unite pentru Dezvoltare de la
Chişinău, de un consilier al primului ministru moldovean şi de şeful
Agenţiei Turismului din Republica
Moldova.

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513

TAXĂ DE SALUBRITATE
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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!
 Cumpăr 10 viţei de lapte. Tel. 0753-011.690.
 Vând vacă - 6 ani gestantă. Relaţii la tel. 0768096.802 - Capră Mihaela (Valea Ursului)

Mică publicitate
Utilaje Agricole

 Persoană fizică, vând moară cu ciocănele, acţionată
de tractor sau de motor electric. Telefon: 0743-964.174;
0748-124.206.
 Persoană fizică, vând batozar acţionat de tractor
sau electric. Telefon: 0743-964.174; 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

 TBI Credit IFN SA Bucureşti angajează consilier
vânzări pentru punctul de lucru Dedeman Valea Lupului.
Contact – 0742.426.479; daniela.nechita@tbicredit.ro
 Caut doamnă responsabilă, nefumătoare, pentru
menaj casă/curte, călcat, uneori gătit, în Valea Ursului –
Miroslava. Programul de lucru este de 5 ore/zi, dupăamiaza, de luni până vineri. Salariu 600 lei/lună. Tel.
0744-66.70.39
 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: 072233.11.62
 Angajăm personal supermarket (vânzător) şi
ospătăriţă. Telefon: 0743-163.605
 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

 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 10.000 mp în Proselnici, tarla Văratici,
lângă Liliac. Telefon: 0721-891.658.
 Închiriez 3 (trei spaţii comerciale – 135 mp, 95 mp, 35
mp), vizavi de Primărie, la nr. 64. Telefon: 0752-286.112.
 Vând teren şi casă în sat Găureni, comuna Miroslava.
La cerere, se poate parcela. Contact: Cocea Ruxandra.
Telefon: 0741-227.130.
 Vând teren, 5.160 mp (livadă nuci), ferma Liliac.
Telefon: 0758-619.857.
 Vând teren, 2000 mp, intravilan Ciurbești. 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.
 Case P+M, suprafață utilă aprox. 120 mp, suprafață
teren 500 mp, cale de acces privată, toate utilitățile, intravilan Valea Adâncă (zona Expomobila), acces asfaltat,
zidărie cărămidă Brikstone, polistiren 10 cm, tencuială
decorativă, acoperiș Bilka, termopan 5 camere tripan,
cetrală termică, gresie, faianță, se predă la cheie. Preț
85.000 euro. Detalii la tel.: 0747.955.075. Pereș Adrian.
 Apartamente 1 cameră (31 mp preț 22.500 euro), 2
camere (50 mp preț 37.000 euro) și 3 camere ( 48.000
euro). Blocul în care se află apartamentele cu 1 și 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),
poziționate într-o zonă liniștită, la 5 minute de aleea
Tudor Neculai. Detalii la tel.: 0747.955.075. Pereș
Adrian.

Utile
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Normative ale Consiliului Local
În ultima şedinţă ordinară de lucru a Consiliului Local Miroslava,
din 25 septembrie a.c., au fost analizate, dezbătute şi aprobate următoarele normative locale:
• Hotărâre privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor
publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava
pentru anul 2015;
• Gotărâre privind completarea Programului anual al achiziţiilor
publice al Comunei Miroslava, pentru anul 2015;
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a
terenului în suprafaţă de 207 mp, număr cadastral 79317, situat în
intravilan sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, pentru folosință agricolă;
• Hotărâre pentru revocarea HCL nr.107/27.08.2015;
• Hotărâre privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor
publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava
pentru anul 2016;
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a
terenului în suprafaţă de 580 mp, număr cadastral 79309, situat în
intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, pentru folosință agricolă;
• Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune
nr.129/17.05.2001, încheiat între Consiliul Local Miroslava și domnul
Bulgărescu Radu Neculai, pentru suprafața de 600 mp, situată în T56
P2593/240, sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului
privat al comunei Miroslava;
• Hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din HCL nr.
49/30.04.2015 privind criteriile de selecţie necesare a fi îndeplinite
pentru participare la procedura de concesiune loturi teren, în vederea
edificării de locuințe în comuna Miroslava;
• Hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Miroslava în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ

Date de la starea civilă
În perioada 20 septembrie – 20 octombrie, la Oficiul de Stare
Civilă al Primăriei Miroslava au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Barbu Cătălin Mihai, cu Ţurcanu Roxana Elena;
• Bărbieru Vasile Gabriel, cu Şoimu Elena Irina;
• Stroe Marian, cu Stratulat Dana;
• Robu Bogdan, cu Dumitriu Alexandra Georgiana;
• Borş Marius, cu Nemeşu Luminiţa;
• Molocea Cornel, cu Avoinicesei Diana Ionela;
• Huluţă Petrică, cu Anuşca Ana Maria;
• Mazilu Costeluş Vlăduţ, cu Fronea Georgiana Elena
Primăria comunei Miroslava le urează noilor familii „casă
de piatră”!
Naşteri (transcrieri - înregistrări naşteri copii din părinţi
cu domiciliu stabil în comuna Miroslava)
• Stroe Francesca Tania (29.04. 2009 – Italia);
• Mihalache Michele Domenico (23.11.2014 – Italia);
• Voicu Mattia (7.05.2012 – Italia);
• Horaicu Sara Belinda (30.01.2014 – Italia)
Decese
• Dimache Gheorghe (Valea Adâncă, 81 ani);
• Ionescu Ştefan (Corneşti, 63 ani);
• Lefter Aurel (Iaşi, 76 ani);
• Vornicu Vasile (Uricani, 88 ani);
• Petrică Maria (Ciurbeşti, 66 ani).
Primăria comunei Miroslava le transmite condoleanţe familiilor îndurerate!

de pe raza comunei Miroslava, în anul școlar 2015-2016;
• Hotărâre pentru desemnare reprezentant al Consiliului Local
Miroslava în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în
Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail
Kogălniceanu”- Miroslava, în anul școlar 2015-2016;
• Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Miroslava pe trimestrul III și trimestrul IV 2015;
• Hotărâre pentru actualizarea și completarea Inventarului
Domeniului Privat al Comunei Miroslava;
• Hotărâre pentru actualizarea și completarea Inventarului
Domeniului Public al Comunei Miroslava;
• Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al
comunei Miroslava a investiției ”Centrala fotovoltaică de producere a
energiei electrice din conversia energiei solare, în comuna Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea unei deplasări în străinătate - țara Iran,
a unei delegații formată din primarul comunei Miroslava -Niță Dan,
un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei și administratorul Parcului Industrial Miroslava, precum și
aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.

ANUNŢ IMPORTANT!
CMI Doctor Lupaşcu Georgeta
În data de 28 octombrie 2015, la
dispensarul din Miroslava, se vor efectua
echografii abdomin-pelvine GRATUIT la
copii cu vârstă cuprinsă între 1 şi 17 ani.

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.

Acţiune de colectare a
deşeurilor electrice,
electronice şi electrocasnice
• Punctul de colectare este amenajat la primăria
veche, din Balciu
Compartimentul ecologic al Primăriei comunei Miroslava le reaminteşte cetăţenilor că până la data de 30 octombrie a.c. are loc
acţiunea de colectare a deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice. „În conformitate cu legislaţia europeană de mediu, la care
a aderat şi România, deşeurile de acest tip nu se aruncă la întâmplare, ci se colectează în centre special amenajate, de unde sunt preluate în vederea reciclării materialelor componente”, a precizat Corina
Darabană, şefa compartimentului ecologic al Primăriei Miroslava.
Punctele de colectare ale comunei Miroslava pentru acest gen de
deşeuri sunt deschise la primăria Miroslava, într-un container din

parcare şi la primăria veche din Balciu între orele 9:00 – 16:00.
„Pentru că am fost întrebaţi, vom preciza că nu se dau bani pentru
preluarea acestor deşeuri, care este gratuită. În caz că e vorba de
deşeuri cu volum şi greutate mare, gen frigidere şi maşini de spălat
stricate, pentru preluarea lor se poate pune la dispoziţie şi o unitate
de transport”, a mai spus Corina Darabană.
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Concurs de Orientare Turistică în Pădurea Uricani
• Ediţia din 2015 „Cupa Iaşului la
Orientare Turistică” s-a
desfăşurat în perioada 16-18
octombrie şi a reunit elevi din
municipiile Iaşi, Roman şi Bălţi
(Republica Moldova)
În perioada 16-18 octombrie 2015,
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, în parteneriat
cu Palatul Copiilor din Iaşi, a organizat un
concurs de orientare turistică în pădurea
Uricani.
În prima zi, participanţii la concurs au
fost primiţi la Liceul Agricol din Miroslava,
unde au fost îndeplinite formalităţile specifice acestui gen de competiţii. Participanţii
au fost de la Liceul Tehnologic Agricol
„Mihail Kogălniceanu”- Miroslava, Palatul
Copiilor – Iaşi, Şcoala Gimnazială
„Constantin Langa” - Miroslava, Clubul
Sportiv „Altius”- Roman, Şcoala Generală
„Al.I.Cuza” - Roman şi alte cluburi sportive. Pe lângă participanţii din România au
fost prezenţi şi 3 elevi de la Şcoala Sportivă
nr.1 din Bălţi - Republica Moldova.

Premii pentru copii… orientaţi!
Competiţia în sine a demarat sâmbătă 17
octombrie, în jurul orei 14:00, cu concursul
pe distanţă medie. Duminică dimineaţă, 18
octombrie, a fost dat startul competiţiei pe
scurtă distanţă iar în cursul amiezii, în jurul
orei 13:00 a avut loc festivitatea de premiere.
Premiile au fost înmânate de primarul
comunei Miroslava, Dan Niţă.
„Îmi face o deosebită plăcere să particip
la asemenea ocazii pentru că instituţia noastră încurajează atât sportul de masă, dar şi
orice gen de activitate care presupune ecologizare şi mişcare în aer liber. Sper ca
plimbarea prin Pădurea de la Uricani –
monument al naturii – să rămână în memoria tuturor participanţilor la acest concurs
un prilej de frumoase amintiri”, a declarat
primarul Dan Niţă.
Printre participanţi s-a aflat şi elevul
moldovean Dumitru Donici, de la Liceul
Sportiv din Bălţi, campionul european la
concursul de orientare turistică de anul trecut, care a avut loc în Serbia.

Premii băieţi
Categoria 6-8 ani
Locul I – Macovei Victor – PC Iaşi
Locul II – Săculţanu Ştefan – Şoimii LMK
Miroslava
Locul III – Asaftei Matei – PC Iaşi
Categoria 10 ani
Locul I – Stoleru Fabian – PC Iaşi
Locul II – Nemet Alexandru – PC Iaşi
Locul III – Cososchi Bogdan – PC Iaşi
Categoria 12 ani
Locul I – Butnarciuc Gabriel – CS Roman
Locul II – Rezmeriţă Tudor – CS Roman
Locul III – Molocea Ionuţ Iulian – Şc. Gen.
Miroslava
Categoria 14 ani

Orientare şi… ecologizare
Despre cum a decurs competiţia nu sunt
multe de spus. Copii şi profesori laolaltă s-au
bucurat din plin atât de aerul curat al Pădurii de
la Uricani, cât şi de competiţia în sine. Au
cunoscut oameni noi, au socializat, au făcut
schimb de impresii. Printre probe, participanţii
la concurs au desfăşurat şi acţiuni de ecologizare a zonei. Practic, au strâns în pungi de
plastic gunoaiele lăsate în urma lor de „grataragiii” de ocazie. „Acţiuni de acest gen am mai

Premii pentru elevi
din Miroslava
• La un concurs
tematic dedicat
marelui domnitor
Ştefan cel Mare şi
organizat de IŞJ Iaşi,
elevii din Miroslava au
luat trei premii şi o
menţiune
Şcoala Gimnazială „col.
Constantin Langa” din
Miroslava împreună cu elevii
Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel
Mare şi Sfânt” din Dobrovăţ
şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi a organizat o
serie de acţiuni, de tip jocuri
şi concursuri, pe teme de cultură generală, având ca obiect
moştenirea istorică a domnitorului Ştefan cel Mare.
Acţiunea – adresată elevilor

Locul I – Cresciuc Marin – Şc. Sportivă nr.
1 Bălţi
Locul II – Burlacu Matei – PC Iaşi
Locul III – Ciupiniuc Robert – PC Iaşi
Categoria 16 ani
Locul I – Boz Ştefan – Şoimii LMK
Miroslava
Locul II – Malancuş Radu – Şoimii LMK
Miroslava
Locul III – Ciupiniuc Alin – PC Iaşi
Categoria 18 ani
Locul I – Donici Dumitru – Şc. Sportivă
nr.1 Bălţi
Locul II – Cresciuc Roman – Şc. Sportiva
nr. 1 Bălţi
Locul III – Luca Gabriel – Şoimii LMK
Miroslava
Categoria peste 18 ani
Locul I – Bostan Adrian – Altius Roman
avut şi de fiecare dată am fost neplăcut surprinşi de felul în care unii oameni înţeleg să se
distreze. E o chestie de educaţie care nu mai
ţine de noi. Până la urmă, cu toţii ne dorim o
pădure curată şi un loc unde să ne putem
recrea”, a remarcat Constantin Timu, director
adjunct al Liceului Agricol Miroslava. Pungile
de plastic pentru colectarea deşeurilor adunate
din pădure au fost puse la dispoziţia micilor ecologişti, gratuit, de către Primăria Miroslava iar
sacii cu deşeuri au fost preluaţi de operatorii
agentului de salubritate din localitate.

Locul II – Coca Marcel – Clubul Armatei Iaşi
Locul III – Spiţă Cornel – Theo Askanis Iaşi

Premii fete
Categoria 10 ani
Locul I – Mihai Ioana Sofia – PC Iaşi
Locul II – Vieru Bianca – PC Iaşi
Locul III – Sonea Patricia – PC Iaşi
Categoria 12 ani
Locul I – Popa Livia Ştefana – CS Roman
Locul II – Blaj Martina – CS Roman
Locul III – Trofin Ioana Gabriela – Şc. Gen.
Miroslava
Categoria 14 ani
Locul I – Andriucă Andra – Şoimii LMK
Locul II – Molocea Alexandra – Şc. Gen.
Miroslava
Locul III – Bratu Bianca – Şc. Gen.
Miroslava
Categoria 16 ani
Locul I – Spiţă Maria – PC Iaşi
Locul II – Rotari Antonina – Şoimii LMK
Locul III – Prisăcaru Maria – Şoimii LMK
Categoria peste 18 ani
Locul I – Andriucă Ana – Maria – Şoimii
LMK
Locul II – Craiu Simona

Clasament General
Locul I – Palatul Copiilor Iaşi
Locul II – Şoimii LMK Miroslava
Locul III – Şc. Sportivă nr. 1 Bălţi

Elevi din Iaşi vizitează comuna Miroslava

• Obiectiv final:
din clasele pregătitoare şi Centrala Fotovoltaică
până la a VIII-a – a fost una din Ciurbeşti
amplă şi s-a desfăşurat pe o
perioadă mai lungă de timp,
incluzând concursuri de creaţie literară şi artistică, picturi
şi vizite la mănăstiri.
De la Şcoala Gimnazială
„col. Constantin Langa” din
Miroslava au fost premiaţi
următorii elevi:
• Premiul III – Frunză
Emilian, clasa a VII-a, secţiunea creaţie literară;
• Premiul III – Buchilă
Bianca Ştefania, clasa a VIIa, secţiunea creaţie literară;
• Premiul III – Tiron
Alexandrina, clasa a VII-a,
secţiunea creaţie literară;
• Menţiune – Chiriac
Corina Andreea, clasa a VIIa, secţiunea „Ctitorii Ştefaniene”.

Sâmbătă, 17 octombrie, un
grup de elevi din municipiul
Iaşi au vizitat Miroslava, pentru a vedea Parcul Fotovoltaic
de la Ciurbeşti. Vizita a fost
realizata de Asociaţia „Mai
Bine”, Centrul de Informare
Turistică
Miroslava
şi
Primăria Miroslava.
Elevii au fost primiţi cu
braţele deschise la Centrul
de Turism, unde li s-a făcut
o sumară prezentare a principalelor obiective turistice
şi culturale ale comunei
Miroslavei. Fireşte, incursiunea copiilor în comuna
Miroslava s-a încheiat la
obiectivul care-i interesa
cel mai tare: Centrala
Fotovoltaică. Vizita elevi-

lor la Centrala Fotovoltaică
din Ciurbeşti este o componentă a programului

„Climate Justice: Engaging
the Youth of Iași”, un proiect ecologic de promovare

a energiei verzi, în cadrul
atelierului
„Securitatea
Energetică”.
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Religie

Satul Dancaş are propria biserică!
Cetăţenii din Dancaş pot
ridica ziarul „Mesagerul“
de la biserică.

„Nu se poate închipui, cel putin
într-o ţară creştină ca a noastră, să
existe sat fără preot. Sat şi biserică, în întinderea acestei ţări se
confundă ca înţeles”. Afirmaţia de
mai sus îi aparţine marelui teolog
Dumitru Stăniloaie. Iată că după
două secole de existenţă, satul
Dancaş va avea, în sfârşit, biserica
lui! De ce abia acum? Poate că aşa
a vrut Dumnezeu…

De biserică a fost nevoie
permanent în Dancaş
În perioada comunistă locuitorii din Dancaş mergeau să se
închine la biserica din Corneşti ori
la cea din Valea Adâncă. Abia în
anul 1999, Episcopul-Vicar al
Arhiepiscopiei Iaşilor, Calinic
Botoşăneanul a sfinţit în Dancaş
locul unde urma să se înălţe biserica. În anul 2011, pe 26 iunie,
Înaltpreasfinţiul
Părinte
Mitropolit TEOFAN l-a hirotonit
preot al Parohiei cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” din Dancaş pe Diaconul
Claudiu Constantin Gheorghiasa.
Despre cum ar trebui să arate
biserica din Dancaş au fost nenumărate discuţii. În cele din urmă,

Trei biserici
de lemn în
Miroslava
Pe lângă biserica în stil tradiţional maramureşean, care
urmează a fi dată în folosinţă
cel târziu în vara anului viitor,
comuna Miroslava mai deţine
încă două biserici din lemn.
Ambele sunt considerate construcţii cu mare valoare de
patrimoniu cultural, fiind trecute în inventarul monumentelor istorice ale judeţului Iaşi.
Cea mai veche este Biserica
de lemn din satul Vorovești, cu
hramul „Sfântul Gheorghe”.
Conform unei plăci de marmură amplasate deasupra intrării,
biserica a fost construită în
anul 1768.
A doua este Biserica de
lemn din satul Ciurbești, cu
hramul „Sfântul Nicolae”, care
a fost construită în anul 1806.
Chiar dacă sunt declarate
monumente de patrimoniu, în
cele două biserici se ţin slujbe,
conform tipicului.

la sugestia primarului comunei
Miroslava, Dan Niţă, opţiunea
finală a fost pentru o biserică din
lemn, în stil tradiţional maramureşean. Dată fiind dimensiunea
redusă a satului şi costurile foarte
mari pentru o biserică obişnuită
din cărămidă şi beton, acest tip de
arhitectură se potriveşte perfect în
locaţia din zona centrală a satului
Dancaş, cu case mici şi multă
vegetaţie. Atât primarul, cât şi
locuitorii cărora le este dedicată
biserica, au apreciat că această
construcţie în stil tradiţional maramureşean ar putea deveni un
obiectiv emblematic al zonei, atrăgând potenţiali turişti.

Lucrările au mers repede
Pe fundaţia deja făcută, meşterii din Maramureş s-au pus pe
treabă la 1 iulie 2015, când au
adus la faţa locului materialele
necesare, comandate de Primăria
Miroslava. În aceeaşi zi au primit
şi binecuvântarea preotului paroh.
Vremea din timpul verii fiind una
secetoasă a fost prielnică pentru
meşterii care au lucrat din zori şi
până seara târziu. Pe parcursul
lucrărilor primarul Dan Niţă şi

preotul
paroh
Claudiu
Gheorghiasa au urmărit cu stricteţe fiecare etapă a construcţiei. Au
verificat schiţele, s-au consultat cu
meşterii şi au asistat alături de
săteni la înălţarea bisericii, bârnă
cu bârnă.

Turla s-a montat pe 8
octombrie
Pe data de 8 octombrie, când a
fost montată turla bisericii, construcţia a fost gata. Potrivit calendarului creştin ortodox în această
zi e prăznuită Sfânta Pelaghia,
care a trăit şi s-a nevoit în secolul
al V-lea. Piesa, de aproape 5 tone,
a fost ridicată cu o macara iar
meşterii au aşezat-o la locul său.
Cu mult efort, încordare, concentrare şi mai ales credinţă! Sătenii
au urmărit cu emoţie acest
moment, fiecare de la poarta lui
sau de pe unde a putut. ,,Noi, din
tată în fiu, construim biserici. Cea
din Dancaş e a 20-a la care
lucrăm. Biserici similare cu cea
din Dancaş am mai făcut în
Calafat şi Sălaj. Ne bucuram şi
noi, alături de săteni, că am putut
construi, cu ajutorul Celui de Sus,
aşa o biserică frumoasă!”, zice

Vasile Bârsan, şeful echipei de
meşteri. Coincidenţă sau nu,
aproape toţi meşterii maramureşeni veniţi la Dancaş cu treabă
poartă numele de familie Bârsan.
Normal, că doar cu toţii vin din
Ţara Bârsanei, locul lor de baştină, dar şi al unei mănăstiri aflate
în patrimoniul UNESCO!

Nu ne daţi nouă primarul?
S-ar părea că meşterilor le-a
plăcut grozav să-şi facă treaba în
Dancaş, altfel nu ar fi venit cu o
propunere care a stârnit hohote de
râs din partea primarului Niţă.

“Dacă tot ne întoarcem pe la casele noastre, poate vă luăm şi primarul. Avem şi noi oameni vrednici,
ca la Dancaş, da parcă primarul
nostru nu-i ca al vostru!”, s-a confesat hâtru meşterul Vasile Bârsan.
Chiar dacă din punct de vedere
al construcţiei în sine biserica din
Dancaş e gata, finisările vor mai
dura, pentru că mai e de lucru la
interior şi la catapeteasmă.
Estimările meşterilor sunt optimiste: până la jumătatea anului
2016, biserica va fi sfinţită oficial
şi deschisă tuturor credincioşilor
care vor dori să participe la slujbe.

Părintele Constantin Gheorghiasa - date biografice
Ce vrei să te faci, când vei fi tânăr?
„Preot!”, răspundea de fiecare dată, oricui îl
întreba, cel ce avea să fie părintele Constantin
Gheorghiasa, viitorul paroh al bisericii din
Dancaş. Părintele Gheorghiasa e un preot tânăr
şi ambiţios. S-a născut pe 27 august 1980, în
Iaşi, dintr-o familie de buni creştini care, de
mic, i-au insuflat dragostea faţă de Dumnezeu
şi Biserică.
Dumnezeu l-a învrednicit să fie hirotonit
preot pe 26 iunie 2011, de către Înalt Prea
Sfinţia Sa, Părintele Teofan, Arhiepiscopul
Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Sfânta Taină a Preoţiei a primit-o la Piatra
Neamţ, în Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”,
după ce, cu o săptămână înainte (pe 19 iunie
2011), în satul Dancaş, a fost hirotonit diacon
de către Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul,
Episcop-Vicar al Arhirhiepiscopiei Iaşilor.
Studiile primare şi gimnaziale le-a făcut în
Iaşi. A urmat mai apoi studiile liceale la
Grupul Şcolar „Virgil Madgearu”, profilul
„finanţe-contabilitate” (1995-1999).
Între anii 2000-2004, a urmat cursurile
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iaşi, secţia Pastorală, pe care lea finalizat cu diplomă de licenţă, urmând, apoi,
între anii 2012-2014 cursurile de masterat la
secția ”Teologie practică și pastoral-

misionară”.
Din anul 2007 până în anul 2012 a fost profesor titular la catedra de Religie de la Şcoala
Gimnazială Golăieşti.
Începând cu luna iunie a anului 2012, a fost
numit în postul de Secretar al Protopopiatului
Iaşi 3 şi a activat în această funcție până pe
data de 23 septembrie 2013, când a fost angajat ca economist de patrimoniu la Sectorul economic al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Începând cu data de 01 octombrie 2015 a fost
numit Director activități neeconomice în
cadrul Sectorului economico-financiar al
Arhiepiscopiei Iașilor.
În anul 2009, pe 12 iulie, s-a căsătorit cu
Râşcanu Emilia. Soţia sa, Prezbitera Emilia
Gheorghiasa s-a născut pe 21 decembrie 1983,
în Iaşi, într-o familie credincioasă unde a beneficiat, de asemenea, de o educaţie creştină
aleasă.
Este absolventă a Facultăţii de Filosofie din
Iaşi, specializarea Asistenţă socială, urmând
apoi, cursurile de Master universitar –
Managementul resurselor umane - din cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Iaşi.
Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei doi soţi
cu doi băieți: primul născut pe 19 noiembrie

2010 şi botezat David – Mihail, al doilea,
născut pe 5 decembrie 2014 și botezat IacobNicolae.
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Satul începe să crească
Uşor-uşor, satul Dancaş
începe să-şi facă loc în lumea
bună iar liniştea şi
frumuseţea zonei, încep să fie
puse în valoare de
proximitatea şoselei de
centură a Iaşului, aflată în
imediata vecinătate. În
Dancaş s-a ridicat deja
Pensiunea Antares, o locaţie
turistică de mare moft,
amenajată în stil tradiţional,
ca să nu mai spunem că doi
paşi mai încolo, peste drum,
dai de Clubul Le Gaga,
locaţia de fiţe a Iaşului pe
timpul verii.
La fel ca şi celelalte localităţi componente ale comunei Miroslava, satul
Dancaş va trece printr-un program
intensiv de urbanizare în sensul bun al
cuvântului. Dacă până de curând aici
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se ajungea greu din cauza drumurilor
proaste iar de apă la robinet nici nu
putea fi vorba, Primăria comunei
Miroslava a pus la punct un program
de investiţii potrivit căruia acest sat
urmează să fie racordat la reţeaua de
apă potabilă. De asemenea, autorităţile locale îşi propun să modernizeze şi
căile de acces, în măsura în care vor
găsi şi sursele de finanţare necesare.

Apă, cât de curând!
Poziţionarea dezavantajoasă, relativ izolată faţă de localităţile învecinate, este cea care a întârziat mult evoluţia urbanistică a satului Dancaş, fiind
vorba de implicarea unor costuri foarte mari pentru racordarea la utilităţi şi
căi de comunicaţie, toate raportate la o
populaţie redusă.
“Anul ăsta, cel puţin, a fost unui
dintre cei mai secetoşi pe care i-am
trăit aici. Ne-a secat fântâna şi am
ajuns să vedem lutul de pe fundul ei.
Dacă nu ne aducea primăria apă cu
maşina ne mureau animalele de sete!
Acum, noi ştim că e greu şi e nevoie

de bani mulţi, dar dacă vom avea şi
noi apă la robinet chiar că nu ne-ar mai
trebui nimic”, povesteşte Ioan Cocea
(73 de ani). La fel de rău le-a mers şi
vecinilor familiei Cocea, proprietarii
unui mic magazin din sat. Cuvintele
apa, asfalt şi biserică sunt pe buzele
tuturor sătenilor din Dancaş iar conducerea Primăriei Miroslava cunoaşte
foarte bine această situaţie din discuţiile avute de primar cu sătenii, în desele sale vizite pe aici.
“Într-adevăr, locuitorii din Dancaş
sunt cei mai izolaţi din comună, dar
asta nu înseamnă că vor rămâne multă
vreme aşa. Faptul că şoseaua de centură a Iaşului trece foarte aproape de sat
va schimba radical lucrurile în ce priveşte accesul. Cât priveşte conectarea
satului Dancaş la reţeaua de apă potabilă a comunei pot să-i asigur pe cetăţenii de aici că tocmai la asta se lucrează acum. E o chestie de doar câteva
săptămâni, până să aibă fiecare apă la
robinet”, a declarat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Scurtă monografie a
satului Dancaş
Din punct de vedere al atestării istorice, aşa cum e consemnată în înscrisuri oficiale, Dancaşul este unul dintre
cele mai tinere sate care formează comuna Miroslava.
Localitatea Dancaş datează din 1820 şi, ca amplasare geografică, e aşezată pe dealul şi valea pârâului cu acelaşi
nume. Satul Dancaş nu a fost o aşezare mare niciodată, precum alte sate care se regăsesc acum în componenţa comunei Miroslava. La începutul secolului XX, satul Dancaş
făcea parte din Plasa Stavnicul. În anul 1901, populaţia
satului îngloba 117 suflete şi 23 de familii iar în scriptele
autorităţilor de pe atunci figurau aici 114 cornute mari, 7
capre şi 31 de râmători. În anul 1912, populaţia satului era
de 179 locuitori şi s-a menţinut la această medie până în
1930, când aveau să fie număraţi aici 173 locuitori. Nici
după instaurarea regimului comunist satul nu a crescut
numeric şi nici nu s-a dezvoltat. În anul 1966 în sat erau
220 locuitori.

Puţin a lipsit ca satul să fie ras de comunişti!
După reforma teritorial-administrativă din 1968, satul
Dancaş a fost trecut la comuna Miroslava. Nouă ani mai
târziu populaţia era mai mică: 209 locuitori. De altfel, în
anii ’70 regimul comunist a trecut Dancaşul pe lista satelor
ce urmau să fie dezafectate iar terenul să fie folosit pentru
agricultură. Aceeaşi soartă urmau să aibă şi alte sate din
comuna Miroslava, precum Balciu, Găureni, Proselnici,
Valea Adâncă şi Valea Ursului. Numai că dorinţa regimului
comunist de a le şterge de pe faţa pământului, alături de alte
mii de case din întreaga ţară, nu a mai fost concretizată. În
1989, în Dancaş vieţuiau cam 50 de familii iar astăzi circa
60 de familii şi aproape 200 de locuitori.

GRUPAJ REALIZAT DE ŞTEFAN SUSAI
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Ziua Educaţiei, la Şcoala Corneşti
• „Educaţia unui
popor se judecă după
ţinuta de pe stradă.
Văzând grosolănie pe
stradă eşti sigur că o
vei găsi şi în casă” Edmondo De Amicis
Aşa cum diferite date din
calendar sunt dedicate cinstirii muncii unor categorii
sociale de maximă importanţă pentru societate (precum Ziua Marinei sau a
Armatei), există şi o Zi a
Educaţiei, prin care se cinsteşte munca profesorilor, a
cadrelor didactice şi a tuturor celor implicaţi în educa-

ţia copiilor. Această zi e
marcată în calendarul evenimentelor de acest gen pe
data de 5 octombrie.
Dacă în alţi ani, acest
eveniment a trecut mai mult
sau mai puţin neobservat, în
acest an Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Anghel” din
Corneşti a făcut o excepţie.
Indiferent că a fost vorba de
unitatea de bază din
Corneşti sau substructurile
de la Ciurbeşti şi Proselnici,
în toate cele trei locaţii au
avut loc jocuri şi concursuri
gen:
- „Fii campion!” - concurs sportiv de şah şi fotbal;
- „Cel mai reuşit poster
cu animale” - concurs cu şi
despre animale organizat cu

prilejul Zilei Animalelor (se
sărbătoreşte în fiecare an în
data de 4 octombrie;
- „Elevii au talent!” –
spectacol cu public în care
elevii şi-au prezentat unele
abilităţi sau talente pe care
le au şi nu erau cunoscute

de colegi;
- „Vreau să ştiu!” - proiecţie de filme cu diferite
subiecte educative.
La finalul zilei, au fost
acordate numeroase diplome şi premii în rechizite
şcolare. Atmosfera a fost

una destinsă, poate şi pentru
că la mai toate concursurile
au fost prezenţi numeroşi
părinţi, care şi-au încurajat
copiii. „Activitatea a avut
un puternic impact educativ
şi o pot considera un succes,
care ne motivează să o repe-

tăm şi anul viitor.
Le mulţumesc colegilor
pentru munca depusă la
catedră şi părinţilor pentru
prezenţa lor la această acţiune”, a declarat Ilie Apostol,
directorul şcolii.

Alocaţii de stat neridicate Acte necesare pentru ajutoarele de
încălzire pe timp de iarnă

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi
invită persoanele din comuna Miroslava care nu şi-au
ridicat drepturile băneşti, reprezentând alocaţii de stat
sau prestaţii sociale neridicate, să se prezinte la sediul din
Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr.1, bl.L6-7.
Ca să intre în posesia banilor, persoanele din tabelul de mai jos trebuie
să se prezinte cu o copie după Cartea de Identitate şi o cerere de repunere
în plată, care se va completa la sediul AJPIS Iaşi. Cei care doresc să evite
returnarea sumelor neachitate de la poştă pot deschide un cont bancar la
una dintre băncile cu care AJPIS Iaşi are deja convenţii încheiate.
Beneficiare de alocaţii AJPIS Iaşi sunt următoarele persoane din comuna Miroslava:
Horaicu
Hriscu
Hriscu
Hustiuc
Ivanov
Leahu
Luncanu
Matei
Melinte
Mitruc
MusteaĠă
Mutihac
Perju
Petrovici
Plămădeală
Popa
Poschin
Robu
Rusu
Semirea
Stănilă
Stratulat
Stratulat
Sturzu
Sturzu
Tătaru
Vicol
Vieriu
Vieru
Vieru
Voinescu
Zaharia
Irimia
Pricop
Ungureanu
Balaban
Dudu
Gribincea
PârĠac

Andrei-Valeriu
Constantin
Daniel
Cristina
Carp
Doina-Mădălina
Mircea Corneliu
Ionel
Monica
Andrei-Vasile
Maria
Doina
Elena
Petronel Pavel
Sandra
Ingrid Elena
Elena
Allma Elena
Marina Georgiana
Daniela
Constantin
Ana Maria
Viorel Vasile
Cornelia
Dora
Radu
Robert Ilie
Liliana Cristina
Ionela
Vasile
GheorghiĠă
Andrada
Daniela
Neculai
Alexandra Petronela
Elena
Natalia
Octav
Mariana Veronica

42
168
84
126
84
42
84
126
126
42
126
168
42
126
42
42
924
210
84
42
126
126
200
42
126
126
42
126
798
126
84
42
65
80
82
142
272
125
123
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Sturzu
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Vicol
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Mircea Corneliu
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Andrei-Vasile
Maria
Doina
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Petronel Pavel
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Viorel Vasile
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Persoanele fizice care nu vor depune cereri pentru
alocarea ajutoarelor de încălzire pe timp de iarnă
până la data de 14 noiembrie nu vor primi această
formă de ajutor social pentru toată perioada de 4 luni
prevăzută în lege. “Cine nu depune documentaţia
până la această dată va pierde subvenţia pe luna
noiembrie şi va putea aplica pentru lunile decembrie,
ianuarie, februarie, martie”, a declarat Lăcrămioara
Vidreanu, referent în cadrul compartimentului de
asistenţă socială al Primăriei Miroslava.
Ca şi în cazul celorlalte forme de ajutor social prevăzute de lege, acordarea de ajutoare pentru căldură
este condiţionată de starea materială a solicitantului.
“Există o listă cu bunuri – gen maşini, utilaje sau
conturi în bănici, animale, terenuri şamd – pe care
dacă solicitantul le deţine atunci este exclus de la
acordarea acestor ajutoare. Este foarte important ca
declaraţiile să fie corecte, altfel cine va fi depistat la
un control că a făcut o declaraţie greşită va fi bun de
plată!”, atenţionează Lăcrămioara Vidreanu.
Pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire, cu
lemne, cărbuni, gaz şi energie electrică pentru iarna
2015 – 2016, dosarele trebuie să conţină următoarele documente:
– Cerere şi Declaraţie tip (se completează la
Primărie);
– Dosar cu şină;
– CI/BI pentru toate persoanele peste 14 ani, certificatele de naştere ale copiilor;
– Certificat de Căsătorie;
– Hotărâre de Divorţ (unde este cazul);
– Certificat deces (unde este cazul);
– Act de proprietate casă sau contract de închiriere;
– Adeverinţă de venit pentru salariaţi – venitul net
pe luna anterioară şi valoarea bonurilor de masă;
– Adeverinţă de venit de la Finanţele judeţene

pentru toate persoanele peste 18 ani;
– Cupoane de pensie, şomaj, alocaţie;
– Adeverinţă pentru şcolari şi studenţi de la instituţia de învăţământ;
– Adeverinţă de la Registrul Agricol (de la
Primărie);
– Certificat Fiscal (de la Primărie);
– Certificat de înmatriculare pentru deţinătorii de
autoturism;
– Ultima factură de la gaz sau energie
Pentru dosarele depuse după data de 14 noiembrie
2015, subvenţia se va acorda începând cu 1 decembrie 2015.
Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare
de ajutor social, care utilizează combustibili solizi
sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.
Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei, 2015 – 2016, în tabelul de mai jos:

Venit net lunar
mediu pe membru
de familie
< 155 lei
155,1 lei – 210 lei
210,1 lei – 260 lei
260,1 lei – 310 lei
310,1 lei – 355 lei
355,1 lei – 425 lei
425,1 lei – 480 lei
480,1 lei – 540 lei
540, 1 lei – 615 lei

Gaze
naturale
(lei)
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Lemne
Cărbuni
(lei)
54
48
44
39
34
30
26
20
16

Energie
Electrică
(lei)
240
216
192
168
144
120
96
72
48

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
Bunuri imobile
– Clădiri sau spaţii locative în afara locuinţei de
domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
– Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri intravilane care depăşesc
1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare)
– Autoturism/autoturisme şi/sau motociclete cu o
vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora, sau persoanelor dependente precum
şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
– Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o
vechime mai mare de 10 ani;
– Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

– Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu
excepţia bărcilor necesare persoanelor care locuiesc în
Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”;
– Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
– Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei,
moară de cereale;
– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje
de prelucrat lemnul, acţionate hidraulic, mecanic sau
electric.
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri, animale şi/sau păsări
– Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000
euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie.
Notă: deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.
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Alegeri la Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
• Un reprezentant al
elevilor va avea drept
de vot în Consiliul de
Administraţie al
liceului
Experienţă inedită pentru
elevii Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava! Având în vedere
că legislaţia privind reprezentarea în Consiliile de
Administraţie ale şcolilor a
fost modificată, în sensul
impunerii unui membru cu
drept de vot din rândurile elevilor cu vârsta peste 18 ani,
conducerea liceului a organizat o sesiune de alegeri.
Alegerile s-au desfăşurat
pe 9 octombrie, după tot tipicul, cu două urne mobile, în
care fiecare elev al liceului
şi-a putut exprima opţiunea:
1. pentru „Consiliul Şcolar al
Elevilor”; 2. pentru un reprezentant al acestora în
Consiliul de Administraţie al
şcolii.

Alegerile pentru poziţia
de membru cu drepturi depline în CA al Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” au
desemnat-o câştigătoare pe
Moldovanu Eugenia, cu 134
voturi.
Contracandidatul
acesteia, Asofiei Lucian, a
obţinut doar 100 voturi.
Totalul participanţilor la vot
a fost de 243 elevi. 9 voturi
au fost anulate.
Consiliul
Şcolar
al
Elevilor de la Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava este format dintrun preşedinte, vicepreşedinte
şi un secretar. În urma votului din 9 octombrie, cele trei

funcţii au fost ocupate de:
Dorneanu Patricia (preşedinte, 126 voturi), Arăriţei
Adriana Maria (vicepreşedinte, 121 voturi) şi Cimpoi
Diana (secretar, 147 voturi).
Consiliu de Administraţie
din 7 persoane
Potrivit informaţiilor puse
la dispoziţie de conducerea
liceului din Miroslava, modificarea prevederilor art. 96,
privind numirile în CA ale
şcolilor din Legea nr.1/2011,
sunt prevăzute în Legea
95/2015.
În conformitate cu aceste
prevederi, Consiliul de
Administraţie al Liceului

20 de burse pentru elevi şi studenţi
• Începând cu ianuarie 2016,
elevii şi studenţii care beneficiază
de burse de studiu de la Consiliul
Local Miroslava vor trebui să-şi
refacă dosarele
Bursele de studiu aprobate de Consiliul
Local pentru anul şcolar 2014 – 2015 se vor
acorda în continuare până la data de 31
decembrie 2015 inclusiv, urmând ca începând
cu luna ianuarie 2016 fiecare solicitant să
depună la Ghişeul Unic al Primăriei
Miroslava dosare noi, pentru acordarea burselor pe anul de învăţământ 2015 - 2016.
„Potrivit legii, bugetele locale se votează în
ianuarie, pe când anul şcolar începe în septembrie. De aici şi acest decalaj în ce priveşte întocmirea dosarelor pentru burse de studiu, care trebuie refăcute în ianuarie”, a precizat Ancuţa Lenuţa Ursanu, secretar al
Primăriei Miroslava.
Prin urmare, toţi elevii care beneficiază de
bursă de studiu acordată de Consiliul Local
Miroslava sunt obligaţi să depună lunar, la
dosar, o adeverinţă privind prezenţa la curNr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nume úi prenume
SlăbuĠu Andreea
ùtefan AncuĠa Georgiana
Prisăcaru Mihai
Chiriac Georgiana Viviana
Rotaru Mihaela
Alistar Alina Mărioara

7. Constantinescu Mădălina Georgiana
8. Pricop Andrei Neculai
9. CârĠan Ionela Gabriela
10. Petrică Ana Maria
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Popa Elena Lidia
Ciubotariu Elena Laura
Scutariu Vasilica Ionela
Corduneanu Alexandra Maria
Dumitriu Maria Loredana
Sarion Paula
Mihăilă Constantin Cristian
Gangal Laura Vasilica
Lambă Naomi Claudia
PanĠîru Gabriel Alexandru

Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava este
format din 7 membri. „Iniţial
a fost din 9 membri, dar a
fost redus la 7, dat fiind că
unitatea noastră de învăţământ are mai puţin de 500
elevi”, a precizat prof.
Constantin Timu, director
adjunct al liceului.
Din
Consiliul
de
Administraţie al liceului
agricol Miroslava fac parte
următoarele persoane:
- Prof. Livi Ionescu
(director)
- Prof. Constantin Timu
(director adjunct)
- Zota Daniela
- Ştefan Susai (reprezentant al Primarului comunei
Miroslava)
- Fronea Geta (reprezentant al părinţilor)
- Moldoveanu Eugenia
(reprezentant al elevilor)
- Andrian Neculai sau
Alexandru Vieru (reprezentant al Consiliului Local al
comunei Miroslava)

InstituĠia de învăĠământ
ùcoala “N. Iorga”
ùcoala Postliceală FEG
ùcoala Gimnazială „Col. C-tin Langa”
Universitatea George Enescu, Facultatea de Arte Vizuale úi Design
Universitatea de Medicină úi Farmacie „Gr. T. Popa”
Universitatea „Ghe. Asachi” - Facultatea de Inginerie electrică,
Energetică úi Informatică aplicată - anul III
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie úi
Administrarea Afacerilor
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Informatică
Universitatea de ùtiinĠe Agricole úi Medicină Veterinară „I. Ionescu
de la Brad”, Facultatea de Zootehnie
Universitatea de ùtiinĠe Agricole úi Medicină Veterinară „I. Ionescu
de la Brad”, Facultatea de Zootehnie
Colegiul Economic Administrativ
Colegiul Tehnic „Ghe. Asachi”
Colegiul NaĠional „M. Eminescu”
ùcoala Gimnazială „Col. C-tin Langa”
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”
Universitatea „Al. I. Cuza”- Facultatea de Psihologie
Colegiul NaĠional de Artă „Octav Băncilă”
ùcoala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă”
Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu”
Colegiul NaĠional „Costache Negruzzi”

Urmează ca într-o şedinţă
viitoare de Consiliu Local să
fie stabilit care din cei doi
consilieri locali rămâne în
CA de la liceu şi care pleacă.

POLIŢIA LOCALĂ ÎN ACŢIUNE

Gunoier de ocazie, amendă cu dedicaţie!
Certaţi cu bunul simţ,
unii indivizi continuă să
confunde domeniul public
al comunei Miroslava cu o
groapă de gunoi în care-şi
pot lăsa mizeria gratuit şi
după bunul plac. Lucrurile
nu stau aşa iar Poliţia
Locală îi vânează pe aceşti
gunoieri de ocazie şi le dă
amenzi suficient de mari

suri, precum şi o adeverinţă cu rezultatele la
învăţătură (semestrial). În caz că, oricare dintre condiţiile impuse de Consiliul Local pentru acordarea burselor, nu mai este îndeplinită, bursa va fi retrasă şi alocată altui solicitant
care îndeplineşte respectivele condiţii.
Consiliul Local Miroslava a alocat 20 de
burse de studiu, în total, a câte 250 lei fiecare.
Beneficiază de burse următorii elevi şi
studenţi:

Iniţial, fiind un CA de
administraţie format din 9
persoane, Consiliul Local
Miroslava avea 2 reprezentanţi în această structură.

pentru a nu mai încerca
manevra şi a doua oară. O
asemenea experienţă a trăit
pe propria piele posesorul
autoutilitarei Mitsubishi, IS
– 39 – NUT, pe când descărca moloz şi deşeuri
rezultate din construcţii,
într-o zi de miercuri, 30
septembrie, pe platoul de la
Brătuleni în dreptul compa-

niei Delphi. Posesorul
dubei, Alecsandru Ionuţ
(din Hârlău), a fost amendat
cu 1.500 lei. „Având în
vedere că legislaţia de
mediu e foarte aspră, pot
spune că respectiva persoană a scăpat ieftin”, apreciază Bogdan Milea, şeful
poliţiei locale Miroslava.

Poveste cu hoţi: unul minor şi altul prost…
• Amator de sporturi nocturne,
Andrei s-a încălţat de unul
singur, cu o pereche de adidaşi şi
ceva puşcărie
Norocul nu merge de multe ori la… secţie! Cercetat penal în stare de libertate pentru diverse furtişaguri de prin curţile oamenilor, un hoţ mărunt din Miroslava Vale va
fi promovat în cele din urmă la academia
din Copou, din dr. Vicol 10, în calitate de
puşcăriaş cu drepturi depline. Şansa i-a
surâs (pe invers, fireşte!) în noaptea de 29
spre 30 septembrie a.c., când împreună cu
un tovarăş de ciordeală, minor, a „vizitat”
doi consăteni din Balciu. De la unul a furat
un topor şi un ciocan, de la celălalt o drujbă, un binoclu şi un LCD de maşină, un
televizoraş din alea de care se folosesc
taximetriştii pentru a-şi mai omorî timpul
între două curse. Incursiunea nocturnă a
celor doi s-a încheiat în Găureni, la o gospodărie în care nu se ştie dacă posesorul
era mai puţin bogat sau dacă avea câinele
mai bărbat. Cert e că hoţomanii nu au apucat să ciordească mare lucru, dar din fugă
au „agăţat” şi o pereche de adidaşi, pe care
gospodarul îi scosese la aerisit peste noapte. Fireşte, a doua zi, cei trei păgubiţi s-au
prezentat la poliţie şi au făcut plângere. Fix

în aceeaşi zi, hoţii au fost prinşi şi arestaţi.
Cum i-a identificat poliţia? Simplu. Cei doi
mai erau cercetaţi în stare de libertate, pentru alte cinci furturi mărunte şi trebuiau să
se prezinte săptămânal la poliţie, să dea cu
subsemnatul. Şi au venit. Iar unul dintre ei
a venit încălţat taman cu adidaşii pe care-i
furase cu o noapte înainte! Nemaiavând pe
unde scoate cămaşa, Andrei Bularda (18
ani, din Miroslava Vale) şi-a recunoscut
fapta, la fel ca şi tovarăşul lui de escapade
– Gabriel Ionuţ Gangal (15 ani, din
Balciu).
Ăla micu, minor fiind, va face foarte
probabil un stagiu de pregătire la şcoala
corecţională pentru minori din Târgu Ocna.
Ăla mare însă, cu antecedentele sale şi cu
majoratul bifat, se va muta cu siguranţă în
Copou...
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LUMEA ÎNTREABĂ, PRIMARUL RĂSPUNDE

Andreiaş Ioana,
Intâlnire cu oamenii din Corneşti campioana
Moldovei la şah!
Duminică, 18 octombrie 2015, la Carrefour
Era s-a desfăşurat etapa pe Moldova a
Proiectului naţional “VREAU SĂ DEVIN
MARE MAESTRU”, concurs naţional de şah
pentru copii având ca scop principal
promovarea şahului ca element important
pentru o educaţie de calitate.

Pentru o mai bună comunicare cu
cetăţenii, primarul comunei Miroslava,
Dan Niţă, continuă seria de întâlniri cu
cetăţenii. Joi seara, a purtat un dialog
deschis cu circa 40 de locuitori din satul
Corneşti, într-o sală de clasă a Şcolii
„Dimitrie Anghel”. Prezent la discuţii a
mai fost şi consilierul local Radu Lupu.
Întrebările oamenilor au vizat probleme de infrastructură, respectiv modernizări de drumuri, extinderea reţelei de apă
şi canal, iluminatul stradal, concesiunile
pentru locuri de casă, transportul local,
biserica, salubritatea, asigurarea unor
servicii medicale şi multe altele.
Pentru o mai bună structurare a discuţilor din sala de clasă, prezentăm răspunsurile primarului, pe tematici abordate:
• Deschiderea unui cabinet medical –
„Ar fi normal ca mulţi dintre locuitori să
aibă acelaşi medic de familie. Astfel şi
pentru medic este mai uşor. Avem în
comună patru medici. Vom deschide un
dispensar la Proselnici. Distanţa mică
dintre Corneşti şi Proselnici nu va fi o
problemă pentru dumeavoastră”;
• Apă şi canal – „Uniunea Europeană
ne obligă ca până în 2018 să avem canalizare în toate localităţile. Canalizarea
este extrem de scumpă. Acum trebuie să
rezolvam problema apei potabile,c are e
mai urgentă. În scurt timp, în Corneşti va
fi apă la robinet. Sper ca toţi locuitorii săşi facă contracte, altfel ar fi păcat de
investiţia făcută”;
• Asfaltări – „Anul viitor vom asfalta

toate uliţele din Corneşti. Asfalt va fi, aşa
cum aţi cerut, inclusv pe drumul spre
cimitir. Nu mai punem piatră acolo, pentru că nu are sens. În 2016, repet, toate
străzile din Corneşti vor fi asfaltate;
• Iluminat stradal – „Vom încerca
îmbunătăţirea acestuia şi aşteptăm să ne
semnalaţi cu promptitudine orice deficienţe. Iluminatul va fi îmbunătăţit mai
ales că avem Centrala de la Ciurbeşti şi
vom putea mări numărul de lămpi din
sate”;
• Case, concesiuni şi autorizaţii de
construcţie – „Vă rog să intraţi în legalitate cei care aţi construit fără autorizaţie.
Altfel, nu puteţi să vă racordaţi la utilităţi, să fiţi în rand cu lumea, sau să vă
vindeţi casa. Vom mai încerca să amenajăm şesul astfel încât să nu fie inundabil
şi să se poată construi case inclusv aici”;
• Salubrizare – „Orice casă trebuie să
aibă contract cu firma de salubrizare.
Legea ne obligă la asta. Gunoiul care se
adună în comună trebuie strâns şi toată
lumea trebuie să plătească, fără excepţie,
altfel vine Curtea de Conturi şi ne trage
la răspundere pentru orice bani cheltuit.
Dacă se adună gunoi în comună nu-l
putem lăsa aşa, ca să punem în pericol
sănătatea oamenilor. Din acest motiv,
celor care refuză să încheie contracte de
salubritate impunem taxe de salubritate,
care sunt mai mari decât dacă cetăţenii ar
încheia contracte normale. Drept la scutiri de la plata acestui serviciu au doar
pensionarii cu un venit foarte mic, vete-

Cupa Şcolarului la şah
Băieţi - clasament general:
- Locul I – Donici Andrei
- Locul II – Apostol Maria
- Locul III – Buchilă Remus
Fete - clasament general:
- Locul I – Andreiaş Ioana
- Locul II – Molocea Andreea
- Locul III – Buhuş Ionela
Copii sub 12 ani:
- Locul I- Bahrin Alexandru
- Locul II – Chirieac Matei
- Locul III – Odobaşu Nicolae
- Locul IV – Răscuţoi Ioan
- Locul V – Puiu Antonie
- Menţiunea I – Lupu Lorenzo
- Menţiunea II – Buchilă Cezar
- Menţiunea III – Helepciuc Cosmin
Copii sub 8 ani:
- Locul I – Bulgărescu David
- Locul II – Poşişnicu Darius
- Locul III – Raclaru Iustin
- Locul IV – Apostol Ioan
Arbitri: Prof. Apostol Alin,
instructor Apostol Nicoleta.

ranii şi alte categorii sociale prevăzute de
lege. Chiar şi acest persoane trebuie să
încheie contracte cu firma de salubritate,
decontul pentru acestea urmând a se face
de către Primărie”;
• Siguranţa cetăţeanului – „Am luat
act de sesizările dumneavoastră şi voi
cere poliţiei locale să treacă mai des prin
staţia de microbuz”;
• Transport local – „Vom lua legatura
cu transportatorul, dar şi cu cei de la
Consiliul Judeţean care reglementează
acest serviciu astfel încât să fie incluse
curse seara târziu şi duminică după ora
15. Oricum, decizia finală în această privinţă nu depinde de noi, ci de autorităţile
judeţene care autorizează graficul transportatorului. Sper totuşi să ne impunem
un punct de vedere”;
• Transportul elevilor – „Elevii care
merg la instituţiile de învăţământ din Iaşi
vor fi transportaţi de Primărie. Traseul va
fi până la biserica din cartierul Alexandru
cel Bun”;
• Biserică – „În urmă cu câţiva ani ni
s-a spus să facem o expertiză tehnică a
bisericii. Dumneavoastră, locuitorii, aţi
cerut acest lucru. Şi s-a făcut. Acum exista un proiect şi încercăm să finalizam
anul viitor lucrările. Biserica din
Corneşti este monument istoric, motiv
suplimentar ca să-i acordam o atenţie
deosebită”.

Competiţia a fost organizată de CS Ştiinţa Miroslava
(secţia de şah) şi s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială “Col.
Const. Langa” din Miroslava. Au participat 31 copiii din
comuna Miroslava cu vârsta de până la 14 ani. Toţi copiii
au primit diplome de participare, suc şi plăcinte. Elevii au
fost încântaţi iar cei mai valoroşi au primit cupe şi medalii.

Şahistii de la CS Ştiinţa Miroslava au participat la
etapa pe zonă şi au obţinut rezultate foarte bune:
Ioana Andreiaş şi Maria Apostol au ocupat locul 1 şi
2 la grupa Fete 8 ani (cu 6 puncte din 7 partide, dar
diferenţă la coeficient) devansând multe jucătoare de
top din toata Moldova. Astfel, Ioana va participa gratuit la etapa finală care se va desfășura la Bascov, jud.
Arges (31 octombrie – 5 noiembrie).
La băieţi s-au remarcat David Bulgărescu, Andrei
Donici, Darius Poşişnicu şi Iustin Raclaru. Toţi copiii participanţi din Miroslava au fost răsplătiţi cu diplome de participare.
Felicitări tuturor şahiştilor şi succes Ioanei (foto
stânga) la etapa finală. Copiii au demonstrat că prin
participarea la antrenamentele de la club şi studiu
acasă pot obţine rezultate notabile, deşi mulţi sunt
încă începători.
Prof. Apostol Alin

Selecţie pentru haltere juniori
Clubul Sportiv CFR Iaşi organizează selecţie
pentru secţia de haltere copii, 12 – 15 ani (fete
şi băieţi) cu calităţi pentru practicarea acestui
sport şi apţi din punct de vedere medical.
Selecţia se va face în incinta fostei gări internaţionale Nicolina, str. Nicolae Iorga nr. 28
(intrare de pe peron).
Cei interesaţi să se înscrie sunt aşteptaţi de
luni până sâmbătă, între orele 9:00 – 10:00 şi
15:00 – 16.00.

Clubul Ştiinţa Miroslava vă invită la
Sala de Sport la Cursuri de ŞAH GRATUITE,
în fiecare marţi (avansaţi) şi
joi (începători) de la ora 17.00-18.30.
Înscrieri la telefon 0745-952.667.
Prof. Apostol Alin, instructor Apostol Nicoleta.
Vă aşteptăm!

